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ПРЕДГОВОР 
 

Безбедност и здравље на раду подразумева остваривање услова рада у 
којима се предузимају одређене мере и активности у циљу заштите живота и 
здравља запослених и других лица који на то имају право. Интерес друштва, свих 
субјеката  и  сваког  појединца  је  да  се  оствари  највиши  ниво  безбедности  и 
здравља на раду, да се нежељене последице као што су повреде на раду, 
професионалне болести и болести у вези са радом сведу на најмању могућу меру, 
односно  да  се  остваре  услови  рада  у  којима  би  запослени  имао  осећај 
задовољства при обављању својих професионалних задатака. За остваривање 
оваквог циља неопходан је систематски приступ у превентивном деловању и 
повезивање свих субјеката који су носиоци одређених обавеза и активности на 
националном нивоу, али и шире, са међународним институцијама у овој области. 

Ова публикација, означена као Књига 2: Општи део, је покушај да се 
проблематика из области безбедности и здравља на раду, приближи  студентима 
струковних студија техничке струке како би што спремнији одговорили 
савременим захтевима тржишта рада које захтева широки спектар знања и 
компетенција. 

Књига је плод активности које Висока техничка школа из Ниша обавља у 
склопу међународног пројекта Европске Уније TEMPUS - JPHES 158781 под 
називом “Occupational safety and health – degree curricula and lifelong learning” 
односно „Безбедност и здравље на раду – развој курикулума и доживотно учење“ 
и одвија се од 2010. до 2012. године. 

У оквиру ове књиге представљени су потенцијални проблеми који се 
јављају, као и мере безбедности које се спроводе, при заваривању, обради 
ултразвуком, раду на струговима и при руковању машинама и алатима за 
пробијање и просецање. Такође су обрађени проблеми при извођењу 
грађевинских радова на висинама, при руковању постројењима која користе 
природни гас, а представљена је и проблематика безбедности при испитивању 
материјала у лабораторијама као и проблеми који се јављају при раду базне 
станице мобилне телефоније и превентивне мере њиховог безбедног рада. На 
крају, не треба заборавити и изложену проблематику у оквиру безбедног рада на 
рачунару, а дат је и значај статистичке анализе у процени ризика безбедности на 
раду. 

Настојало се да излагања буду приступачна што ширем кругу читалаца и 
надамо се да ће материја коју ова књига обухвата корисно послужити свима који 
имају интересовања у вези БЗР. 

Захваљујемо се ауторима радова на преданом раду и труду, као и свима 
који су корисним примедбама и сугестијама допринели подизању квалитета ове 
публикације. Унапред се захваљујемо свим читаоцима који ће, исправкама 
евентуалних нејасноћа или сугестијама било које врсте, допринети унапређењу 
квалитета наредних издања. 

 
 
 
 

Ниш, јун 2011. год. др Дејан Благојевић 
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БЕЗБЕДНОСТ ПРИ ИСПИТИВАЊУ МАТЕРИЈАЛА У 
ЛАБОРАТОРИЈИ 

 
Александра Боричић, Петар Ђекић, ВТШ Ниш 

 
ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА 
Циљ  предавања  је  упознавање  студената  са  правилима  понашања  у  лабора- 

торији за испитивање материјала, као и мерема безбедности приликом самог испитивања 
појединих карактеристика материјала. У овом раду описане су оне врсте опасности које 
могу настати приликом испитивања жилавости на Шарпијевом клатну, на универзалној 
машини за испитивање затезања и током испитивања тврдоће. Такође су дате мере које се 
примењују, како би се избегле опасности по здравље и безбедност студената током 
боравка у оваквим лабораторијама. 

Кључне речи: Безбедност, штетност, ризици, испитивања материјала, 
лабораторија. 

 
SAFETY DURING MATERIALS TESTING IN LABORATORY 

 
AIMS AND OUTCOMES 
The aim of the lecture is to introduce students to the rules of conduct in the laboratory 

for materials testing and safety measures in the investigation of certain material properties. This 
article describes the kind of danger that may arise during the testing of toughness in Charpy 
pendulum, universal tensile testing machine and during hardness testing. Article also provide 
measures to be applied in order to avoid danger to health or safety of students during their stay 
in this kind of laboratory. 

Key words: Safety, harmfulness, risks, materials testing, laboratory 
 

1. УВОД 
Према Закону о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС" бр. 

101/05) право на безбедност и здравље на раду имају ученици и студенти када се 
налазе на обавезном производном раду, професионалној пракси или практичној 
настави (радионице, економије, кабинети, лабораторије и друго)“ [1]. 
Истовремено, студенти имају обавезу и одговорност за своју безбедност и 
безбедност осталих учесника у практичној настави, за материјална средства и 
имовину високошколске установе. 

Зато је веома важно да се изврши обука студената за безбедан рад, 
провери њихово знање из те области као и из области пружања самопомоћи и 
прве помоћи, али и   да се одреде правила понашања приликом извођења 
испитивања у лабораторији. У овом раду су дата нека упутства за безбедан рад 
на Шарпијевом клатну, приликом извођења различитих испитивања на 
универзалној машини за испитивање затезања (кидалици) и извођења 
лаботаторијских вежби испитивања тврдоће Полдијевом методом. 

Опасности се могу значајно умањити, односно избећи ако се познају и 
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примењују одговарајуће мере безбедности и предострожности и следе упозорења 
за извођење испитивања, јер само тако рад у лабораторији може бити безбедан. 

 
2. ПРЕГЛЕД  ПРАВИЛА У ЛАБОРАТОРИЈИ ЗА 
МАШИНСКЕ МАТЕРИЈАЛЕ 

Са аспекта здравља и безбедности студената приликом извођења разних 
лабораторијских вежби постоје сличне опасности. Међутим свака лабораторија 
има  своје  особености  и  различитости  са  аспеката  безбедности  и  здравља 
студената   и   запослених.   Потенцијалне   опасности   су   свуда   сличне,   али 
интензитет самих повреда као и њихов број, разликују се од лабораторије до 
лабораторије. 

У оквиру лабораторије за машинске материјале најзаступљеније су 
механичке повреде као последица удара покретних или ротирајућих делова, а 
затим иду хемијске опасности (опекотине од дејства отвореног пламена, високе 
температуре или услед дејства ниске температуре, дејство разних испарења, 
прашина итд.). Отуда потреба да се истраже типови опасности и повреда како би 
се утицало на њихово смањење или тотално неутралисање. Управо је то и циљ 
овог предавања како би се предупредио настанак повреда студената у 
лабораторији за машинске материјале за време извођења лабораторијских вежби. 

Потребно је придржавати се следећих препорука пре приступања 
испитивању, а то су: 

•   упознати се са поступцима за безбедност у лабораторији, 
•   пре почетка испитивања пажљиво прочитати поступак и упутство за 

рад, 
•   проверити да ли је апаратура и уређај коректно састављен и прописно 

опремљен, 
•   свим хемикалијама руковати са највећом пажњом, 
•   одржавати радно место уредним и чистим, 
•   прикладно се обући, 
•   прати руке при изласку из лабораторије, 
•   носити заштитне наочаре, 
•  ако сте у сумњи и несигурности при извођењу испитивања, питати 

одговорно лице или пажљивије прочитати упутства и поступке и 
отклонити недоумице. 

Оно што никада не смете радити је: 
•   не изводити неауторизоване експерименте, 
•   не радити сами у лабораторији, 
•   не удисати хемикалије, 
•   не пробати и не мирисати хемикалије, 
•   не јести и не пити у лабораторији, 
•   не пушити у лабораторији, 
•   не трчати кроз лабораторију, 
•   не узнемиравати и не ометати суседна лица. 
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3. АНАЛИЗА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ АКЦИДЕНАТА У 
ЛАБОРАТОРИЈИ ЗА МАШИНСКЕ МАТЕРИЈАЛЕ 

За време извођења лабораторијских вежби из предмета машински 
материјали у оквиру лабораторије за испитивање материјала могућ је настанак 
различитих врста повреда на раду: механичке повреде, тровања, опекотине, итд. 
У овом раду описан је могући настанак механичких повреда на уређају за 
испитивање  жилавости  материјала  (Шарпијевом  клатну),  могућност  повреда 
приликом   извођења   различитих   испитивања   на   универзалној   машини   за 
испитивање затезања (кидалици) и извођења лаботаторијских вежби испитивања 
тврдоће Полдијевом методом. 

 
3.1. Механичке опасности 
Приликом  извођења  лабораторијске  вежбе  испитивања  жилавости  на 

Шарпијевом клатну неопходно је обратити пажњу на три опасне зоне приказане 
на слици 1. у којима би могло доћи до повређивања студената. 

 

 
 

Слика 1: Шарпијево клатно са означеним опасним зонама 
 

Прва опасна зона је почетни полажај клатна означена бројем један на 
слици 1. Из почетног положаја клатно (тежине око 12 кг.) се пушта да слободно 
пада на епрувету при чему може доћи до настајања механичких повреда у 
силазној путањи клатна. Такође треба обратити пажњу и на повратни ход клатана 
који је сваки пут нижи у односу на предходни положај. 

Друга опасна зона је крајња тачка клатна после лома епрувете означена 
бројем два на слици 1. Овде је неопходно обратити пажњу, да се студенти не 
нађу превише близу клатну, како не би дошло до настанка механичких повреда 
ударом. Као и у претходном случају и овде треба обратити пажњу на повратни 
ход клатна чија се висина смањује при сваком проласку клатна кроз равнотежни 
положај. 



ТЕМПУС 158781,  КЊИГА 2,  ЈУН 2011. 

4 

 

 

 

Трећа опасна зона означена бројем три на слици 1., је зона у којој је 
могуће  настајање  механичких  повреда,  и  то  најчешће  ока  приликом  лома 
епрувете (посебно код кртих материјала где се епрувета распукне на више ситних 
комада). Ивице поломљених епрувета су најчешће оштре и неправилног облика 
слика 2., па је могуће настајање посекотина и раздеротина приликом лома 
епрувета. 

 

 
 

Слика 2: Изглед поломљене епрувете 
 

3.2. Иститивање различитих својстава материјала на 
универзалној машини за испитивање затезањем 

Највећи  број  испитивања  у  оквиру  лабораторије за  испитивање 
материјала изводи се на кидалици. На кидалици се могу изводити  следеће врсте 
испитивања: 

   Испитивања затезањем, 
   Испитивања притиском, 
   Испитивања савијањем, 
   Испитивање хистерезиса, 

и многа друга испитивања. 
Опасности при раду могу доћи од обртних делова саме кидалице слика 3., 

или од природе самих испитивања. 
 

 
Слика 3: Универзална машина за испитивање затезањем 

са означеним опасним зонама 
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Прва опасна зона је навојно вретено саме кидалице, означено бројем 
један на слици 3, како је кидалица механичка  тако навојно вретено у зависности 
од испитивања ротира у десну или леву страну и може да захвати делове одеће и 
да  их  увуче или  обмота око  вретена при  чему  би  могло доћи  до  настајања 
модрица и раздеротина. Требало би обратити пажњу да се студенти не нађу 
превише близу навојног вретена. 

Друга опасна зона је погонска група саме кидалице, означена бројем два 
на слици 3. Она се састоји од мотора са каишницима и редуктором. Треба водити 
рачуна де се студенти не налазе са задње стране кидалице како би  избегли додир 
са погонском групом и избегле тешке последице по здравље студената. 

Део опасности је последица самих испитивања и то је трећа опасна 
зона, означена бројем три на слици 3. У групу ризичних испитивања спадају 
испитивања притиском, савијањем и испитивање статичког и динамичког 
хистерезиса. 

Код испитивања притиском, материјал се врло често подвргава сили 
притиска до пуцања слика 4. 

 

 
 

Слика 4: Мерно место са епруветом оптерећеном на притисак 
 

Са слике 4. може се уочити да се епрувета распала услед дејства силе 
притиска, и да се неки делови епрувете налазе и на осталим деловима кидалице. 
У случају да се студент нађе преблизу мерном месту може доћи до механичких 
повреда ока. 

Код испитивања статичког и динамичког хистерезиса полимерних 
материјала (гуме) може доћи до излетања епрувете са мерног места ако уређаји 
за мерење нису центрирани у односу на осу кидалице, слика 5. 

 

 
 

Слика 5: Мерно место са гуменом епруветом приликом 
мерења статичког хистерезиса 
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На слици 5., је приказан пример неисправног испитивања статичког 
хистерезиса код гумене епрувете. Како су плоче којима је притиснута епрувета 
науљене ради поништавања смичућих напона у случају даљег повећања силе 
притиска дошло би до излетања епрувете са мерног места. У овом случају дошло 
би до механичких повреда у виду масница. 

Испитивање савијањем такође спада у групу ризичних испитивања, али 
само ако се врши испитивање конзола или опружних лимова и полимерних 
материјала слика 6. 

 

 
 

Слика 6: Мерно место за испитивање савојне јачине 
 

3.3. Испитивање тврдоће материјала Полдијевом методом 
Једна од метода за одређивање тврдоће материјала је и Полдијева метода. 

Ова метода се заснива на употреби Полидијевог уређаја који се удара чекићем 
како би се оставио отисак на еталону. Приликом извођења ове вежбе мора се 
обратити пажња, јер може доћи до механичких повреда као последица ударца 
чекићем било по руци било по прстима. Извођење испитивања је приказано на 
слици 7. заједно са опасним зонама један и два. 

 

 
 

Слика 7: Испитивање тврдоће Полдијевом методом са означеним опасним зонама 
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4. ПРЕДЛОГ МЕРА У ЦИЉУ СМАЊЕЊА НАСТАНКА 
ПОВРЕДА ИЛИ ОТКЛАЊАЊА РИЗИКА ПО БЕЗБЕДНОСТ 
И ЗДРАВЉЕ СТУДЕНАТА 

Предлог мера за отклањање механичких опасности огледа се пре свега у 
томе, да се приликом рада на уређајима и машинама са покретним или 
ротирајућим деловима треба придржавати упутства за употребу и правилан рад у 
оквиру лабораторије. Друге мере се огледају у благовременом упознавању 
студената са потенцијалним ризицима и опасностима, као и мера које се морају 
поштовати  како   до   њих   не   би   дошло.   Увођењем  нових   технологија  за 
испитивање, машине и уређаји аутоматски врше испитивања без мануелног рада 
чиме се ризици по здравље и безбедност своде на минимум (уређаји су 
опремљени одговарајућим сензорима који региструју неправилан рад машина 
или региструју да се у зони рада налази непознати објекат – аутоматски се 
прекида процес испитивања, а покретни делови се заустављају) 

 
5. ЗАКЉУЧАК 
На основу горе наведеног може се закључити да студенти у оквиру 

лабораторије за испитивање машинских материјала нису изложени превеликом 
ризику по здравље и безбедност. Повреде до којих може доћи немају фатални 
карактер, већ се у највећој мери могу сврстати у повреде екстремитета, шака, 
прстију, затим посекотине и раздеротине, а у најгорем случају може доћи и до 
прелома. 

За наведене опасности и штетности, описане су мере безбедности и дати 
предлози а све у циљу смањења настанка повреда како краткорочно тако и 
дугорочно. 
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БЕЗБЕДНОСНИ АСПЕКТИ РАДА НА РАЧУНАРУ 
 

Мирко Косановић, ВТШ Ниш 
 

ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА 
Главни циљ овог рада је да студентима пружи основна знања о безбедносним 

аспектима о којима је потребно водити рачуна приликом рада на рачунару. Рад даје 
основне препоруке за исправно постављање и пуштање рачунара у рад, избор адекватне 
опреме и намештаја, правилно држање тела приликом рада, радних навика у раду са 
рачунарем као и потребних мера које је потребно преузети да би се осигурао несметан и 
сигуран рад на рачунару. Поред тога у раду се дају и основне препоруке, које је потребно 
преузети, како би се негативни ефекти рада рачунара по здравље корисника свели на 
минималну меру. 

Кључне речи: рачунари, ризици, здравље, превентива, препоруке 
 

THE SAFETY ASPECTS OF WORKING ON COMPUTER 
 

AIMS AND OUTCOMES 
The main objective of this paper is to give students a basic understanding of security 

aspects that need to take care when working on their computers. The paper gives basic 
recommendations for proper installation and commissioning of computers to work, choice of 
appropriate equipment and furniture, proper posture when you work, work habits when working 
with computers and the necessary measures to be taken to ensure a smooth and safe operation 
on your computer. In addition, the paper presents the main recommendations to be taken so that 
the negative effects of computers to the health be down to a minimal level. 

Key words: computers, risks, health, prevention, referrals. 
 

1. УВОД 
Крај XX и почетак XXI века обележава јако интезиван развој рачунарске 

индустрије и примена рачунара у готово свим сферама људског живљења. Данас 
је готово немогуће избећи било какав контакт са рачунарима. Kористе сe у свим 
пољима људског бивствовања, на послу, улици, школи и кући. Просто је 
незамисливо функционисање многих привредних грана без употребе рачунара: 
производња, саобраћај, банке, здравство итд. Податак да чак и мала деца, која не 
знају да пишу и читају, проводе многобројне сате играјући разне игрице на њима 
довољно говори. Зато можемо слободно да кажемо да су рачунари ушли у готове 
све поре људског живота. Међутим, иако су рачунари донели многе предности 
које су знатно унапредиле наш живот, они су донели и неке негативне последице 
на које се задњих година све више указује. Многа истраживања, која се раде у 
последње време, указују да они имају јако негативан утицај на људско здравље 
уколико их неправилно користимо, и то посматрано са више аспеката [1]. У 
погледу овог питања постоје доста подељених мишљења и опречних тврдњи. 
Тако произвођачи рачунара тврде да је рад са њима потпуно безбедан, док са 
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друге стране произвођачи заштитних средстава и лекова имају потпуно супротно 
мишљење. Овај рад је покушај да се укаже на све негативне ствари до којих може 
да дође неправилном употребом рачунара и даје препоруке како већину тих 
ствари можемо да избегнемо. После увода у другом поглављу приказане су 
негативне последице које изазива рад на рачунарима и дата је подела свих тих 
негативних утицаја на људско здравље. Треће поглавље приказује како ти 
негативни утицаји делују на поједине људске органе и какве последице могу све 
да изазову. Следеће поглавље даје препоруке за предузимање превентивних 
корака који ће у већини случајева ефикасно елиминисати ове утицаје. Пето 
поглавље закључује овај рад. 

 
2. УТИЦАЈ РАЧУНАРА НА ЉУДСКО ЗДРАВЉЕ 
Поред   великих   позитивних  утицаја   на   квалитет   живота,   употреба 

рачунара довела је и до многих нежељених ефеката од којих су многи негативно 
утицали на здравље корисника. У почетку развоја рачунара, ти се ефекти нису 
много осећали, јер је време које су корисници проводили поред рачунара било 
јако кратко. Поред тога рачунари су били привилегија јако малог броја људи, 
тако да се и статистички нису могли извући неки поуздани закључци о нега- 
тивном утицају рачунара. Са порастом употребе рачунара, растао је број кори- 
сника, а самим тим и временски период који су они проводили поред њих. Све 
више  су  корисници  почели  да  се  жале  на  различите  проблеме,  укоченост, 
пецкање или пробадање, што је био знак да се проблему негативног утицаја 
рачунара посвети више пажње. Уствари, већина проблема који су оператери 
имали, јављали су се после дужег периода рада са рачунаром, тако да у почетку 
та два појма, рачунар и тегобе, нико и није повезивао. То вероватно произилази 
из чињенице, да је мозак, код свих људи, најмање подложан штетним утицајима 
током активног рада. Ефекти успешног рада које постижемо радом на рачунару, 
толико заокупљају човечји мозак, да му не дозвољавају да обраћа пажњу на 
штетне ефекте који се јављају у току, а нарочито после рада. Међутим, све већи 
број људи, који су радили са рачунарима, почели су да се жале на сличне симпто- 
ме. То је био знак да се овом проблему, задњих година, посвети већа пажња од 
стране стручњака. Многа истраживања показала су, да већина проблема, на које 
су се корисници жалили, нестају када су они престали да раде на рачунару. 
Поред тога утврђено је да се сви ти проблеми не манифестују код свих људи 
подједнако, али да су деца и жене највише подложни том негативном утицају 
рачунара. Колико су велике све те негативне последице рада на рачунару, говори 
и  податак, да  је  уобичајена пракса да  се  рад  са  рачунарима, у  готово свим 
земљама широм света, прогласи за један од најинтензивнијих и најнапорнијих 
послова. Тако, на пример, у Немачкој је рад оператера за рачунаром сврстан међу 
40 најштетнијих послова по људско здравље. Сходно томе, донет је и пропис да 
оператер не сме да проведе дневно више од 50 % радног времена радећи на рачу- 
нару и гледајући у монитор [2]. 

Негативан утицај рачунара на људско здравље може се посматрати са 
више аспеката и то са здравственог, социјалног и етичког. Здравствени проблеми, 
на које су се многи корисници рачунара у почетку прво почели да жале, предста- 
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вљали су прве симтоме негативног утицаја рада на рачунару. То се пре свега 
огледало у проблемима са очима, проблеми проузроковани од електромагнетног 
зрачења CRC монитора, као и проблеми везани за одређене покрете руке, који су 
се стално понављали, и изазивали оштећења на зглобовима (Repetitive Strain 
Injuries - RSI). Касније, истраживања су се проширила, и статистика је све више 
указивала да се јављају и други проблеми, који нарушавају људски живот са 
социјалног и етичког аспекта, а који могу да доведу до много тежих последица за 
људску заједницу. 

 
3. ЗДРАВСТВЕНИ УТИЦАЈ 
Чињеница је да професионални рад за рачунаром има карактер пасивног 

посла где човек велики део времена проводи у седећем положају. У том положају 
цело  тело  изложено  је  различитим  притисцима,  који  представљају  озбиљне 
факторе ризика за настанак и развој разноврсних патолошких стања и обољења. 
Њихова тежина варира од релативно безопасних до крајње озбиљних, па и 
потенцијално смртоносних исхода. То нарочито важи за оператере који су, 
природом посла, приморани да велики део времена проводе поред рачунара. 
Штетном дејству рачунарске опреме изложени су готово сви органски системи, а 
нарочито систем вида и функционисање локомоторног система. Они настају као 
последица дуготрајног статичког оптерећења кичменог стуба, нефизиолошког 
положаја и понављаних неприродних покрета екстремитета. 

 
3.1. Систем вида 
Током рада за рачунаром, на поремећаје вида најдиректније утиче тзв. 

блештање са екрана, које може бити и последица одраза са екрана или радних 
површина. Разлог је мешање два различита извора светлости, тј. истовремени 
доток сунчевог или вештачког светла са светлошћу коју зрачи екран. Блештању 
доприносе и  титрање  слике  и  неодговарајућа боја  слова,  слаба  организација 
података на екрану, која присиљава корисника на предуго претраживање, као и 
превелика густина и неодговарајућа величина слова на екрану. Док чита текст са 
папира, људско око узима слику са тачно одређеном количином светлости која се 
углавном не мења. Код рада са рачунаром то није случај. Док читамо или куцамо 
текст на рачунару, веома често, више пута морамо да га упоредимо или прочи- 
тамо са различитих извора, а то захтева промену извора. а самим тим и нову ако- 
модацију ока. Људско око понови ту радњу више од хиљаду пута дневно, што 
има негативан утицај на вид. Уколико је слика на екрану изобличена или нејасна, 
око у том случају трага за оптималном перцепцијом, која по правилу доводи до 
премора мишића ока. Све то доводи до озбиљних поремећаја у систему вида о 
чему нам сведоче многа истраживања. Тако на пример, истраживање које је 
спроведено у Масачусетсу, утврдило је да запослени који раде на рачунару преко 
7 сати дневно, имају замор очију за 72% већи од осталих, који проводе мање 
времена у раду на рачунару. Једно друго истраживање које је спроведено под 
окриљем удружења америчких оптометичара, које се састоји од 32 хиљаде 
офтамолога и оптичара, посебну пажњу обратило је на очигледну чињеницу да 
рад на рачунару није природан за људски вид. Они су указали на чињеницу да 
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70-75% свих корисника који рутински раде са мониторима, имају проблема са 
видом. Многи се жале на оштар бол у очима, благу  вртоглавицу као и на опште 
погоршавање вида [3]. 

Овде треба указати на још једну чињеницу, а то је да на замор ока видну 
улогу игра и фреквенција слике, која представља један од најважнијих пара- 
метара CRC монитора. Што је фрекфенција слике већа, она је стабилнија и самим 
тим и рад на рачунару је безбеднији са гледишта здравља. Међународни стандард 
за фреквенцију слике, као што је нпр. VESA стандард, препоручује да минимална 
фреквенција слике буде 80Hz, како би се  ефекат  замора ока свео на минималну 
величину. Свака друга мања фреквенција утиче да се човечје око знатно брже 
замара. 

 
3.2. Функционисање локомоторног система 

Људи који се професионално баве радом на рачунару, највише се жале на 
тегобе које се манифестују са боловима у мишићима и зглобовима. Углавном то 
подразумева укоченост врата, бол у раменима и боковима, или пецкање у ногама. 
Међутим ово су само први симптоми, који ако се на време не уоче и спрече, 
могу прерасти у много веће тегобе и озбиљне болести. У групу повреда узро- 
кованих радом на рачунарима (Computer Related Injuries) сврставају се три 
категорије патолошких процеса: повреде услед понављаног напрезања (Repetitive 
Strain  Injury,  RSI),  поремећаји  функције  горњих  екстремитета  (Work  Related 
Upper Limb Disorder, WRULD) и проблеми с кичменим стубом. 

 
3.2.1. Повреде услед понављаног напрезања 
Повреде  локомоторног  апарата  узроковане  напрезањем  (описао  их  је 

1713. године италијански лекар Бернардо Рамацини) најучесталија су група 
поремећаја   узрокованих   дуготрајним   радом   на   рачунару   -   према   неким 
анализама, сваке године од ове „индустријске куге XXI века” оболи више од 
100.000  рачунарских  оператера.  Њоме  су  обухваћена  разноврсна  патолошка 
стања везана за повреде тетива и мишићних влакана, која настају као последица 
понављаног извођења покрета који нису у складу с физиолошким оквирима, 
током дужег временског периода. Такве радње су, на пример, куцање текста на 
тастатури, када шаке заузимају неодговарајући положај претеране адукције у 
ручном  зглобу,  померање  миша  по  подлози  без  ослонца,  када  корен  длана 
„лебди” и оптерећује мишиће раменог појаса и подлактице, притискање „тврдих” 
тастера,  чиме  се  нарочито  оптерећује  осетљив  лигаментарни  апарат  прстију 
шаке. Ове повреде су нарочито честе код деце која се више сати током дана 
забављају рачунарским играма, значајно оптерећујући мишићно-коштани апарат 
горњих удова. Два најчешћа поремећаја из ове групе јесу синдром карпалног 
тунела и повреде тетива [4]. 

1. Карпални тунел је нерастегљив коштано-везивни канал, с предње стр- 
ане ограничен фиброзном траком (retinakulum), кроз који пролазе и потпуно га 
испуњавају тетиве девет мишића и медијални живац који инервише већи део 
шаке. И најмање повећање ткивне масе повећава притисак у овом простору и 
проузрокује компресију и исхемију (недовољно снабдевање крвљу) овог живца, 
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што  се  манифестује  карактеристичним  симптомима.  Лечење  је  хируршко  и 
изводи се једноставним пресецањем ретинакулума. Сличан карпалном је улнарни 
канал,  којим пролази лактични живац, носећи инервацију за  унутрашњи део 
шаке. Живац је на овом месту често изложен притиску током рада и слободних 
активности,  нарочито  у  сну  или  током  читања.  Синдром  карпалног  тунела 
(Carpal Tunnel Syndrome) узрокован је компресијом медијалног нерва у тесном 
каналу руке, која настаје као последица понављаног прегибања шаке и отока 
околног ткива. У том случају нерви руке су оштећени и потребно је одмах 
прекинути рад на рачунару. Уколико се на време не предузму мере за излечење, 
временом, тај притисак може довести до продора везивног ткива и трајног 
неуролошког оштећења које доводи до већег или мањег инвалидитета. 

 

 
 

Слика  1: Карпални тунел 
 

Најтежи облик овог синдрома јесту болови који се манифестују трњењем 
и жарећим болом у шаци, који ускраћују људску ефикасност. Процес опоравка 
зависи од претходних активности и степена оштећења нерва руке. У том случају 
треба што више штедити руку и водити рачуна да се у том периоду избегава рад 
на рачунару. Током рада на рачунару оптерећење влакнастих мишића је 8,5% , а 
трапезионих мишића је 13,5% . Број покрета који је издржљив јесте око 40.000 
хиљада током рада на тастатури . Уколико се тај број пређе, долази до премора 
који такође може изазвати и професионално обољење. Не препоручује се више од 
10-20  хиљада притиснутих тастера  на  сат  (што  приближно износи  око  1700 
карактера) односно 30 хиљада за четири сата рада [5]. 

2. Повреде тетивног апарата шаке - Повреде тетивног апарата шаке 
углавном се виђају у облику запаљења (tendinitis) код којег долази до раздвајања 
и  пуцања  влакана  тетива,  што  за  последицу  има  појачано  трење,  развитак 
великих  отока  и  бол  који  може  потпуно  имобилисати захваћени  део 
екстремитета. Чешће се виђа субакутни tendinitis који се карактерише умереним, 
али упорним болом у пределу тетиве активног мишића, који се временом 
погоршава.  Нешто  ређи  облик  оштећења  тетива  јесте  запаљење  тетивних 
овојница (tenosinovitis) које, као и претходни поремећај, доводи до појаве бола 
при покретима прстију. Као ређа последица рада на рачунару могу се јавити и 
друга обољења мишићно-коштаног система, као што су DeQuervain-ово обољење 
(tenosinovitis лигаментарног апарата палца шаке који се обично виђа код 
дактилографа и пасионираних играча), тениски и голферски лакат (латерални, 
односно медијални epikondilitis, не  нарочито чест код  рада  на    рачунарима), 
„trigger finger” (болно пуцкетање у зглобовима прстију) итд. 
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3.2.2. Обољења горњег екстремитета 
У групу обољења горњег екстремитета која су узрокована односно 

погоршана вишесатним радом на рачунару спада и синдром горње торакалне 
апертуре (Thoracic Outlet Syndrome, TOS) који обухвата читав низ симптома који 
су  узроковани  притиском  на  неуроваскуларну  петељку  рамена,  коју  чине 
поткључна артерија и вена и брахијални плексус. Симптоми обухватају трњење, 
болове и слабости мишића руку, а понекад и болне отоке читаве руке. Статичко 
оптерећење кичменог стуба, узроковано дуготрајним седењем, такође је фактор 
ризика за појаву различитих болних стања врата и доњег дела леђа. Најчешће 
последице дуготрајног оптерећења током више година рада јесу дегенеративне 
промене на мишићима врата и вратном делу кичме (спондилоза), које се 
манифестују кривљењем врата (tortikolis), боловима, ограниченим покретима, 
мучнином, па и губитком свести. Код компјутерских професионалаца ови 
симптоми се компликују и непријатним синдромом болног рамена. У групи 
младих корисника рачунара додатан проблем представља кривљење кичме које 
доводи до поремећаја познатог под именом кифосколиоза (код таквих болесника 
могу имати угрожене респираторне и срчане функције). Бол у крстима 
(лумбалгија), као једна од најчешћих патолошких појава у људској популацији, 
често је узрокован дуготрајним седењем у столицама чији наслони не прате 
нормалну анатомију кичменог стуба. 

 
4. ПРЕВЕНЦИЈА ОПИСАНИХ ПОРЕМЕЋАЈА 
У науци постоји посебна научна дисциплина – ергономија (грчки ergon - 

рад и nomos – природни закон), чији је основни задатак да се бави обликовањем 
радног окружења ради повећања сигурности и смањења негативног утицаја 
радног процеса на људско здравље. Како је њен основни задатак да рад учини 
што удобнијим и безбеднијим, она има велику примену у готово свим областима, 
будући  да  унапређује  и  одржава  ефикасност,  продуктивност,  безбедност  и 
здравље током спровођења радних задатака. Уколико се познају физиолошки 
процеси људског организма, од чијег усклађеног рада зависи целокупна функци- 
оналност појединца, могуће је предвидети и спречити појаву грешака и обољења 
узрокованих неприродним условима околине. Правилном професионалном 
оријентацијом, уређењем радног простора у складу са хигијенским стандардима 
и производњом нарочито прилагођене опреме, пројектоване тако да што мање 
ремети уобичајене физиолошке активности, ергономија постаје незаобилазни 
савезник у борби против професионалних обољења. Превенција многих 
поремећаја који настају неправилном употребом и избором неадекватне 
рачунарске опреме сасвим је једноставна, насупрот лечењу које је мучно, 
дуготрајно, скупо и ретко потпуно успешно. Из многих ергономских истра- 
живања произашле су многе профилактичке мере за заштиту здравља корисника 
рачунара које укључују квалитетна решења радног места, избор уређаја и алата 
који су у складу с ергономским нормативима, начини за оптимално прила- 
гођавање опреме и радних средстава као и основне превентивне мере одмарање и 
адекватна дозирана физичка активност. 
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4.1. Избор ергономски дизајниране опреме 
Веома важан детаљ у конструкцији ергономски исправног радног 

окружења односи се на правилан избор улазних уређаја и помоћних елемената, 
намењених растерећењу пренапрегнутих делова локомоторног система. Иако се 
појмом „ергономски” произвођачи управљачких уређаја (тастатура, мишева и 
играчких    периферија)   служе    углавном    у    маркетиншке   сврхе,    постоји 
задовољавајући број концепцијски разноврсних тастатура које су пројектоване 
тако да при дуготрајном раду узрокују минималан напор. Такве су специјалне 
тастатуре намењене корисницима с малим прстима (LittleFingers), дводелне и 
троделне тастатуре (Kinesis, Goldtouch, ErgoFlex) и оне с две групе тастера чије 
су осовине оријентисане под оштрим углом (Natural Keyboard, TypeMatrix). 
Нарочито су занимљиве ергономске тастатуре компаније Safetype, које, 
захваљујући вертикално положеним тастерима, у потпуности омогућују држање 
ручних  зглобова  у  ортопедски  неутралном  положају.  Велика  разноврсност 
постоји и на тржишту ергономских мишева. Највише пажње привлачи тзв. 
Renaissance Mouse који својим обликом подсећа на џојстике какви се користе у 
компјутерским играма; предности у односу на класичне компјутерске мишеве 
огледају се у нарочитим одмориштима за дланове и природном положају руке у 
току рада. Ручни зглоб у неутралном положају држи и Whale Mouse који такође 
има добро обликовано постоље за длан. У избору миша треба водити и рачуна о 
његовој величини (Perfit Mice мишеви, на пример, израђују се у десетак 
величина). Необично дизајнирани ергономски мишеви нису реткост, тако да се у 
продаји могу наћи мишеви који се носе на глави (Smart-Nav AT), као и бежични 
„3Д мишеви” са жироскопом (RocketMouse). У ергономски исправне контролне 
уређаје сврставају се и некада популарни трекбол уређаји, тј. „обрнути мишеви”. 
Посебну пажњу треба обратити на многобројне додатке који нам се нуде на 
тржишту, а већина их занемарује. То су помоћни елементи који обезбеђују 
правилно физиолошко држање тела и ту спадају: разноразни подупирачи за руке, 
леђа и ноге као и држачи докумената, који омогућују правилно држање главе 
приликом прекуцавања. Они могу да послуже као јефтино, али ефикасно решење 
у ситуацијама када комплетно опремање радног места ергономским уређајима 
није финансијски изводљиво. Поред тога треба обратити пажњу и на избор CRC 
монитора и изабрати оне са смањеним нежељеним електромагнетним зрачењем 
као и већом фреквенцијом освежавања (минимум 75-80 пута у секунди). Код 
избора TFT монитора, који данас преовлађују на тржишту, потребно је изабрати 
оне са добим осветљајем/контастом и временом одзива мањим од 5 ms [6]. 

 
4.2. Уређење радног места 
Уређење  радног  места,  може  да  игра  пресудну  улогу  у  спречавању 

великог броја поремећаја и очувања здравља корисника рачунара. У превентиви 
поремећаја мишићно-коштаног апарата узрокованих дуготрајним седењем и 
понављаним обављањем нефизиолошких положаја и покрета велики значај 
придаје се избору намештаја и контролних уређаја - тастатура и мишева. За 
разлику  од  рачунарских  дисплеја  и  апарата  који  емитују  зрачење,  строгих 
ергономских норматива за израду компјутерског намештаја и контролних уређаја 
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још увек нема, тако да постоји широка лепеза производа који се с мање или више 
успеха користе у превенцији хроничних мускулоскелетних проблема. Тако се 
сматра да би висина радне површине радног стола требало да буде око 75cm, а 
удаљеност корисника од монитора минимум 60 cm. Горња ивица монитора 
требало би да се налази у нивоу очију корисника, а доња под углом од 150 до 300 
у односу на горњу. Осветљење у просторији треба да буде добро, али 3 до 4 пута 
слабије од осветљења монитора рачунара. У просторији у којој се ради треба 
забранити пушење и потребно је редовно проветравати исту (слика 2). 

 
4.3. Прилагодљивост 
Приликом избора намештаја и опреме треба водити рачуна да то буде 

избор који може да се прилагоди различитим корисницима. Овде се пре свега 
мисли на избор одговарајуће столице са одређеном могућношћу подешавања 
висине седећег дела и угла наслона, радни сто подесиве висине као и ергономска 
тастатура и миш (слика 2). Према интернационалном стандарду ергономских 
параметара ISO-9241, погодним се сматрају оне столице које пружају активну 
подршку (јастучиће) на слабим тачкама кичменог стуба, пре свега на врату и 
слабинском делу. Ручке нису обавезне, али су пожељан детаљ који омогућује 
опуштање мишића раменог појаса и правилно држање подлактица. Хигијенски 
исправна столица раднику треба да пружи могућност извођења ограничених 
покрета који стимулишу циркулацију, а притисак на доње екстремитете не сме да 
буде толико велики да компромитује њихово снабдевање крвљу и ефикасну 
дренажу. Истим стандардом прописана је површина радног стола, који треба да 
буде простран, а не сме да преноси јаке вибрације и екстремне температуре; 
уколико садржи фиоке, оне се не смеју потпуно отварати (превенција 
трауматизма). С аспекта медицинске хигијене, дефинисани су прецизни 
параметри који се односе на облик, тврдоћу, висину и положај столице и радног 
стола (дистанца и диференца). Исто тако, познати су и физиолошки параметри 
правилног држања: кичмени стуб мора да задржи природни степен 
закривљености, без савијања унапред или у страну; руке треба држати савијене у 
лактовима, а ноге у коленима под углом нешто већим од деведесет степени; 
висину радног стола односно монитора треба подесити тако да поглед буде 
усмерен према средини екрана. Такође, у сваком тренутку треба бити свестан 
положаја у којем се тело налази, а препоручљиве су и честе промене положаја, па 
и лагане физичке вежбе истезања које стимулишу циркулацију у регионима који 
су нарочито оптерећени (кичмени стуб, рамени појас) и налазе се под појачаним 
ризиком развоја дегенеративних промена [7]. 

 
4.4. Одмарање 
Као основна превентива за избегавање RSI ефекта препоручује се често 

мењање радног положаја и прављење редовних и честих пауза у току рада. Да би 
се очни систем одморио, лекари саветују да се на сваких два сата интензивног 
рада направи пауза од  минимум 15  минута. За  то  време поглед треба да  је 
усмерен на неке удаљене предмете, а најбоље би било да се посматра природни 
амбијент. Паузе у раду су необично важне, тако да у многим земљама постоји 
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прецизна правна регулатива која дефинише неопходност регуларних пауза код 
радника који већи део радног времена проводе седећи (примера ради, за 
дактилографе у Јапану важи правило да на сваки сат рада спроводе десет минута 
паузе). Утврђено је и да су чешће, али краће паузе ефикасније од одмора који се 
предузимају након дужег периода рада [8]. 

 
Препоручено уређење радног места 

 
 

Глава забачена,уши 
рамeна и кукови у 
истој линији 

 
Врат: користити 
слушалице и не 
држати телефон 
између главе и 
рамена 

Удаљеност екрана 
је 50 - 70 cm 

 
 
Угао гледања је 
10`` до 15`` 
степени према 
доле 

Очи у висини 
горње трећине 
монитора 

 
 
 
 
Држач папира 
постављен у 
висини монитора 

 

Лактове држати 
уз тело савијене 
под углом нешто 
већим од 900

 
 

Леђа треба да 
имају потпору у 
слабинском делу 
кичме 

900-1200
 

 
 
 
 
 
 
 
 

900
 

Подметач 
за руке 
 
 
 
 
 
 
 

Тастатура 
подесива 

 
 
 
Миш се налази 
у равни са 
тастатуром 
 
 
 
 
 

Сто подесив 

 
 
 
 
 
 
Тастатура у висини 
лактова, шака благо 
савијена, лагано 
притискање тастера 

по висини по висини за 
тастатуру и 
монитор 

 
Столица 
подесива 
по висини 

Ноге ослоњене 
на под пуним 
стопалима 

 
Слика  2. Препоручено уређење радног места 

 
4.5. Физичка активност 
Када је статичко оптерећење у питању, од велике важности је и адекватно 

дозирана физичка активност, коју у канцеларијским условима треба спроводити 
дисциплиновано,  у  једнаким  временским  интервалима.  Важећим  прописима 
(ISO-9241) јасно је дефинисана потреба да се води рачуна о положају у којем се 
тело током рада налази. Адекватан седећи положај јесте онај у којем тело не 
напреже веће групе мишића, осим оних који антигравитационим дејством 
омогућују правилно држање кичменог стуба, раменог појаса и горњих 
екстремитета. 
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Познато је да дуготрајан рад за рачунаром није медицински безбедан, али 
одговорним понашањем и коришћењем ергономских уређаја и алата корисници 
могу да очувају сопствено здравље. Узрок болова је, по мишљењу лекара, то што 
се приликом рада на рачунару уопште не води рачуна о положају тела. Све више 
младих има проблема са боловима у леђима, врату и раменима због дуготрајног 
седења за рачунаром, показали су резултати истраживања групе научника с 
Универзитета  у  Бостону.  То  се  дешава  јер  све  више  деце  одраста  пред 
монитором. Истраживање је показало да више од 50 одсто студената већ пати од 
болова  везаних  за  коришћење  рачунара.  Сваки  седми  студент  је  изјавио  да 
болове осећа након само сат времена проведеног испред рачунара [9]. Главних 
узрок тих болова је, како сматрају стручњаци, то што корисници рачунара, не 
заузимају правилан положај током рада на рачунару. Они истичу да миш треба 
да буде постављен у равни са лактом, не предалеко од рачунара, као и да су 
екрани рачунара често постављени прениско, због чега особа мора да се нагиње 
унапред, што може изазвати болове у леђима и врату. Зато је, како препоручују 
научници, важно током дана повремено протегнути врат и зглобове јер је 
доказано да људи који се баве неком физичком активношћу  имају знатно мање 
проблема са боловима од оних који су мање физички активни. 

 
5. ЗАКЉУЧАК 
Веома мали број људи је свестан колико мале промене у њиховим радним 

навикама могу значајно да смање ризик од негативног утицаја рада на рачунару. 
Било да користимо рачунар у школи или у кућним условима, кад год радимо са 
њим, основно је правило да га прво прилагодимо својим потребама. Подешавање 
нагиба екрана, положај у  коме  држимо тело,  светло, намештај, организација 
посла и остали услови за рад као и радне навике, могу утицати на наше стање и 
успешност у обављању посла. Прилагођавањем радног окружења и сопственим 
поступцима можемо бити у могућности да замор и неудобност сведемо на 
најмању могућу меру, и тиме смањимо ризик од последичног напрезања које, 
према мишљењу већине научника, може изазвати озбиљне повреде. Много 
фактора у нашем радном окружењу одређује да ли радимо ефикасно и на здрав и 
безбедан начин. Разматрањем, применом и повременом проценом примене 
препорука дате у овом раду могуће је креирати безбедније, удобније и здравије 
окружење за ефикасан рад са рачунаром. 
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ВИБРАЦИЈЕ - ФИЗИЧКА ШТЕТНОСТ РАДНЕ СРЕДИНЕ 
 

Виолета Стојановић, ВТШ Ниш 
 

ЦИЉ И СВРХА ПРЕДАВАЊА 
Вибрације су најчешће непожељна појава при одвијању механичких процеса која 

делује  штетно,  не  само  на  изворну  машину  већ  и  на  организам  радника.  Штетност 
вибрација  зависи  од  њених  динамичких  и  кинетичких  карактеристика  (амплитуде, 
фреквенције, брзине, убрзања и смера простирања у односу на телесну осу). 
Вишегодишња екпозиција вибрацијама доводи до патоанатомских промена и 
функционалних поремећаја који се клинички манифестују као вибрациона болест. 

Циљ рада је да се истакне значај и утицај вибрација, као једне од физичких 
штетности радне средине, да се укаже на могућност њене редукције, а самим тим и на 
заштиту од њеног штетног дејства. 

Кључне речи: вибрације, утицај, заштита. 
 

VIBRAТIONS - PHYSICAL HARMFULNESS 
OF WORK ENVIRONMENT 

 
AIMS AND OUTCOMES 
Vibration is usually undesirable phenomenon in the mechanical  process, which is harmful 

not only to the original machine but also on the body of workers. The harmful effect of vibration 
depends on its dynamic and kinetic characteristics (amplitude, frequency, velocity, acceleration and 
direction of propagation in relation to the body axis). Perennial exposure to vibration leads to 
pathological and   anatomical changes and functional disorders that are manifested as a vibration 
disease. 

The aim is to highlight the importance and influence of vibrations, as one of the physical 
hazards of working environment, to point to the possibility of its     reduction and therefore to be 
protected from its harmful effects. 

Keywords: vibracions, impact, protection. 
 

1. УВОД 
Техничка и технолошка револуција проузроковала је појаву великог броја 

нежељених физичких појава или ткз. физичких штетности у нашем животном и 
радном простору, од којих су на првом месту бука, вибрације и зрачења. 

Сва кретања у природи могу да се сведу на [1]: таласна механичка и 
таласна електромагнетска кретања. У механичка таласна кретања спадају 
механичке и звучне осцилације. Настају осциловањем тела, система тела и 
честица  (молекула) еластичне средине  око  свог  равнотежног положаја. 
Механичка таласна кретања настају и преносе се искључиво у непрекидној 
еластичној средини (гасовима, течностима и чврстим телима), а многа од њих 
могу да се посматрају и прате нашим чулима. У електромагнетска таласна 
кретања спадају електромагнетска електрична и електромагнетска квантна 
таласна кретања. Могу да настану и да се преносе како у материјалној средини 
тако и у вакууму брзином светлости и могу да се посматрају искључиво 
инструменталним мерним методама. 
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Техника, као практична надградња физике и других наука, користи 
њихова теоретска и експериментална открића, користи физичке појаве и кретања, 
физичке величине и законе њиховог настајања и распростирања стављајући их у 
службу човека. Сва физичка кретања, појаве и физичке величине са једне стране 
улепшавају и олакшавају човеков живот, али са друге стране својим дејством и 
утицајем могу штетно да делују на његов организам, на његове поједине органе и 
чула, уколико је он изложен вредностима које прелазе дозвољене границе. 

У овом раду приказане су вибрације као једна од физичких штетности 
радне средине. Представљене су физичке величине које их одређују, настанак, 
штетно дејство, њихово нормирање и одговарајуће методе заштите. Пажња није 
усмерена ка звучним изворима и буци с обзиром на присну везу која постоји 
између физичких величина звука и вибрација. Наиме[2], звучни таласи могу бити 
генерисани као последица: вибрирања чврстих тела у еластичним срединама, где 
су генерисане вибрације праћене одговарајућим звучним сигналима; струјања 
флуида преко чврстих тела; турбулентног мешања итд. 

 
2. ДЕФИНИСАНОСТ 
Вибрације су [3] 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. 

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

Механички систем је систем дефинисаног облика крутости, еластичности 
и пригушења. Сви механички системи садрже три основне компоненте: опругу, 
пригушивач  и  масу.  Када  је  свака  од  њих  изложена  константној  сили,  то 
резултује константним померањем, константном брзином, односно константним 
убрзањем. Структура која служи као ослонац механичком систему је темељ. 
Спољашња сила или друга величина, која примењена на механички систем 
изазива одређену промену стања система назива се  побуда. Када се импулсном 
побудом делује на механички систем, са кратким трајањем у поређењу са 
периодом, настаје удар. Померање механичког система које је  његова последица 
назива се потрес. Резултат деловања побуде на систем, који за последицу има 
вибрације или потрес представља одзив. 

У општем случају под механичким вибрацијама се подразумева 
осцилаторно кретање крутог тела у односу на његов равнотежни положај, под 
утицајем поремећајне принудне силе (принудне вибрације) која може бити 
детерминисана (описује се строго одређеним функцијама) или случајна. 

По престанку деловања поремећајне силе, тело врши периодично кретање 
које се назива слободним или сопственим вибрацијама. Принудне вибрације су 
последица деловања принудних сила, које унутар система делују по правцу и 
величини. Сопствене вибрације су функција физичких константи механичког 
система (маса, крутост, пригушење). За разлику од принудних вибрација које 
престају са престанком дејства поремећајне силе, на сопствене вибрације је 
могуће деловати изменом конструктивних параметара система. 

Вибрациони   систем   је   механички   систем   подвргнут   вибрационом 
процесу. 



21 

ТЕМПУС 158781,  КЊИГА 2,  ЈУН 2011.  

 

 
3. УЗРОЦИ НАСТАНКА 
У радној средини побуда вибрација може бити [2]: 
•   спољна (настаје услед дејства величине неравнина подлоге по којој се 
крећу транспортна средства и брзине кретања транспортних средстава) и 
•   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 које изазивају настајање прекомерних вибрација код 
машинских система могу бити: 

•   недовољна динамичка крутост кућишта и темеља система; 
•   неуравнотеженост маса ротационих делова система; 
•   похабани, ексцентрични или оштећени зупчаници; 
•   неисправни котрљајући лежаји; 
•   неједнак зазор између статора и ротора мотора; 
•   лоши погонски каишеви и ланци; 
•   олабављеност спојева; 
•   '''пролазак'' кроз резонанцу; 
•   затупљени резни алати; 
•   електромагнетне силе; 
•   аеродинамичке силе и др. 
Скоро да нема привредне гране у којој се не примењује неки од 

вибрирајућих алата [4]. Они могу бити стабилни и мобилни са ударно-одбојним 
или ротационим дејством. Ови алати као погонско средство користе: 

•   компримовани  ваздух:  пнеуматски  чекић  и  пиштољи,  пнеуматске 
пресе; 

•   електричну енергију: разне бушилице и брусилице; 
•   течно гориво: моторне тестере, компресори и др. 

 
4. УТИЦАЈ 
Човек је изложен дејству вибрација које се могу сврстати у три 

категорије[3]: 
1.  самопобудне  вибрације:  долазе  од  покрета  који  су  саставни  део 

његовог свакодневног живота (пешачења, трчања, спортска или рекреациона 
активност); 

2. принудне вибрације при психофизиолошком ангажовању: настају при 
његовом активном учешћу у систему човек-машина са одређеним задатком и 
циљем (возач, тракториста, радник са виброалатом и сл.); 

3. принудне вибрације без психофизиолошког ангажовања: изложен је 
њиховом дејству независно од своје воље (путник у превозном средству, радник 
у канцеларији и сл.). 
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При том вибрације могу бити и [4]: 
• опште: јављају се само када се човек налази у вибрирајућој средини и 

делују  на  цело  тело,  нпр.  када  седи,  лежи  или  стоји  на  некој 
вибрирајућој потпорној површини; правци деловања општих вибрација 
одређени су према трима анатомским осама човека (x,y,z) које се секу у 
пределу срца; 

• локалне: делују на поједине делове човечјег тела, нпр. локалне ручне 
вибрације где је правац деловања одређен правоуглим координатним 
системом са осама (xh,yh,zh) које се секу у пределу треће метакарпалне 
кости шаке. 

Уколико дуже време ова физичка штетност делује, независно како, на 
изложене раднике довешће до [3]  низа функционалних поремећаја и органских 
промена на ткивима разних органа и система у организму. Скуп тих поремећаја и 
промена, разврстаних у симптоме и синдроме, сачињава комплекс познат под 
називом вибрациона болест. То је професионално обољење. Патогенеза ове 
болести није до краја разјашњена [4]. Сматра се да морфолошке и функционалне 
промене које се јављају настају као последица: 

1. директног механичког дејства вибрација које изазива одговарајуће 
трауматске феномене на месту њиховог деловања и 

2. индиректног раздражујућег дејства на нерве и нервне завршетке, што 
има за последицу поремећаје на нивоу: крвних судова и срца, нервног система, 
костију, зглобова и мишића, сензибилитета, чула слуха, вида и равнотеже, коже, 
желуца, ендокриног система, метаболизма и тд. 

Синдром белих прстију је обољење које се јавља због функционалних 
поремећаја у малим крвним судовима и периферним нервима руку насталих 
дејством вибрација. Најпре захвата јагодице, а затим и остале делове прстију 
једне или обе руке. Бледило се обично јавља при ниским температурама (ујутру 
када је хладно) и при психичким стресовима и узнемирености. Настављањем 
рада са вибрирајућим алатима напади бледила прстију су чешћи. Напади трају од 
једног минута до једног сата уз осећај интензивног бола. За време напада осећаји 
за додир и температуру су знатно смањени. 

Ако се људско тело посматра као механички систем [3], онда је при 
ниским фреквенцијама и ниском нивоу вибрација утврђено да се вибрације са 
фреквенцијом: 

• од 10Hz до 30Hz осећају целим телом; 
• до 40Hz углавном у пределу глава и вилица; 
• од 50Hz до 70Hz у области доњих екстремитета (у пределу колена) а 
• преко 70Hz само у пределу стопала. 
Резонанца настаје при подударности фреквенције делујућих вибрација са 

фреквенцијом ткива одређеног органа. У таквим случајевима чак и вибрације са 
релативно малом амплитудом могу довести до великих премештања у 
унутрашњим органима. Грудни кош-абдомен је један од најважнијих ''делова'' 
система у односу на вибрације и ударце. Наиме, резонанце се јављају у опсегу од 
3 Hz до 6 Hz и то отежава дефинисање вибрација код особе која седи или стоји. 
На систему ''глава-врат-раме'' на фреквенцијама од 20 Hz до 30 Hz јавља се још 
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један резонантни ефекат. Карактеристичне резонантне фреквенције генерали- 
зованих ''под система'' приказане су у табели 1 [3]. Симптоми изложености 
вибрацијама  који  су  доминантни  на  учестаностима од  1Hz  до  20Hz, 
представљени су у табели 2 [3]. Вибрације при учестаностима мањим од 1 Hz 
јављају се у више облика, али зависе од многих фактора који немају везе са 
кретањем: старости возача, вида, пола, активности, мириса и тд. 

 
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 

 

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

 
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 

 
Сигурно је да са оваквим дејством вибрације директно утичу на опадање 

продуктивности рада. 
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5. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА 
Процена   утицаја   вибрација   на   организам   врши   се   помоћу   ИСО 

стандарда[3]: 
•   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. 
Стандарди само дају дијаграме који показују последице дуготрајне 

изложености. 
Ови стандарди предлажу две методе за процену изложености људског 

тела вибрацијама: 
- методу односа и 
- методу мерења. 
Метода мерења је у пракси једноставнија од методе односа јер не користи 

анализу учестаности. Наиме, овде се одређује учестаност сигнала електронским 
путем помоћу мерног филтра након детекције. 

Кинематички параметри: померај, брзина и убрзање који се нормирају са 
аспекта штетног утицаја вибрација, одређују се мерењем нивоа [1]. Виброметар, 
инструмент за мерење вибрација конструисан је у складу са једначином за 
израчунавање нивоа вибрација: 

x 
LV   = 20 log 

x0 
= 20 log υ 

υ 0 
= 20 log a 

a0 

 
(1) 

Виброметром се може и директно очитавати померај, брзина и убрзање. 
Може бити конструисан тако да поред мерења вибрација мери и буку која је 
њихов неизбежни пратилац. Виброметар садржи акцелерометар и интегратор. 
Акцелерометар ради на принципу пиезоелектричниг ефекта, тако што преко 
кварцног кристала врши транформацију убрзања у одговарајуће електричне 
величине. Интегратор практично врши математичку операцију интеграљења 
убрзања у складу са једначинама: 

 

a = a(t ) ; υ = ∫ a(t)dt ; 
 

x = ∫∫ a(t )dt 
 
(2) 

Испитивање вибрација врши се [5] на додирним површинама и радним 
површинама на којима се при раду стварају вибрације, а запослени са њима 
долази у непосредни контакт.  Испитивање вибрација врши се у року од годину 
дана од пуштања у рад, измене технолошког процеса, реконструкције објекта, 
замене делова машина на којима се стварају вибрације и у року од пет година од 
предходног испитивања. 

За процењивања штетног дејства вибрација на човеково тело, четири 
фактора су од велике важности [1]: кинематички параметри (померај, брзина и 
убрзање), смер дејства, фреквенција и време изложености. Постоје и три 
критеријума у односу на оптерећеност: очување радне способности, очување 
здравља и безбедности и очување удобности (комфора). 
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Према препорукама Међународног стандарда ИСО 2631/74 у складу са 
овим критеријумима утврђене су криве ''једнаких замарања'' које дефинишу 
дозвољене ефективне вредности убрзања вибрација у функцији фреквенције (од 
1 Hz до 100 Hz) и времена изложености (од 1 min до 8 h) и то: 

•   за вибрације које делују дуж тела или тзв. лонгитудиналне (уздужне) 
вибрације у правцу осе z (az) и 

•   за  вибрације које  делују попречно на  тело  или  тзв.  трансферзалне 
(попречне) вибрације у правцу осе x,y (ax, ay). 

На слици 1 приказане су дозвољене вредности убрзања вертикалних 
вибрација (az) у функцији фреквенције и времена изложености [6]. Види се да је 
упозоравајућа вредност дневне изложености, нормирана на референтно раздобље 
од осам сати 0,5m/s2. Код прекорачења ове и осталих вредности вибрација, 
наступа физички и психички замор, а тиме се смањују радне способности 
запослених. Могућe су и вибрационе болести. На основу препорука 
Међународног стандарда ИСО 5349 који се односи на вибрације система шака- 
рука, а које су такође приказане помоћу  кривих, може се видети да радник са 
четворочасовном дневном изложеношћу од 10m/s2 (мерено на руци) има 50% 
вероватноће да за 7 година оболи од синдрома белих прстију. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 1:  Критеријум дозвољених вредности убрзања вертикалних вибрација 
у зависности од фреквенције и времена изложености 

 
Одређивање дозвољене вредности убрзања вибрација у односу на време 

изложености важи када је изложеност континуална за назначени временски 
период, када се изложеност свакодневно понавља у току више година. У 
супротном за нормирање дозвољених вибрација израчунава се еквивалентно 
време изложености. 
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6. ЗАШТИТА 
У циљу заштите од негативног дејства вибрација препоручују се и 

примењују следеће превентивне мере [1]: 
•   организационе (техничко-технолошке и мере личне заштите), 
•   медицинске и 
•   законске. 

 
6.1. Организационе мере 
•   У основи техничко-технолошких мера заштите налази се  универзална 

метода виброизолација тј. еластично ослањање машина и уређаја. Задатак ове 
методе је да смањи пренету енергију   са механичког система који осцилује на 
ослонац (фундамент). Код коришћења ове методе, спрегу механичког система и 
ослонца треба пројектовати тако да се амплитуде кинематских параметара и 
амплитуде поремећајне силе преносе на ослонац у што мањем проценту. Овде је 
виброизолационо средство, ''виброизолатор'', специјални деформабилни елемент 
чија је крутост сразмерно мања од крутости елемента виброактивног система. У 
глобалном смислу постоје: 

-  активни  системи  виброизолације  (то  су  системи  који  се  придодају 
побуди и чија је сопствена фреквенција блиска, тј. једнака, принудној 
фреквенцији побуде; инсталирају се најчешће када није могуће уклонити 
поремећајну силу) и 

-  пасивни  системи  виброизолације  (то  су  системи  код  којих  је  маса 
побуде знатно већа од масе тела које је предмет виброзаштите; најчешће су то 
случајеви  заштите  радног  места  или  прецизне  опреме;  примарни  циљ  ове 
заштите је смањење амплитуда које се преносе на околне системе). 
Код  активне  изолације  морају  се  најпре  одстранити  узроци,  тј.  унутрашње 
побуде, а код пасивних је потребно елиминисати извор спољних побуда. Оба 
вида изолације се ефикасно решавају применом погодно одабраних начина 
ослањања (еластичан темељ, елаастични подметачи). 

Смањење вибрација на машинама алаткама може се реализовати и 
приликом њихове конструкције. Наиме њихова носећа конструкција-постоље, 
мора да задовољи критеријуме: висока крутост, високо пригушење, топлотна 
стабилност, и тд. 

У организовању савремене технологије виброизолација, поред великог 
економског оправдања, има и следеће предности: 

- ефикасност машинског парка који веома брзо може да се распореди 
према захтевима технолошког процеса; 

- могућност нивелисања машина еластичним подметачима; 
- пригушење вибрација које се са суседних машина, преко носећих 

конструкција и подова, преносе на инструменте и опрему за потребе врло 
прецизних технолошких операција; 

- повећање квалитета обраде у производним погонима; 
-  најбољи,  а  често  и  једини  могући  начин  за  постављање машина  и 

уређаја на спратовима индустријских зграда. 
•   У пракси се врло често, уколико техничко-технолошка заштита није 

довољна,  примењују  на  радним  местима  мере  личне  заштите  од  вибрација. 
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Ефикасност личних заштитних средстава зависи од вибро-апсорпционе 
способности изабраног материјала од којег се граде. У односу на разноврсне 
облике, правце преношења и  деловања вибрација на  човека, врсту  посла [7] 
лична заштитна средства могу бити: 

-  антивибрационе ципеле (израђују се од коже, постављене су филцом, а 
између ова два слоја је материјал који амортизује вибрације); 

-  антивибрационе простирке за стајање, клечање или седење (израђене су 
од материјала који амортизује вибрације) и 

-  антивибрационе рукавице ( израђују се од коже са ђоном од гуме која 
амортизује вибрације). 

 
6.2. Медицинске мере 
Медицинске мере заштите односе се на [4] периодичне прегледе 

запослених, који су обавезни једном годишње (радиографија шака на 5 година). 
Оне обухватају и спровођење програма за здравствено просвећење и едукацију 
радника. Спроводе се и мере које се односе на побољшање организације рада у 
смислу   препорука:  промене  радног  места   радника  код   кога   је   утврђено 
оштећење, редукција радног времена, продужење годишњих одмора итд. 

 
6.3. Законске мере 
Нашим законом нису посебно прописане дозвољене вредности 

експозиције вибрацијама. Користе се унапред поменути ИСО стандарди за 
експозицију вибрацијама које се преносе преко руку и које делују на цело тело. 
Према овим вредностима дозвољена вредност за опште вибрације је од 1Hz до 
80Hz, а за локалне од 8Hz до 1000Hz. 

 
7.  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, овај фактор мора 
детаљно да се 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 извођења и верификације 
решења, са циљем да се задовоље постављени захтеви и законски прописи. 
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ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД 
ВОЗИЛА У ПРЕВЕНЦИЈИ РИЗИКА 

 
Нада Стојановић , ВТШ Ниш 

 
ЦИЉ И ИСХОД ПРЕДАВАЊА 
Циљ предавања је  да упозна студенте  како препознати опасности и штетности, 

њихово вредновање за избор превентивних мера при транспорту опасних материја у 
друмском саобраћају.Такође се указује да је квалитетна процена ризика она која нуди 
праве мере за редукцију ризика. Осим минимизирања или искључивања опасности за 
смањење ризика и примене техничких средстава, информационих технологија, потребно 
је спровести информисање запослених и применити одговарајућу обуку (по моделу за 
обуку) за безбедан и здрав рад. Исход је повезивање општих процедура и прописа са 
конкретним примером. 

Кључне речи: Опасности, ризик, безбедност, IT технологије, обука. 
 

INFORMATION TECHNOLOGIES AND TECHNICAL INSPECTION 
OF VEHICLES IN THE PREVENTION OF RISK 

 
AIMS AND OUTCOMES 
The aim of the lecture is to introduce students how to recognize the dangers and 

hazards and their evaluation for the selection of preventive measures during transportation of 
hazardous goods by road.It is also indicated that a solid risk assessment is the one that offers the 
right measures to reduce risk.In addition tominimizingorexcluding hazards forrisk reductionand 
application of technical means,information technologies, it is necessary to inform employees 
and apply appropriate training (by model for training) for a safe and healthy work.The outcome 
is the linking of general procedures and regulations with specific examples. 

Key words: Danger, risk, security, IT technology, training. 
 

1. УВОД 
Безбедност и здравље на раду јесте дисциплина која се бави унапређењем 

услова рада и радне околине, превенцијом повреда на раду, професионалних 
болести и болести у вези са радом, заштитом и унапређењем здравља запослених. 
Безбедност и здравље на раду сматра се основним правом човека, јер сваки 
грађанин у свету има право на здрав и безбедан рад и на радну околину која му 
омогућава социјално и економски продуктиван живот. Здравље на раду и здрава 
радна околина спадају у највредније садржаје сваког појединца, сваке заједнице 
и сваке земље. Дакле, циљ безбедности и здравља на раду је и пружање 
позитивног доприноса продуктивности, квалитету производа, радној мотивацији, 
радном задовољству и на тај начин свеукупном квалитету живота појединца и 
друштва у смислу остварења добробити на раду [1]. 

Радници морају бити информисани о безбедним процедурама рада и 
обучени за правилно руковање и одржавање опреме. 
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Елементи обуке за безбедан и здрав рад су садржани у следећем: 
-  како препознати потенцијалне опасности, како постићи побољшања и 

како се суочити са неуобичајеним ситуацијама, 
-  употреба  одговарајућих  помоћних  средстава  и  личних  заштитних 

средстава, 
-  препоручљиви задаци, дизајн објекта и радне околине, 
-  технике руковања 
У овом раду се дајe преглед и значај превентивних мера у остваривању 

безбедности и здравља на раду, затим дефинисање ризичног догађаја и које су 
последице у случају његове реализације. 

У оквиру инцидентних ситуација и превентивних мера за случај 
транспорта опасних материја (робе високог ризика), издваја се и посматра значај 
техничког прегледа возила пре почетка превоза опасних материја као једна од 
најзначајнијих превентивних мера у области безбедности саобраћаја. Дају се и 
поступци и активности возача у случају незгоде са опасним материјама. 

Такође се наглашава примена савремених информационих технологија 
(IT-информационе технологије) које су услов за безбедније одвијање и 
побољшање квалитета транспортне услуге. Од посебног значаја су системи GPS 
при превозу опасних материја. За случај инцидентне ситуације потребно је да се 
зна тачна локација где се возило налази ради смањења обима штетних последица 
и ради брзине реаговања. Примена GPS система је генерална мера превенције у 
безбедности  саобраћаја  са  циљем  да  смањи  ризик  од  настанка  незгода  са 
учешћем возила која превозе опасне материје. 

 
2. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ 
Превентивно деловање има за циљ смањење ризика на најмању могућу 

меру због спречавања повреда и обољења запослених, као и обезбеђивање 
безбедних услова за рад. 

Све послове безбедности и здравља на раду, у складу са правилником 
(који усвоји радна организација) и другим прописима, законима и подзаконским 
актима мора да организује, уређује, надзире и за њихову примену и спровођење 
одговара послодавац. 

Мере безбедности и здравља на раду морају да се спроводе превентивно 
и то: набавком средстава рада за које је произвођач обезбедио, уз важеће доказе 
атесте да су произведени у складу са стандардима и прописима, одржавањем 
средстава рада у складу са упутствима произвођача и прописима који се односе 
на њих, оспособљавањем запослених за безбедан рад са средствима рада, 
здравственим прегледима запослених који рукују са средствима рада и другим 
прописаним мерама. 

Превентивне мере у остваривању безбедности и здравља на раду 
обезбеђују се применом савремених техничких, ергономских, здравствених, 
образовних,   социјалних,   организационих   и   других   мера   и   средстава   за 
отклањање ризика од повређивања и оштећења здравља запослених, и/или 
њиховог свођења на најмању могућу меру. 
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Сви фактори који настају у процесу рада на радном месту и у радној 
околини, а који могу да проузрокују или изазову повреду на раду или оштећење 
здравља, односно обољење запосленог представљају опасности и штетности у 
смислу прописа о безбедности и здравља на раду, ради препознавања и 
процењивања изложености запосленог опасностима и штетностима и 
предузимања мера да се исте отклоне или сведу на најмању могућу меру. 

Процена ризика и примена мера за здрав и безбедан рад пре почетка рада 
запосленог на радном месту јесте основни принцип превенције од повреда на 
раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом. Осим што помаже 
послодавцу у спречавању, предупређивању или минимизирању могућности да 
запослени буду угрожени односно изложени опасностима и штетностима током 
обављања својих радних активности, тако постављен принцип процене ризика 
помаже послодавцу и у промовисању компетентности и ефикасности његове 
пословне политике и спровођењу радних процеса [1]. 

Избор превентивних мера, којима се спречавају, отклањају или миними- 
зирају  могућности  повређивања,  односно  обољевања  запослених  на  радном 
месту, приликом обављања њихових радних активности, условљава претходно 
препознавање опасности и штетности и њихово вредновање ради утврђивања 
приоритета у решавању. 

Пример превожења опасних материја у друмском саобраћају представља 
изузетну опасност за људе и животну средину самим тим што потребе за 
превожењем опасних материја из дана у дан постају све веће. Опасне материје 
могу да представљају ризик по здравље и живот становништва, могу 
проузроковати велике штете привреди и изазвати контаминацију животне 
средине. Како би последице услед удеса биле минималне, дате су мере 
безбедности ADR-a (ADR - The European agreement concerning the International 
Carriage of Dangerous Goods by Road   или Европски споразум о међународном 
превозу опасних материја у друмском саобраћају) у вези паковања амбалаже, 
возила, обележавања, обуке лица која рукују опасним материјама као и потребна 
документација за превоз опасних материја [2]. Последице код саобраћајних 
незгода са возилима која превозе опасне материје могу да буду такве да 
попримају размере катастрофе. У таквим околностима од значаја је техничка 
опремљеност и брзина реаговања. 

Основ управљања ризиком, уколико дође до реализације, јесте 
предузимање мера усмерених на елиминисање узрока настанка и минимизацију 
ефеката ризичног догађаја кроз предузимање мера за обезбеђење минималних 
губитака и отклањање последица. 

Коришћење GPS мреже при превозу опасних материја је од посебног 
значаја као мера превенције у безбедности саобраћаја, чији је циљ да смањи 
ризик од настанка незгода и да смањи обим штетних последица. Преко GPS 
мреже омогућава се перманентно прећење возила са опасним товаром и у случају 
инцидентне ситуације могуће је знати тачну локацију где се возило налази да би 
се у најкраћем року обезбедила санација последица. 
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3. РИЗИЧНИ ДОГАЂАЈИ И ПОСЛЕДИЦЕ УГРОЖАВАЊА 
БЕЗБЕДНОГ РАДА, ЗДРАВЉА ЉУДИ, МАТЕРИЈАЛНИХ 
И ПРИРОДНИХ ДОБАРА 

Велики технолошки системи, енергетска постројења, складишта опасних 
материја, превоз опасних материја, намећу познавање основних принципа 
управљања ризиком. 

Ризик је уграђен у савремена технолошка достигнућа. 
Превозно-претоварно-складишни процеси у којима су присутне опасне 

материје су потенцијална места где је присутна највећа опасност и највећа 
могућност појаве настанка удеса. 

Опасне материје с обзиром на њихове карактеристике које се огледају у 
виду токсичности, запаљивости, експлозивности и радиоактивности, у случају 
непридржавања прописа у складу са ADR-ом и недовољне процене ризика, услед 
удеса директно утичу на губитке људских живота, повреде, материјалне губитке 
и представљају опасност за животну средину. 

Ризични догађај, према дефиницији, је догађај који изазива нарушавање 
физичког и/или психичког и/или моралног интегритета људи и/или угрожавање 
материјалних и природних добара система и/или окружења. 

Ризични догађаји се деле на: 
- несрећне случајеве, 
- хаварије, 
- катастрофе. 

 

Последице несрећног случаја као ризичног догађаја су: губитак живота, 
повреде, привремени или трајни губитак радне способности човека. Ризични 
догађај као хаварија подразумева да је дошло до таквих оштећења средстава  за 
рад   да их је потребно потпуно обновити или учинити ремонт за поновно 
успостављање потребне функциналности. Катастрофалан ризични догађај 
обухвата несрећни случај са губитком живота и хаваријски. 

 

Могућности идентификације ризика су: 
- ризици  који  се  могу  у  потпуности идентификовати и  чији  је  обим 

могуће утврдити су специфични, 
- генерални   (глобални)   ризици,   који   се   не   могу   у   потпуности 

идентификовати и чији обим није могуће тачно утврдити, због велике 
просторне и временске распрострањености. 

 

Локални и глобални ризици су углавном међусобно повезани. 
Ризици који се јављају у радној средини имају ефекте дејства у животној 

средини. 
Последице локалних ризика, преко животне средине, уколико нису 

контролисане, у резултату дају глобалне ризике. Глобални ризици могу имати 
утицај на појаву ризика у радној средини. 
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Ризични догађаји, с обзиром на брзину развоја, могу бити: 
-  удесни, развијају се великом брзином, деградациони процеси су брзи, 

велика је брзина промене параметара који утичу на промену излазних 
карактеристика система; 

-  кумулативни, карактеришу се спорим развојем, спорим деградационим 
процесима и промена понашања система је постепена. 

Последице удесних ризичних догађаја су несрећни случајеви (губитак 
живота, повреде, акутна обољења), хаварије и катастрофе. Кумулативни ризични 
догађаји изазивају професионална обољења, замор и старење материјала, 
постепену деградацију животне средине [3]. 

За процену ризика користе се одређени услови за примену најпогоднијих 
метода у зависности од препознатих опасности и штетности и организационе 
структуре предузећа и постојећих ризика. 

Процена ризика од повреда на раду или оштећења здравља односно 
обољења запосленог заснива се на утврђивању опасности и штетности на радном 
месту и у радној околини. Према препорукама HSE и OSHA [4,5] дефинише се 
пет корака за процену ризика: 

1. Препознавање опасности и штетности. 
2. Утврђивање опасности и штетности (утврђивање шта, зашто и како 

може да се нешто догоди; ко и како може бити повређен). 
3. Процена (евалуација) ризика, одлучивање да ли су постојеће мере 

адекватне и анализа могућих додатних мера. 
4. Евидентирање постојећих стања и мера, као и могућих додатних мера. 
5. Поновна процена ризика након примењених додатних мера. 

 

Процењивање ризика врши се за сваку препознату, односно утврђену 
опасност или штетност, упоређивањем са дозвољеним вредностима прописаним 
одговарајућим прописима у области безбедности и здравља на раду, техничким 
прописима, стандардима и препорукама. 

Прва процена ризика представља полазну основу за управљање ризиком, 
односно за одређивање ефективних превентивних и корективних управљачких 
мера. Управљање ризиком дели се у две фазе: 

-  примена превентивних и корективних мера током процене ризика. 
-  континуална и периодична провера стања и примењених мера ради 

одржавања преосталог ризика на жељеном - прихватљивом нивоу. 
 

4. МОГУЋНОСТИ СПРЕЧАВАЊА НЕЗГОДА ПРИ ПРЕВОЗУ 
ОПАСНИХ МАТЕРИЈА 

Превоз опасних материја носи са собом ризик јер опасне материје по 
својим  особинама  и  хемијским  реакцијама могу  угрозити  здравље  и  животе 
људи, материјална добра и животну средину. 

Инцидентне ситуације или саобраћајне незгоде су непредвидљиви 
догађаји са несагледивим последицама. Према томе, неопходно је предвидети све 
мере  које  омогућавају  управљање  ризиком  и  спречавање  настанка  штетних 
последица. Сигурност и превенција се стављају на прво место. 
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Да би се повећала безбедност, потребно је идентификовати могуће узроке 

настанка који могу да доведу до инцидентне ситуације. 
Код настајања инцидентних ситуација у којима су учествовала возила за 

превоз опасних материја, може доћи до оштећења судова, и до изливања или 
цурења опасне материје по коловозу, сливању у канализацију или на земљиште 
поред  коловоза,  а  и  до  директног  утицаја  на  случајне  пролазнике.  Затим, 
угрожено је и шире подручје јер може доћи до загађења водених токова, 
земљишта и подземних вода, последице су веће уколико се инцидент догоди у 
градској зони или насељеном месту. 

Настанак незгоде при руковању и превозу   опасних материја зависи од 
многих фактора, али се они могу елиминисати или свести на најмању могућу 
меру уколико се спроводи поштвање прописа, правила и упутстава за безбедан 
рад у свим могућим ситуацијама. 

Статистистичко праћење и сагледавање ове проблематике показује  да је 
најчешћи узрочник незгода, човек, а да се најчешће незгоде дешавају при 
манипулацији  са теретом код утакања, претакања или истакања, код чишћења 
превозних судова и резервоара, а иза њих су инциденти настали у току превоза. 

Настанак незгода најчешће зависи од: 
-   исправности возила за превоз; 
-   возача и режима вожње; 
-   врсте и количине утоварене материје; 
-   временских услова и конфигурације терена; 
-   других учесника у саобраћају; 
-   обезбеђења   и   придржавања  прописа   при   утакању,   претакању   и 

претовару; 
-   обезбеђења места заустављеног возила на путу. 
Потребна је перманентна едукација свих лица која на било који начин 

учествују у додиру са опасним материјама (превозе, рукују, манипулишу). 
Едукација људи је једна од основних превентивних мера у циљу спречавања 
незгода. 

За технички преглед возила, која обављају превоз опасних материја, 
сматра се да је једна од најзначајнијих превентивних мера у области безбедности 
саобраћаја.  Код  возила  која  обављају  превоз  опасних  материја,  поред 
стандардног прегледа свих уређаја значајних за безбедност, врши се контрола 
исправности специјалне и додатне опреме на возилима. 

 

4.1. Преглед возила пре почетка превоза опасних материја 
Сва возила која се производе и могу да се крећу у саобраћају, морају бити 

произведена  по  стандардима,  који  задовољавају  опште  техничке  прописе  из 
области безбедности саобраћаја. 

Према ADR прописима, моторно возило за превоз опасних материја мора 
бити прегледано према посебним стандардима и условима који су предвиђени 
Законом о превозу опасних материја. 

Уколико се опасан терет транспортује возилима друмског саобраћаја 
обавезно је да се на возила постави одговарајућа ознака за упозорење осталих 
учесника у саобраћају (са бочне, са предње и са задње стране возила).                      
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На путевима наше земље најчешће се превозе опасне материје класе 3 

(запаљиве течности). Типични представник класе 3 је бензин. 
Преглед возила пре почетка превоза опасних материја обухвата већи број 

радњи које обавља стручна служба која стално води рачуна о одржавању возног 
парка, како би се обезбедила исправност возила. 

Преглед возила пре почетка превоза опасних материја обухвата: 
  преглед уређаја за светлосну и звучну сигнализацију, мерача и 

показивача у кабини, спојки, урећаја за кочење и уређаја за 
управљање. 

  преглед   нивоа   воде,   уља,   горива,   предње   осовине,   стања 
аутомобилских гума, дубину засека и притисак у гумама, 
причвршћеност точкова, стања и места резервног точка, његовог 
смештаја, провера притиска и причвршћење задње осовине. 

  преглед апарата за гашење пожара и противсмрзавајућег средства, 
сандука за смештај истоварних уређаја, прикључака за скупљање 
остатака материје као и преглед стања простора за смештај цеви. 

  преглед   судова   ради    утврђивања   евентуалног   механичког 
оштећења,  заптивености  и  причвршћености  за  оквир  као  и 
преглед заглавка и његово учвршћење против испадања. 

  преглед и проверу исправности светлосне сигнализације са задње 
стране возила као и преглед причвршћености мердевина и 
упозоравајућих плоча, поклопца суда, њихове заптивености, 
деловања  затварача,  затим  преглед  и  проверу  одбојника  који 
штити од налета и сандука за алат. 

  преглед    причвршћења    амортизера    и    причвршћености    и 
напуњености резервоара за гориво. 

  преглед доњег дела возила: машине, мењача, осовина и њихову 
заптивеност, преглед и чишћење пречистача  ваздуха, преглед и 
провера причвршћености и исправности акумулатора. 

  преглед лежећег дела и цеви за усисавање и пречистача за ваздух 
као и пречистача за гориво. 

  преглед и проверу причвршћености табли са ознакама опасности 
[6]. 

 
4.2.  Поступци  и  активности  возача  у  случају  незгоде  са  опасним 
материјама 

У случају незгода при превозу опасних материја, возач транспортног 
средства мора прво да обавести најближу станицу полиције и ватрогасце, а затим 
да предузме следеће мере: 

- да  искључи рад  мотора, искључи струју  и  отклони остале изворе 
топлоте. 

- изнесе из возила документа за превоз опасних материја 
- спречи просипање или разливање опасне материје, спречи настајање 

и ширење пожара. 
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- спречи приступ пролазника и да они упозоре на опасност. 
- обележи место незгоде. 
- по доласку службеног лица детаљно га обавести о свему (о врсти и 

карактеристикама опасне материје). 
У случају да је приликом незгоде дошло и до пожара, возач мора да: 
- обезбеди подручје опасности. 
- обрати пажњу на смер ветра. 
- употреби довољан број апарата за гашење пожара и покуша да пожар 

локализује или угаси, спречи његово даље ширење. 
- уколико је гашење неуспешно, остави течност да изгори уз сталну 

контролу и спречавање ширења на околину. 
- у случају контаминације очију опасним материјама, обавезно очи да 

испере са много воде (минимум 15 минута). 
- одело упрљано опасним материјама скине, а контаминирана места на 

кожи испере са доста воде. 
- проливене материје прекрије сувин песком или земљом и не враћа у 

оригинална паковања[6]. 
Превозници,   испоручиоци   и   остали   учесници   транспорта   који   су 

наведени у ADR споразуму и који учествују у транспорту опасних роба високог 
ризика, морају прихватити, применити и поштовати безбедносни план, који мора 
да садржи ставове наведене у ADR споразуму. 

 
5. ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ПРИМЕНА GPS 

СИСТЕМА У ТРАНСПОРТУ 
У датом примеру при превозу опасних материја у друмском саобраћају 

коришћење GPS мреже има за циљ да смањи ризик од настанка незгода и да 
смањи обим штетних последица у случају рализације ризичног догађаја. 

Интелигентни  транспортни  системи  (ITS-Intelligent  Transport  Systems) 
базирају своју примену у комбинованом транспорту на неколико система или 
технологија.Концепт једног таквог система приказан је на слици 1. 

Систем GPS-глобални позициони систем (Global Positioning System) у 
транспорту омогућава брзо, једноставно и поуздано одређивање положаја 
покретних и непокретних објеката, било где на земљи и у свим метереолошким 
условима. 

Коришћење GPS мреже при превозу опасних материја је од посебног 
значаја као мера генералне превенције у безбедности саобраћаја, чији је циљ да 
смањи ризик од настанка незгода и да смањи обим штетних последица. 

Преко GPS мреже омогућава се перманентно праћење возила са опасним 
товаром и у случају инцидентне ситуације могуће је знати тачну локацију где се 
возило налази да би се у најкраћем року обезбедила санација последица. 

Савремене IT технологије су услов за безбедније одвијање и побољшање 
квалитета транспортне услуге. 
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Слика1: Интелигентни транспортни систем (ITS-Intelligent Transport Systems) 
 

Применом IT технологија постиже се: 
- смањење броја саобраћајних незгода и њихових последица. 
- идентификују се опасне ситуације и омогућава избегавање инцидента. 
- смањују се захтеви које саобраћај поставља пред возача и смањује се 

број одлука које доноси човек. 
- темпо доношења одлука је усклађенији са ограниченим могућностима 

човека за обраду и одговор. 
- аутоматизују возачке задатке. 
- обезбеђује   се   већи   број   поузданих   информација,   спречавају   се 

одређени субјективни пропусти. 
- спречавају се и најављују кварови на возилима [7]. 
Систем за глобално позиционирање GPS (Global Positioning System) и 

Европски  пројекат  Galileo  (активиран  крајем  марта  2002)  омогућавају 
одређивање позиције мобилних и стационарних просторних објеката у сваком 
тренутку са веома високом прецизношћу, реда неколико центиметара. 

Аутомобили, авиони, бродови, амбулантна кола или пешаци, опремљени 
одговарајућим GPS пријемницима, у сваком тренутку могу да одреде своју 
локацију и да бежичним комуникационим путем те информације пошаљу 
локационим серверима. Систем бежичних (мобилних) комуникација такође 
обезбеђује механизме за лоцирање мобилног комуникационог уређаја методама и 
техникама триангулације које захтевају модификацију и унапређење мрежне 
инфраструктуре и/или мобилног уређаја. 

Позиционирање представља одређивање локације објекта, тачније његове 
позиције у простору и времену у односу на одређени просторни и временски 
референтни систем. 

Локација је позиција у простору и времену која може бити измерена и 
чије  кординате  могу  бити  изражене  у  одређеном  просторном  и  временском 
референтном систему. 
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Локација  је  тип  податка  који  описује  позицију,  укључујући  и 

одговарајуће метаподатке. Садржи координате из координатног референтног 
система или адресу из одређеног адресног система. 

NAVSTAR (Navigation Satelite Timing and Ranging) састоји се од: 
- космичког сегмента (сателита); 
- контролног сегмента (земаљске станице) и 
- корисничког сегмента (корисници и њихови GPS пријемници). 
Космички сегмент састоји се од 24 сателита који се крећу око Земље по 6 

различитих орбиталних равни (по четири сателита у свакој равни). Свака раван је 
за 600 одвојена од осталих, тако да је покривена цела Земљина површина, (слика 
2.). Сателити се крећу  на висини од око 20.000 km у 12-часовним орбитама, тако 
да орбите описују исту земаљску путању свака 24 часа. 

 

 
 

Слика 2: Космички сегмент (сателити) GPS система 
 

Сателити емитују радио-сигнале и служе као референтне тачке за 
израчунавање  тачне позиције објекта који се прати. Мерењем растојања од 
сателита могуће је одредити положај било које тачке на Земљи са тачношћу од 
неколико десетина метара до само неколико милиметара. Сваки сателит емитује 
радио сигнале мале снаге на неколико фреквенција. Сигнал путује као зрак 
светлости. 

Контролни сегмент (управљачки сегмент) се састоји од система станица 
за управљање и праћење кретања сателита, које су лоциране широм света. 

NAVSTAR OCS (Operational Control System) састоји се од четири пасивне 
станице за надзор на Хавајима, Вазнесенском острву (Ascension Island) у 
Атланском океану, острву Diego Garsia у Индијском океану и острву Кwајаlein у 
Тихом океану и поседује још главну контролну станицу MCS (Master Control 
System) која се налази у бази ваздухопловних снага “Falkom”, 15 km источно од 
Kolorado Springsa. 

Главна контролна станица пружа корисницима најновије податке о стању 
GPS сателита, обезбеђује и обавља прорачуне орбите и корекцију временског 
такта за сваки GPS сателит. 
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Кориснички сегмент се састоји од свих корисника који употребљавају 

GPS и њихових пријемника. GPS пријемници као трећи, кориснички сегмент 
система, су данас величине ручних часовника и омогућавају да се неопходна 
очитавања изврше за пар секунди. Систем омогућава, да се брзо одреди положај 
у непознатој средини, правац, брзина кретања и друге потребне карактеристике и 
на основу тога има велику популарност у комерцијалној примени. 

Сателити су распоређени тако да покривају целу површину Земље, али је 
покривеност сигналом боља што је локација ближа Екватору. 

Систем је тако пројектован да је на свакој тачки Земљине површине 
видљиво барем пет сателита. 

У циљу одређивања локације неопходно је обезбедити пријем сигнала са 
четири сателита, мада су и три сателита у одређеним околностима довољна. 

Основни недостаци метода позиционирања заснованих на GPS-у су 
немогућност његовог функционисања у затвореним (зградама) или 
полузатвореним просторима (између високих зграда), као и припадност система 
Министарству одбране и Војсци SAD које могу да, услед угрожености сопствене 
безбедности, деградирају сигнал увођењем сигнала селективне доступности. 

Систем GLONASS (Global Navigation Satellite System), такође је заснован 
на   сателитској   методи   позиционирања,   постављен   је   од   стране   бившег 
Совјетског Савеза, касније Руске Федерације, за војне потребе. Међутим не 
постоји разлика у тачности између сигнала намењеног за војне и цивилне сврхе. 

Galileo је европски сателитски систем за позиционирање, активиран од 
стране Европске заједнице, и Европске свемирске агенције (European Space 
Agency). Насупрот системима GLONASS и GPS, систем Galileo је развијен за 
цивилне, комерцијалне намене са намером да обезбеди независност Европе у 
односу на монопол сателитских позиционих система Русије и SAD. Потпуно 
оперативни систем Galileo садржи 30 сателита подељених у 3 земљине орбите на 
висини близу 24.000 км, два Galileo Контролна центра, Galileo Uplink stanicu, 
Galileo Senzorsku stanicu и регионалне компоненте. 

Преко ова три сегмента, космичког сегмента, контролног сегмента и 
корисничког сегмента, корисници имају на располагању два сервиса за 
позиционирање: 

- сервис за прецизно позиционирање, PPS (Precision Positioning Service) 
који користе припадници војске SAD и њени савезници, одређене агенције Владе 
SAD и изузетно неки цивилни корисници уз посебно одобрење Владе SAD 
[14,15]. 

- сервис за стандардно позиционирање SPS (Standard Positioning Service) 
који користе цивилни корисници широм света. 

Примена GPS система је многострука. Према намени GPS се дели на: 
-  позиционирање, где  је  циљ  одређивање положаја  објекта  или  низа 

дискретних објеката у простору и 
-  навигацију, где је циљ да се тренутно одреди положај, затим смер 

кретања, брзина са сврхом праћења и управљања кретањем. 
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Ова технологија    нашла је примену у друмском и железничком 

транспорту, као: 
-  GPS/GSM у функцији праћења робе на железници; 
-  RFID i GPS/GPRS системи за праћење возила (системи са дефинисаним 

и недефинисаним путањама). 
Технологије GPS/GSM карактерише потпуно нов начин прикупљања 

информација, при чему постојећа инфраструктура GPS/GSM и одговарајућа 
опрема на возилима представљају главне изворе информација. 

-  GPS (Global Positioning System) омогућава позиционирање мобилних 
возила коришћењем сателита, са довољном прецизношћу   по целом 
свету. 

- GSM (Global System for Mobil communication) односно GSM-R је 
дигитални комуникациони и преносни и радио систем за европске 
железнице  који  користи  стандард  за  јавне  мобилне  радио  системе 
мреже GSM са могућностима развијеним специјално за потребе 
железнице (GSM-R). 

Комбинација  ове  две  технологије  даје  могућност  да  се  сакупљају 
позиције, аларми, упозорења о стању робе и други подаци, који се шаљу са 
возила преко наведене технике    на земљу без потребе за особљем и 
инсталацијама дуж железничких пруга. 

RFID   i   GPS/GPRS/XML   системи   за   праћење   возила,   омогућавају 
даљинску  контролу  возача  и  возила  (слика  3.).  Развијена  су  два  система  за 
даљинско праћење возила који се међусобно допуњују: 

- систем дефинисаним путањама, Falcom EVR (Electronic Vehicle 
Regulation), код којих се RFID пријемници постављају на контролне 
тачке, са применом у јавном градском и међуградском саобраћају, 
паркинг  сервисима,  аутобуским  станицама,  а  GPRS  модули  потом 
шаљу податке ка централном серверу преко мреже мобилне телефоније 
и интернета; 

- систем са недефинисаним путањама, који је значајнији у теретном 
саобраћају и није везан за дефинисане путање и контролне тачке, јер је 
обезбеђена стална контрола кретања возила без обзира на њихову 
локацију [15]. 

Код система са недефинисаним путањама потребно је уградити 
интегрисани GPS/GPRS уређај у сваковозило. GPS систем омогућава одређивање 
локације возила у сваком тренутку и праћење позиције возила на мапи у реалном 
времену. Добијене координате возила GPS модул прослеђује GPRS модулу који 
их затим шаље ка централном серверу корисника преко GSM мреже. Систем 
пружа следеће предности: 

-  неограничено подручје праћења и идентификација возила (ограничено 
је само распростирањем GSM мреже); 

-  неопходна истовремена веза централног рачунара са свим возилима и 
службама помоћи и заштите; 

- могућност  ефикасног  планирања  кретања  возила  уз  редукције 
трошкова. 
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Слика3: Општа структура система за праћење возила 
 

Значај примене GPS система у транспорту огледа се и у безбеднијем 
превожењу опасних материја и са еколошког аспекта, што као крајњи ефекатима 
максималну заштиту људи и животне средине. 

 
6. ЗАКЉУЧАК 
Опасне материје су све више заступљене у производњи, сагласно развоју 

технолошких процеса. Због тога је све већи број возила са товаром опасних 
материја   у   саобраћају.   Тиме   се   при      транспорту   повећава   истовремено 
остваривање високог ризика од утицаја на радну и животну средину. Опасност се 
по људске животе и околину, која индиректно утиче на људе, своди на најмању 
могућу меру применом прописа који се односе на амбалажу, руковање, превозно 
средство којим се транспортује опасна материја. Прописи се односе и на 
манипулативне раднике који учествују у систему транспорта. 

Истакнут је значај превентивних мера, посебно се наглашава значај 
техничког прегледа возила пре почетка превоза опасних материја и примена GPS 
система. 

Оспособљавање свих учесника (практична обука непосредних 
извршилаца) у ланцу транспорта опасних материја у друмском саобраћају може 
допринети смањењу ризика који има етиологију у људском фактору. 

Потребна је и координација свих превентивних мера. 
Системи GPS су од посебног значаја при превозу опасних материја, за 

случај ицидентне ситуације потребно је да се зна тачна локација где се возило 
налази ради смањења обима штетних последица. Примена ових система је 
генерална мера превенције у безбедности саобраћаја, чији је циљ да смањи ризик 
од настанка незгода са учешћем возила која превозе опасне материје. 

Такође је значајно нагласити повезивање општих процедура и прописа са 
конкретним примерима. 
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ЕЛEКТРОМАГНЕТСКА ЗРАЧЕЊА БАЗНЕ СТАНИЦЕ 
МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ 

ЊИХОВОГ БЕЗБЕДНОГ РАДА 
 

Срђан Јовковић, Наташа Богдановић, ВТШ Ниш 
 

ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА 
Циљ  предавања  је  да,  у  оквиру  предмета  Мобилне  комуникације,  упозна 

студенте са дозвољеним нивоима електромагнетског зрачења са посебним освртом на 
зрачење базних станица мобилне телефоније. Дати су подаци из законске регулативе о 
нивоу дозвољеног електромагнетског зрачења и приказан је принцип функционисања 
базних станица мобилне мреже. Указано је на проблем недозвољеног нивоа зрачења и 
показан је пут решавања овог проблема. Упоређени су законом дозвољени нивои зрачења 
код нас и у Европи. 

Кључне речи: електромагнетска зрачења, мобилна телефонија, базне станице, 
законска регулатива 

 
ELECTROMAGNETIC RADIATION BASE STATIONS OF 

MOBILE TELEPHONY 
 

AIMS AND OUTCOMES 
The main goal of this lecture is to introduce students of communication technologу 

with problems of electromagnetic radiation with particular emphasis on the radiation produced 
by mobile telephony base stations. Тhis paper provides data from the legislations on the level of 
electromagnetic radiation which is allowed, and also presents the working principles of these 
base stations. What is more, this paper indicates the problem of unacceptable levels of radiation. 
A method for solving this problem is presented as well as comparison of the levels of radiation 
which are allowed by the law in Serbia and in Europe. 

Key words: electromagnetic radiation, base stations, mobile phones, legislations. 
 

1. УВОД 
У овом раду биће разматрана проблематика електромагнетског зрачења, 

прво са аспекта законске регулативе, а после са аспекта штетности на околину и 
становништво [1-8], у светлу рада базних станица мобилне телефоније. Посебна 
пажња биће посвећена зрачењу у опсегу радио фреквенцијског дела електро- 
магнетног спектра уз нагласак на неке опште карактеристике и утицаје овог 
феномена. 

Базне станице својим радом не загађују животно и техничко окружење. 
Ни на који начин се не загађују вода, ваздух и земљиште. Рад базних станица не 
производи никакву буку ни вибрације, нема топлотних ни хемијских дејстава. У 
мањој мери и у ограниченом простору евентуално може доћи до појаве недо- 
звољеног нивоа електромагнетног зрачења базних станица. 
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Базне станице, као и други радио и ТВ уређаји, сматрају се изворима 

нејонизујуће радијације. Са друге стране, групи јонизујућих зрачења припада X- 
зрачење и зрачење радиоактивних материја. Групи нејонизујућих зрачења 
припадају још и видљива светлост, ултраљубичаста и инфрацрвена светлост, 
микроталасна, електрична и магнетна поља и сл. 

 

 
Слика 1: Извори нејонизујућег зрачења 

 
Са намером да се електромагнетна интерференција контролише и сведе 

на најмању могућу меру, у свету је донет велики број стандарда који треба да 
регулишу ову област. 

У светлу тих стандарда као и неких актулених резултата, студентима ће 
бити представљена анализа проблема изазваних неконтролисаним утицајем 
нејонизујућег зрачења на безбедност и здравље људи, на примерима ГСМ и 
УМТС мрежа. 

 
2. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА 
ГСМ мрежа, као једна од основних мрежа мобилне телефоније, 

функционише у опсезима 900 МHz и 1800 МHz. Са друге стране, УМТС мрежа 
функционише у фреквенцијском опсегу 2100МHz. Повећана концентрација 
електромагнетне енергије у овом опсегу на људима изазива ефекте који се грубо 
могу класификовати у две основне категорије [1,2]: 

• топлотни ефекти; 
• стимулативни ефекти. 
Топлотни ефекат се огледа у промени температуре дела тела изложеног 

повећаној концентрацији електромагнетне емисије. Треба приметити да је овај 
ефекат израженији у оним деловима тела у којима постоји мања густина крвних 
судова. Разлог је врло једноставан. Крвни судови су регулатори телесне 
темтпературе. При вишој спољној температури крвни судови се шире и на тај 
начин предају већу количину топлоте спољашњем окружењу. Са друге стране, 
при нижим спољним температурама крвни судови се скупљају и на тај начин се 
мања количина енергије предаје спољашњем окружењу. Стимулативни ефекат се 



45 

ТЕМПУС 158781,  КЊИГА 2,  ЈУН 2011.  

 

 
огледа у појави надражаја нервних и мишићних ћелија, што у извесним 
ситуацијама може изазвати већу раздражљивост и умор, нарочито при дугој 
експозицији велике концентрације електромагнетне енергије. 

Интензитет наведених ефеката расте са повећањем концентрације 
електромагнетне енергије. Због тога су ови ефекти доминанти у непосредној 
околини извора електромагнетне емисије. Са повећањем растојања од извора 
зрачења, утицај електромагнетне емисије на људски организам се смањује. 
Такође, утицај електромагнетних таласа на људски организам има кумулативан 
карактер. Њихов утицај је директно сразмеран дужини експозиције. Такви 
ставови, базирани на научним истраживањима, опет у први план стављају 
едукацију  као  предуслов  успешног  спровођења  низа  конкретних  мера 
прописаних законским регулативама. 

 
 
 
 

мере: 

2.1. Мере заштите од нејонизујућих зрачења и границе излагања 
У спровођењу заштите од нејонизујућих зрачења предузимају се следеће 

• прописивање граница излагања нејонизујућим зрачењима; 
• откривање присуства и одређивање нивоа излагања нејонизујућим 

зрачењима; 
• одређивање  услова  за   коришћење  извора  нејонизујућих  зрачења   од 

посебног интереса; 
• обезбеђивање  организационих, техничких, финансијских и других 

услова за спровођење заштите од нејонизујућих зрачења; 
• вођење   евиденције   о   изворима   нејонизујућих   зрачења   од   посебног 

интереса; 
• означавање извора нејонизујућих зрачења од  посебног интереса и  зоне 

опасног зрачења на прописани начин. 
 

Ради откривања присуства,  утврђивања опасности,  обавештавања  и 
предузимања мера заштите од нејонизујућих зрачења врши се систематско 
испитивање нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини. 

Систематско испитивање се ради према следећим међународним 
препорукама: ISO 17025 и CEI IEC 61786 (Мерење магнетских и електричних 
поља ниских фреквенција у вези са људским излагањем) и CEI IEC 61566 
(Мерење  излагању  радио-фреквентних  електромагнетних  поља  у  опсегу  од 
100kHz до 1GHz). 

Систематско испитивање нивоа нејонизујућих зрачења у животној 
средини може да врши привредно друштво, предузеће и друго правно лице ако 
испуњава услове из закона [1], у погледу кадрова, опреме и простора. 

Закон о заштити о нејонизујућим зрачењима прати сет подзаконских 
аката, тј. правилника и прописа који у детаље регулишу ову проблематику [2-8]. 
Најзначајнији је „Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима“ 
[2]. 
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2.2. Базична ограничења и референтни гранични нивои излагања 
становништва  електричним,  магнетним  и  електромагнетним 
пољима 
Дефиниције  и  одређивање  дозвољених  вредности  електромагнетних 

емисија установљен су на основу обимних истраживања спроведених последњих 
тридесетак година. Одређене су граничне вредности засноване су углавном на 
истраживањима утицаја ефекта загревања и стимулативних ефеката на људско 
тело. 

Базична ограничења излагања становништва електричним, магнетским 
и електромагнетским пољима (0Hz до 300GHz) су ограничења у излагању 
временски променљивим изворима електромагнетских поља. Ова ограничења су 
заснована непосредно на утврђеним здравственим ефектима и биолошким 
показатељима. 

Физичке величине којима се ова ограничења одређују, у зависнoсти од 
фреквенције поља, јесу: густина магнетског   флукса   или   магнетна индукција 
(B), густина струје (Ј), специфични ниво апсорбовања енергије (SAR), и густина 
снаге (S). 

Референтни гранични нивои  су нивои излагања становништва електри- 
чним, магнетским  и   електромагнетским  пољима  који  служе  за   практичну 
процену изложености, како би се одредило да ли постоји вероватноћа да базична 
ограничења буду прекорачена [8]. 

У оквиру бројних међународних организација које се баве питањима 
утицаја електромагнентог зрачења на наш свакодневни живот, успостављени су 
стандарди од којих сваки разликује две врсте прописаних норми: 

•  Норме за техничко особље 
•  Норме за општу људску популацију 

 

Такође, стандарди разликују случајеве континуалног и импулсног рада 
извора. Како се у оквиру ове анализе разматра утицај електромагнетне емисије 
базних станица, у оквиру датих стандарда, приложене су граничне вредности 
интензитета електричног поља, магнетног поља и средње густине снаге у случају 
континуалног излагања електромагнетном пољу. 

Са те тачке гледишта посебно је важно сагледати вредности величине 
САР. Специфична упијена количина (САР-вредност) исказује снагу зрачења коју 
упија ткиво тела (нарочито глава) за време кориштења мобилног телефона и која 
доводи до загревања ткива (јединица мере је W/кг). 

 
Табела 1: Норме за техничко особље - ИЦНИРП 

 
 
Фреквенцијски 

опсег 

 
САР – усредњен у 
току 6 мин. за 
цело тело 

САР усредњен у 
току 6 мин. за 10г 
а) масе тела без 
ногу, руку итд. 

САР – усредњен у току 
6 мин. за 10г а) масе 
тела у ногама, рукама 

итд. 
10MHz -10GHz 0.4 W/kg 10 W/kg 20 W/kg 
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Табела 2: Норме за општу људску популацију - ИЦНИРП 

 
 
Фреквенцијски 

опсег 

 
САР – усредњен у 
току 6 мин. за 
цело тело 

САР усредњен у 
току 6 мин. за 10г 
а)масе тела без 
ногу, руку итд. 

САР – усредњен у току 
6 мин. за 10г а) масе 
тела у ногама, рукама 

итд. 
10MHz -10GHz 0.08 W/kg 2 W/kg 4 W/kg 

 
Референтни гранични нивои исказују се зависно од висине фреквенције 

поља према следећим параметрима:   јачина електричног поља Е (V/m), јачина 
магнетнског поља H (А/m),  густина  магнетског  флукса B (µТ),  густина  снаге 
(еквивалентног равaнског таласа) - Sеkv (W/m2 ). 

 
Табела 3: Граничне вредности за опсеге 900МHz, 1800МHz и 2100МHz 

 
  

900MHz 
 

1800MHz 
 

2100MHz 

Интензитет 
електричног поља 

 
41 V/m 

 
58 V/m 

 
61 V/m 

Интензитет 
магнетног поља 

 
0.11 A/m 

 
0.156 A/m 0.16 A/m 

Густина средње 
снаге 

 
4.5 W/m2 

 
9 W/m2 

 
10 W/m2 

 
Примена  мерљивог  референтног  граничног  нивоа  осигурава  пошто- 

вање релевантног базичног ограничења. При  симултаном излагању  пољима  са 
различитим  фреквенцијама  мора  се узети у обзир могућност збирних ефеката 
тим излагањима.  Прорачуни  засновани  на  збирним  деловањима  морају  се 
извести  за  сваки поједини  ефекат,  тако  да  се  одвојена  процена  врши  за 
термичке и електричне стимулативне ефекте на тело. 

 
3. РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈСКА ЗРАЧЕЊА И ШТЕТНОСТИ 
3.1. Мобилни телефонски системи 
Први системи у оквиру којих се нудио јавни мобилни телефонски сервис 

(и то искључиво у аутомобилима) појавили су се у Америци крајем четрдесетих, 
а у Европи почетком педесетих година прошлог века. Ове прве једноћелијске 
системе карактерисала је ограничена покретљивост корисника, мали капацитет, 
ограничени број сервиса (искључиво пренос говора) и релативно слаб квалитет. 
Технолошки напредак и увођење ћелијског концепта крајем '70-их и почетком 
'80-их довели су до значајног напретка у погледу развоја и примене мобилних 
комуникација. 

Базне станице GSM мреже могу истовремено да раде на неколико радио- 
канала у опсегу око 900 МHz или 1800 МHz. Број радио-канала у оквиру једног 
сектора  (ћелије,  односно  просторно  дефинисане  сервисне  зоне)  једне  базне 
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станице најчешће се креће од 1 до 8, што зависи од захтева у погледу капацитета 
саобраћаја који базна станица треба да задовољи. У просеку, излазна снага 
предајника је реда 10 W/каналу. За потребе остваривања везе мобилни уређај - 
базна станица користи се један од радиоканала, и то у приближно 12,5% времена. 
Сасвим је јасно да је базна станица најактивнија у случајевима када истовремено 
опслужује  8   мобилних  уређаја  по  сваком  радиоканалу.  При  томе,  треба 
приметити да се у оквиру савремених базних станица примењују две, са 
становишта зрачења значајне технике: аутоматска контрола снаге (снага 
предајника базне станице се мења зависно од пропагационих услова у којима се 
налази мобилни терминал) и емитовање са прекидима (предајник базне станице 
се искључује када говорник застане у конверзацији). Две наведене технике 
значајно смањују ниво електромагнетне емисије. 

Базне станице UMTS мреже могу истовремено да раде на више 
радиоканала у једном сектору (од минимално 1 до максимално 2 канала), што 
зависи од захтева у погледу капацитета саобраћаја који базна станица треба да 
задовољи. Максимална излазна снага предајника, који се користе у оквиру UMTS 
мреже, је најчешће реда 40 W/каналу. При томе, снага предајника базне станице 
зависи од саобраћајног оптерећења. 

Електромагнетна емисија GSM   и UMTS базних станица је по својој 
природи веома слична електромагнетној емисији других радио, односно ТВ 
предајника. На овом месту треба истаћи да снаге ТВ предајника могу бити и 
више стотина пута веће од снага предајника у GSM или UMTS мрежи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 2: Расподела поља антене по површини земље зависи од дијаграма зрачења, 
висине па којој је постављена антена и њеног нагиба 

 

Антене које се најчешће користе код БСМТ (базна станица мобилне 
телефоније) усмеравају енергију, коју приме од предајника,  у једном релативно 
уском смеру. На тај начин је ниво поља у том смеру од неколико десетина до сто 
пута већи него код антена које би зрачиле у свим смеровима једнако (као код 
штап антене). Антене нису идеалне, па постоји извесно зрачење иза и испод 
антене. Карактеристика зрачења антена дефинише се њиховим дијаграмом 
зрачења, који се може добити мерењем или израчунавањем. На слици 2 приказан 
је пример уобичајеног дијаграма зрачења антене која се користи за БСМТ GSM 
900 МHz. Уочава се да је расподела јачине поља на површини земље зависна од 
снаге зрачења, карактеристике дијаграма зрачења, висине и нагиба антене. 



49 

ТЕМПУС 158781,  КЊИГА 2,  ЈУН 2011.  

 

 
 

 
3.2. Границе излагања становништва и мере заштите 
Границе излагања становништва од поља које стварају БСМТ GSM 

900 MHz, за државе чланице Европске уније, дате су у Препоруци 
Парламента ЕУ из 1999. године. Границе су изражене у W/m2 . Користећи 
начело предострожности, више држава чланица је у својим законима, за 
подручја повећане осетљивости (простори где се људи задржавају, нпр. 
више од 4 часа) дефинисала ниже границе. Понекад је згодније границе 
излагања претворити у безбедне зоне. Да би се то урадило, узет је пример 
БСМТ GSM 900 МHz максималне снаге 250 W. Све приказане вредности 
треба прихватити као оријентационе, јер се оне могу разликовати због 
различитих карактеристика антена које могу бити коришћене за различите 
земље укључујући и Србију. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 3: Упоредни приказ безбедних зона за Белгију и словенију у односу на Препоруку 
ЕУ из 1999.год. 

 
Даље треба водити рачуна да у непосредној близини  базне станице тј. на 

истом објекту, не постоје инсталације других радио-система (радио и ТВ 
предајници, базне станице других оператора...) чији би утицај у укупној 
електромагнетној емисији могао довести до прекорачења стандардом пропи- 
саних норми. 

Са друге стране, ради повећања нивоа безбедности неопходно је да се све 
базне станице обавезно укључују у систем даљинског управљања. Кроз овај 
систем, центар управљања се готово тренутно обавештава о свим неправи- 
лностима у раду и инцидентним ситуацијама везаним за базну станицу. Треба 
нагласити  да  се  у  центру  управљања  (у  оквиру  управљачко-комутационог 
центра) налази стална људска посада (24 часа дневно, 365 дана годишње) са 
основним задатком надгледања исправности рада система.  Неки од аларма који 
се преносе до центра управљања су рецимо: 

• пожар у објекту, 
• прекид у напајању, 
• насилно обијање објекта и сл. 
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На овај начин се остварује потпуна контрола над базним станицама, што 

омогућава брзо интервенисање у случају било каквих проблема. 
Применом законских прописа и прописаних мера заштите, вероватноћа 

акцидента своди се на најмању могућу меру. Додатно, опрема која се инсталира 
на локацији објекта задовољава све међународне нормативе, а технолошки је 
реализована на највишем светском нивоу. Ипак, у циљу спречавања евентуалних 
акцидентних ситуација, прописују се следеће мере: 

• у случају нерегуларности у раду базне станице, на основу аларма 
генерисаних у оквиру центра за надгледање и управљање, обавбезно је 
организовати стручну екипу која ће обићи базну станицу; 

•  у  случају  да  се  базна  станица  налази  у  урбаној  средини,  екипе 
одржавања су дужне да у року од 6 сати од појаве аларма изађу на локацију 
објекта и констатују узроке аларма; 

• у случају да се базна станица налази у руралној средини, екипе 
одржавања су дужне да у року од 24 сата од појаве аларма изађу на локацију 
објекта и констатују узроке аларма; 

•  у  случају  да  је  генерисани аларм  критичан  са  становишта заштите 
животне средине (пожар у објекту, проблеми у раду антенских система и сл.) 
обавезно је да постоји могућност даљинског искључења базне станицу из 
оперативног рада. 

• строго је забрањен приступ и руковање опремом базне станице 
неовлашћеним и нестручним лицима 

 

 
 

Слика 4: Базне станице мобилне телефоније 
 

Базна станица има антену која се поставља на крововима високих зграда 
или на високим стубовима како би се покрила одређена географска подручја. 
Антенски системи  базних  станица  су  усмерени, тако  да  емитују  веома  узан 
главни сноп зрачења по вертикали (ширине 7 -10 степени), а далеко шири по 
хоризонтали  (ширине  и  до  120  степени).  Када  се  монтирају  на  објектима, 
антенски системи се монтирају на њиховим ивицама или довољно високо, тако 
да  је  немогуће наћи  се  у  правцу  максимума зрачења антене.  За  повезивање 
базних станица користе се усмерене радио-релејне везе. Као антенски систем 
користе се параболичне антене. Зрачење електромагнетне енергије ових антена је 
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високо концентрисано тако да је главни сноп зрачења антене изузетно узан. За 
несметано функционисање радио-релејне везе неопходно је да између предајне и 
пријемне антене постоји потпуна оптичка видљивост (никакви објекти не смеју 
да се нађу на главном правцу зрачења), те људи и технички уређаји не могу бити 
угрожени радом ових предајника. 

Обзиром на чињеницу да базне станице мобилне телефоније припадају 
групи електротехничких објеката, у наставку навешћемо потенцијалне опасно- 
сти, које могу  да се јаве при постављању и коришћењу електричних инсталација 
као и предвиђене мере заштите 

 
4. ОПАСНОСТИ ПРИ ПОСТАВЉАЊУ, КОРИШЋЕЊУ И 
УПРАВЉАЊУ БАЗНИМ СТАНИЦАМА СА СТАНОВИШТА 
ЕЛЕКТРОИНСТАЛЦИЈА 
Поред  наведених  потенцијалних  опасности  по  безбедност  и  здравље 

људи и запослених на овим објектима, потребно је са становишта коришћења 
електротехничких инсталација и опреме истакнути и следеће опасности: 

1. Опасности од директног додира делова који су стално под напоном. 
2. Опасности од директног додира проводљивих делова који не припадају 

струјном колу. 
3. Опасност од пожара или експлозије. 
4. Статички електрицитет услед рада уређаја. 
5. Опасност од утицаја берилијумоксида. 
6. Атмосферски електрицитет. 
7. Нестанак напона у мрежи. 
8. Недовољна осветљеност просторија. 
9. Неопрезно руковање. 
10.Опасност при раду на висини (монтирање антена на антенским 

стубовима). 
11. Механичка оштећења. 
12. Утицај прашине, влаге и воде 
На основу Закона о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС" бр. 

101/2005)предвиђене су следеће мере за отклањање наведених опасности и 
спровођењем заштите од директног додира делова који су стално под напоном. 

 
5. ЗАКЉУЧАК 
Мобилна телефонија је у протеклој декади имала врло буран развој у 

свету као и код нас. На десетине базних станица мобилне телефоније се налазе у 
великим градовима и систематично су распоређене практично по читавој 
територији наше земље. У овом раду су истакнути основни проблеми као и 
могуће последице утицаја нејонизујућег зрачења базних станица мобилне 
телефоније  и  дат  је  преглед     одређених  превентивних  мера  чија  примена 
доприноси подизању нивоа безбедности и здравља како на раду тако и у нашој 
свакодневници. Такође је дат приказ важеће законске регулативе за нејонизујуће 
зрачење, где спада и радиофреквенцијско зрачење мобилне телефоније. 
Упоређени су дозвољени нивои зрачења у нашој земљи, са дозвољеним нивоима 
у неким европским земљама. 
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БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РУКОВАЊУ ПОСТРОЈЕЊИМА КОЈА 
КОРИСТЕ ПРИРОДНИ ГАС 

 
Александра Боричић, Биљана Милутиновић, ВTШ Ниш 

 
ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА 
Природни гас постаје водећи енергент у XXI веку, обзиром на то да поседује низ 

предности у односу на течна и чврста горива, што га чини најпогоднијим носиоцем 
енергије који може да задовољи строге захтеве које постављају савремени корисници, 
три „Е“: ефикасност, економичност и еколошка заштита. Због тога је неопходно будуће 
машинске инжењере, који ће се, кроз различите пројекте, конструкције и технолошке 
процесе сусретати са овим енергентом, упознати са опасностима и штетностима којима 
су учесници у тим технолошким процесима и околина изложени, као и са мерама којима 
се ниво ризика смањује и одржава на прихватљивом нивоу. 

Кључне речи: Безбедност, опасности, природни гас. 
 

SAFETY IN HANDLING NATURAL GAS FACILITIES 
 

AIMS AND OUTCOMES 
Natural gas is becoming a leading energy source in the XXI century, since it has many 

advantages over the liquid and solid fuels, making it the most suitable energy carrier that can 
meet the stringent requirements of modern-users: the three "E": efficiency, effectiveness and 
environmental protection. Therefore it is necessary to introduce future mechanical engineers, 
who will meet, through various projects, construction and technological processes this energy 
source, with the hazards that the participants in those technological processes and the 
environment are exposed, as well as measures to reduce the risk level and maintained at an 
acceptable level. 

Key words: Safety, danger, natural gas. 
 

1. УВОД 
Законом о безбедности и здрављу на раду успоставља се систем 

безбедности и здравља на раду. Циљ безбедности и здравља на раду је, пре свега, 
спречавање повреда на раду и професионалних обољења кao и стварање 
безбедних  услова  рада  кроз  процену  ризика  и  њихово  свођење  на  најмању 
могућу меру и оспособљавање запослених. 

Безбедност и здравље на раду остварује се применом мера као на пример: 
здравствена заштита на раду, увођење превентивних мера у свим фазама рада, 
процене ризика пре почетка рада и управљање ризицима, успостављање 
одговорности послодавца, успостављане осигурања од повреда на раду ради 
накнаде штете. 

Природни гас је чист извор енергије који не загађује околину, лако се 
користи, практичан је, доступан и не захтева додатни простор за складиштење. 
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Природни гас се у индустрији користи као енергент или као сировина (у 

хемијској индустрији) за производњу водоника, метана, амонијака, и сл. 
Уколико се природни гас користи правилно не постоје никакве опасности 

у  његовом  коришћењу.  Али  неправилним,  односно  нестручним  руковањем 
гасним уређајима може доћи до нежељених ефеката као што су гушење, тровање 
и експлозије. 

 
2. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРИРОДНОГ ГАСА 
2.1. Налажење у природи 
Природни  или  земни  гас  је  природно  гасовито  фосилно  гориво  са 

високим садржајем метана. Редовно је присутан у налазиштима нафте (гасна капа 
изнад лежишта). Овај се гас након довођења на површину у сепараторима одваја 
од нафте и чисти од примеса, (воде, остатака нафте, механичких нечистоћа) још 
на самом налазишту да би се довео у границе прописаног квалитета и потом 
транспортовао гасоводима великих пречника до крајњих корисника. 

Природни гас се јавља и у посебним лежиштима где нема нафте. Ту је 
присутан тзв.  суви  (или  сиромашни) земни гас  који  се  претежно састоји од 
метана и не садржи пропан и бутан. Утврђено је да је распрострањен у седи- 
ментним, али га има и у еруптивним стенама. Налазишта гаса се налазе на 
дубинама и до петнаест хиљада метара и под притиском који је некад виши од 
300 бар и температурама (зависно од дубине ) које могу бити више и од 180 0C. 

Течни земни гас или течни природни гас је један од облика у које се, ради 
лакшег транспорта, претвара природни гас. Осим ТПГ користи се и ознака ЛНГ, 
према енглеском називу liquified natural gas. 

 
2.2. Физичко – хемијске особине 
Природни гас је смеша гасовитих угљоводоника који су на притиску и 

температури околине углавном у гасовитом стању. Састав природног гаса се 
разликује, зависно од налазишта, тако да се проценат његових компонената 
разликује: 

 

Табела 1: Састав природног гаса 
 

 

Компонента Хемијска 
формула 

Процентуални 
удео 

Метан CH4 84,9 – 97,07% 

Етан C2H5 1,13 – 9,51% 
Пропан C3H8 0,7 – 3,02% 

Бутан C4H10 0,21 – 2,00% 
Угљен диоксид CO2 0,21 – 1,10% 

Кисеоник, азот, сумпорводоник 
и други гасови 

  
У остатку 

http://sr.wikipedia.org/wiki/Zemni_gas
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8


55 

ТЕМПУС 158781,  КЊИГА 2,  ЈУН 2011.  

 

 
Природни  гас  је  гас  без  боје,  мириса  и  укуса,  лакши  од  ваздуха, 

релативне специфичне тежине гаса 0,611, релативне густине 0,55 – 0,7, то значи 
да његова тежина износи 55 – 70% од тежине ваздуха. 

Природни гас је високо запаљив, лако се меша са ваздухом и има велику 
брзину сагоревања. Максимална брзина паљења 0,35 m/s. Зависно од састава 
гаса, притиска и граница паљења (експлозивности) најнижа температура паљења 
природног гаса креће се од 595 do 645 0C, а температура сагоревања 2.000 0C. 
Иако је високо запаљив, природни гас ће горети само ако се помеша са ваздухом 
(или кисеоником) у оквиру одређених граница концентрације. Смеса природног 
гаса и ваздуха ће горети само ако је концентрација природног гаса у ваздуху већа 
од 5% и ако је концентрација гаса у ваздуху мања од 15%. Ове границе 
запаљивости природног гаса се често примењују и као границе експлозивности, 
односно 5% је доња граница експлозивности (ДГЕ), а 15% је горња граница 
експлозивности (ГГЕ). 

 

 
Слика 1: Сагоревање компонената природног гаса 

 
Основне термоенергетске карактеристике крећу се у границама: 

•  Vobe индекс W = 44,6 – 54 MJ/m³, 
•  горња топлотна моћ Hg = 30,2 – 47,2 MJ/m³, 
•  доња топлотна моћ Hd = 27,2 – 42,5 MJ/m³, 
•  октански број између 120 и 130. 

 
За потпуно сагоревање 1m3 гаса потребно је 2m3 кисеоника. Како се 

првенствено састоји од метана, главни продукти сагоревања су угљендиоксид и 
водена пара, сагоревање је без дима, чађи и нема пепела, а такође у продуктима 
сагоревања нема сумпордиоксида (SO2), ни угљенмоноксида (CO), тако да се 
сагоревањем не проузрокује загађење ваздуха. У поређењу са осталим фосилним 
горивима  има  најмањи  коефицијент  емисије  CO2    по  јединици  ослобођене 
енергије и зато се природни гас сматра еколошким горивом. 
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Обзиром да  нема  мирис,  природном гасу  се  додаје  одорант  средство 

јаког, непријатног и карактеристичног мириса, да би природни гас добио 
специфичан мирис како би се лакше открило цурење гаса из гасних инсталација. 

Код дужег удисања, природни гас изазива психичку потиштеност, код 
концентрација у ваздуху од 12 – 16 % изазива гушење и несвестицу (смањењем 
концентрације кисеоника). 

 
2.3. Употреба природног гаса 
Употреба природног гаса се може поделити на његову употребу као 

горива (за грејање у индустрији и у домаћинствима или покретање мотора са 
унутрашњим сагоревањем) и у хемијској индустрији (производња водоника у 
индустрији азотних ђубрива, метанола, етена, пропена, бутена итд). 

У  последње  време  се  све  више  користи  и  за покретање  возила  као 
алтернативно гориво пре свега бензинима, али и дизел гориву и то у сабијеном 
(компримованом) облику као компримовани природни гас (КПГ). 

Природни  гас  се  у  индустрији  углавном  користи  као  енергент  за 
загревање индустријских погона или за технолошке потребе производње 
технолошке паре или топле воде. Као енергент се може користити директно, када 
сагорева у гасним калориферима или гасним инфрацрвеним грејачима којима се 
греје производни погон или индиректно када се сагоревањем гаса у гасним 
горионицима  и   котловима  производи  топла  вода  или   пара  за   загревање 
радијатора који су распоређени у погонима. 

 

 
 

Слика 2: Мерно регулациона станица 
 

Гасни горионик има две основне функције. Прву да створи одговарајућу 
што хомогенију смешу гаса и ваздуха за сагоревање и другу да упали створену 
смешу. 

Гасни котлови сагоревају природни гас и обезбеђују топлу воду за 
централно  грејање.  Основне  предности,  у  односу  на  котлове  за  сагоревање 
течног  или   чврстог  горива,  су   им   мали  габарити  (према  капацитету)  и 
економичан рад са просечним степеном искоришћења преко 90 %. 
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гас су: 

3. ОПАСНОСТИ ПРИ РУКОВАЊУ ПОСТРОЈЕЊИМА КОЈА 
КОРИСТЕ ПРИРОДНИ ГАС 
Основне опасности при руковању постројењима која користе природни 
 

•  Опасност од гушења 
•  Опасност од тровања 
•  Опасност од појаве експлозије и пожара 
•  Опасност од повреде при додиру врућих делова постројења 
•  Опасност од буке 

 
Опасност од гушења настаје смањењем концентрације кисеоника у 

ваздуху, односно повећањем концентрације природног гаса. При конце- 
нтрацијама мањим од 5 % природни гас не делује штетно по људски организам. 
У већим концентрацијама делује као обичан загушљивац, смањујући конце- 
нтрацију кисеоника у ваздуху. 

Опасност од тровања може настати индиректно, иако сам природни гас 
није отрован. Наиме, при неправилном сагоревању у димним гасовима, насталим 
сагоревањем природног гаса, јавља се угљенмоноксид (CО) који је врло отрован. 
Концентрација угљенмоноксида од 0,2 % у ваздуху проузрокује смрт у року од 2 
сата. 

Правовремена сигнализација о  појави  природног гаса  у  ваздуху 
обезбеђује се присуством у гасу јаког и карактеристичног мириса, који омогућује 
да се он осети знатно пре достизања експлозивно опасне концентрације. 

С тачке гледишта безбедности треба истаћи да се при сагоревању 
природног гаса у продуктима сагоревања јавља угљенмоноксид (CО2) ако је 
сагоревање потпуно, а ако је сагоревање непотпуно и угљенмоноксид (CО) који 
може испољити значајно токсично деловање. 

Угљендиоксид (CО2) који настаје као продукт потпуног сагоревања 
угљеника из горива са кисеоником из ваздуха може у одређеним условима 
представљати опасност за човека. Тако, ако је садржај угљендиоксида (CО2) у 
ваздуху 5-6% долази до убрзања пулса и појачаног лупања срца, ако садржај 
угљендиоксида (CО2) достигне у ваздуху 10% постиже се наркотичко дејство, а 
код 25% наступа смрт. 

Појава угљенмоноксида (CО) у продуктима сагоревања као последица 
непотпуног сагоревања које настаје услед недовољне количине ваздуха за 
потпуно сагоревање или лошег мешања гаса и ваздуха, далеко је опаснија и 
непожељнија. Опасно деловање угљенмоноксида (CО) настаје при његовим врло 
малим концентрацијама у ваздуху. Тако при садржају CО у ваздуху до 0,04% 
долази до главобоље и губљења даха. При концентрацијама 0,04-0,064% јавља се 
умор и несвестица, а код концентрација 0,064-0,40% настаје несвестица и 
престанак дисања. У случају да концентрација пређе 0,40% долази до смрти у 
току до 5-10 минута. 

Опасност од експлозије и пожара може настати уколико се створи 
концентрација од 5% до 15 % природног гаса у смеси са ваздухом уз још један 
услов постојања отвореног пламена, као иницијатора паљења. 
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Услови за настанак експлозије су: експлозивна смеша гаса и ваздуха и 

извор паљења. Уколико један од  ова три услова изостане, не  може доћи до 
пожара и експлозије. 

Опасност од експлозије је својствена свим горивим гасовима када су 
помешани са ваздухом у одређеном односу. Природни гас са високим садржајем 
метана (какав се испоручује потрошачима у нашој земљи) има доњу границу 
експлозивности око 5%, а горњу око 15%, зависно од састава. То значи да је сва- 
ка смеша природног гаса и ваздуха која садржи од 5 до 15% природног гаса 
експлозивно опасна и може експлодирати при уношењу у њу пламена или 
варнице. 

При експлозији услед тренутног сагоревања смеше гаса и ваздуха 
ослобађа се топлотна енергија и у затвореним просторима поред пораста те- 
мпературе, развија се и значајан притисак (7-9 бар). Висока температура и при- 
тисак условљају разарајуће ефекте при експлозији већих количина смеше гаса и 
ваздуха, који су праћени великим материјалним штетама, а често и људским 
жртвама. 

Утврђено је да се из безбедносних разлога опасност од експлозије смеше 
гаса и ваздуха мора благоремено сигнализирати при концентрацији природног 
гаса у ваздуху која је једнака једној петини величине доње границе експло- 
зивности. Тако концентрација природног гаса у ваздуху од 1% (или више) указује 
на приближавање могућности експлозије и на неопходност брзог предузимања 
мера за спречавање те опасности. 

 
4. МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ ОПАСНОСТИ 
4.1. Опште мере заштите 
У циљу смањења опасности при руковању постројењима која користе 

природни гас неопходно је придржавати се одговарајуће законске регулативе већ 
приликом пројектовања, изградње, пуштања у рад. 

Свака  гасна  инсталација  и   постројење  мора  бити  израђена  према 
одговарајућој техничкој документацији, гасну инсталацију смеју да израде само 
одобрени извођачи радова, гасни уређаји морају да буду атестирани и да имају 
уверење о квалитету. 

Након завршетка радова на изградњи обавезан је технички пријем исте. 
Брига о гасној инсталацији и постројењима ту не престаје, инсталацију и 
постројења је потребно прописно одржавати. 

Правилником о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и 
испитивања услова радне околине предвиђени су превентивни и периодични 
прегледи и  испитивања постројења и  опреме  (прегледи и  испитивања 
димоводних канала, инсталација, котларница, емисија у околину, ватрогасних 
апарата и друго). 

Постројења која користе природни гас могу да пуштају у рад само лица 
обучена за то. 

Пуштање природног гаса у унутрашњу гасну инсталацију врши 
представник дистрибутера гаса, о чему се прави записник, а након обављеног 
техничког  прегледа  од   стране   комисије  дистрибутера,  којим   се   утврђује 
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исправност инсталације сходно Закону о транспорту, дистрибуцији и коришћењу 
природног гаса. 

Рад гасне ложишне инсталације у фази експлоатације може надгледати 
само лице са стручном оспособљеношћу за рад на конкретној опреми и 
инсталацији 

У дневник ложења треба читко уписати сва запажања о уоченим 
недостацима и поправкама гасне ложишне инсталације у току надгледања 

Упутство о  руковању и  одржавању постројења мора  се  поставити на 
видно место у постројењу. 

 
4.2. Мере заштите од тровања и гушења 
Како би се опасност од гушења и тровања свела на минималан ниво, 

неопходно је правовремена сигнализација о појави природног гаса у ваздуху. 
Обзиром да нема мирис, природном гасу се додаје одорант средство јаког, 
непријатног и карактеристичног мириса, да би природни гас добио специфичан 
мирис како би се лакше открило цурење гаса из гасних инсталација. Сам процес 
додавања  одораната  природном  гасу  зове  се  одоризација.  Одорант  сагорева 
заједно са природним гасом, а продукти сагоревања немају непријатан мирис. 
Уређај којим се одорант убацује у струју гаса, назива се одоризатор. 

Правилником о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон 
и одржавање гасних котларница  ("Службени лист СФРЈ", бр. 10/90 и 52/90), 
предвиђене су мере за детекцију гаса. 

Смањење ризика од тровања и гушења постиже се обезбеђивањем добре 
вентилације просторија у којима се смештају постројења која користе природни 
гас. Истим Правилником, предвиђене су мере за обезбеђење вентилације и 
ваздуха за сагоревање. Простор постројења (котларнице) мора се проветравати 
тако да се осигура потребна количина ваздуха за сагоревање и одржавање 
стандардних радних услова. Проветравање мора бити првенствено природно, а 
ако   то   није   могуће,   морају   се   створити   технички   услови   за   принудну 
вентилацију. 

Постројења која користе природни гас а служе за загревање просторија и 
припрему санитарне топле воде (котларнице) треба да буду израђени тако да се 
продукти сагоревања (димни гасови) одводе у атмосферу (узгонски димњак или 
фасадно одвођење димних гасова). 

У постројења која користе природни гас на страни довода гаса и ваздуха 
за сагоревање, морају се уградити потребни елементи запора, регулације, 
индикације притиска и температуре. 

 
4.3. Мере заштите од експлозије и пожара 
Заштита  од  експлозије  је  нераскидиво  повезана  са  безбедним 

коришћењем природног гаса. Најсигурнија метода да се избегне опасност од 
експлозије је да се спречи образовање експлозивно опасне смеше гаса и ваздуха. 

Главне мере заштите од експлозије и пожара су: 
•  Мере које спречавају образовање експлозивно опасне смеше и 
•  Мере које искључују могућност запаљивања смеше гаса и ваздуха. 
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Искуство показује да је спречавање образовања експлозивно опасне 

мешавине најважнија мера заштита од експлозије. 
Смањивање могућности образовања експлозивно опасне смеше гаса и 

ваздуха постиже се добром заптивеношћу гасних инсталација. Пошто се идеално 
заптивање у пракси не може остварити, поред вентилације просторија примењује 
се поступак детекције присуства гаса у одређеној просторији. Уређаји за 
детекцију могу бити стабилни или преносни. Стабилни уређаји за детекцију 
реагују аутоматски укључивањем светлосног и звучног сигнала. Уређаји за 
детекцију реагују код концентрације гаса у ваздуху око 1%, што је знатно ниже 
од доње границе експлозивности. 

Сигурносни вентили су уређаји који имају задатак да у судовима и 
инсталацијама под притиском одржавају захтевани притисак или да потпуно 
обуставе проток гаса. У случају да притисак у инсталацијама пређе унапред 
задату вредност активира се сигурносни одушни вентил који "вишак" гаса 
испушта у атмосферу. На гасним инсталацијама (мернорегулационе станице, 
испаривачке  станице,  регулационе  линије),  према  прописима,  постављају  се 
сигурносни блок вентили који аутоматски затварају проток гаса када притисак у 
цевоводу, низводно од регулатора, достигне вредност подешавања блок вентила. 

Димњаци морају бити исправни, очишћени пред почетак грејне сезоне и 
сваке  године  прегледани  од  стране  локалне  димничарске  организације,  која 
издаје потврду о исправноси и прегледу димњака. 

Правилником о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон 
и одржавање гасних котларница  ("Службени. лист СФРЈ", бр. 10/90 и 52/90), 
предвиђене су техничке мере заштите од пожара. Свака котларница мора бити 
снабдевена опремом за гашење пожара, коју чине хидрантска мрежа и мобилна 
опрема. Одговарајући број ПП апарата поставити тако да увек буду видљиви и 
доступни. 

Руковаоци  постројењима  морају  бити  периодично  оспособљавани  за 
заштиту од пожара. 

Путеви евакуације и излази морају бити прописно означени. 
Ради   смањења   опасности   од   запаљивања   смеше   гаса   и   ваздуха 

предвиђене су и посебне мере за пратеће инсталације. Обавезно је уграђивање 
главног прекидача за нужно искључење електричне енергије. Главни прекидач, 
односно дистрибутивни ормар котларнице мора бити смештен ван простора 
котларнице. Тастер за нужно искључење инсталира се најмање на једном месту, 
и то на излазу из котларнице и/или у непосредној близини евакуационих путева. 
Сва електрична инсталација мора бити у Еx извођењу. 

 
4.4. Посебне мере заштите на раду при руковању постројењима која 

користе природни гас 
Кад се говори о мерама за смањење опасности неопходно је да су 

руковаоци упознати са техничким карактеристикама природног гаса. Такође је 
важно да се руковаоци строго придржавају прописаних технолошких процедура 
и упутства за рад. Као посебна мера примењује се Упутство за поступање при 
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нормалном раду и у ванредним ситуацијама. Упутство за поступање треба да 
садржи и следеће: 

- инсталацијом могу руковати само обучена и за то овлашћена лица. 
- инсталација  се  једино  може  користити  у  сврху  за  коју  је  намењена, 

односно за природни гас, и на њу се могу прикључити једино уређаји који 
су рађени за природни гас. 

- руковалац гасног постројења, мора да води књигу рада, у коју треба да 
уноси следеће податке: потрошњу гаса, радни притисак и температуру, 
концентрацију гаса мерену гасним детектором. 

- потребно    је    обезбедити    сталну    контролу    над    функционисањем 
инсталације и уређаја, као и потребне мере за заштиту од свих врста 
оштећења. 

- у  ограђеном  простору,  па  којем  је  сместен  МРС,  треба  предузети 
потребне превентивне мере за спречавање, као и умањење последица од 
евентуалног пожара, тако што ће се одстранити сав запаљив материјал, 
као и обезбедити приступ ради потребе евентуалне интервенције. 

- ватрогасна опрема мора увек бити у приправности за дејство, и у том 
циљу је треба заштитити од евентуалних оштећења. 

- у случају и најмање неисправности гасне инсталације, руковалац је дужан 
да моментално обустави експлоатацију те гасне инсталације, све док се 
узрок неисправности не отклони. 

 
На  свакој  страни  заштитне  ограде  морају  бити  истакнуте  табле  са 

упозорењима о опасностима. 
 
 

 
 

Слика 3: Знаци упозорења о опасностима 
 

Посебне мере заштите на раду при руковању постројењима која користе 
природни гас су и: 

•  обука руковаоца постројењем за безбедност и здравље на раду 
•  обука руковаоца постројења за заштиту од пожара 
•  коришћење личне и заштитне опреме 
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5. ЗАКЉУЧАК 
У циљу упознавања будућих корисника, руковаоца, пројектаната 

постројења и инсталација за природни гас, у раду су дате карактеристике 
природног гаса, као и могућности његове примене. Обзиром на техничке 
карактеристике, наведене су опасности са којима је могуће сусрести се приликом 
руковања постројењима која користе природни гас. На крају су поменуте неке од 
општих и посебних мера које се предузимају, како би се наведене опасности при 
руковању свеле на најмању могућу меру и безбедност на раду подигла на виши 
ниво. 
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ОПАСНОСТИ  И  ЗАШТИТА ПРИ РАДУ НА СТРУГОВИМА 
ЗА ОБРАДУ МЕТАЛА 

 
Томислав Маринковић , ВТШ Ниш 

 
ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА 
Овo предавање има за циљ да пружи студентима основне информације о потенци- 

јалним опасностима које су могуће у производним условима у оквиру технологије обраде 
резањем на струговима. Поред тога, намера је да се иницира креативно размишљање при 
пројектовању машина и алата у погледу обезбеђења што веће сигурности оператера као и 
заштите животне околине. 

Кључне речи: опасности, заштита, струг,  метал. 
 

DANGERS AND PROTECTION ОN METAL LATHE MACHINES 
 

AIMS AND OUTCOMES 
This lecture aims at giving basic information about the potential dangers that could 

occure in production conditions within metal cutting process technology on metal lathe machines. 
In addition, the intention is to initiate the creative thinking when designing machines and tools in 
terms of providing greater safety of an operator as well as the environmental protection. 

Key words: danger, protection, lathe, metal. 
 

1. УВОД 
 

Све повреде уопште, па и повреде радника на радним местима веома 
ретко настају под дејством једног фактора. Узроци повреда се не збрајају већ се 
множе, тако да један фактор потенцира други и резултира повредом. С друге 
стране, ако се избегне дејство једног од битних фактора, повреда се неће 
догодити. Веома је честа испреплетаност различитих фактора и њихово узајамно 
дејство, тако да је тешко дефинисати прави узрок нежељених исхода, али ипак 
скоро увек постоји један доминантан узрок повреде. 

 

Повреде  на  раду  у  металопрерађивачкој индустрији  су  врло  честе  и 
тешке. Према статистичким подацима, на територији бивше Југославије 
осамдесетих година прошлог века, у овој грани индустрије годишње се догађало 
око 40.000 повреда на раду са преко 150.000 изгубљених радних дана услед 
привремене одсутности са посла. 

 

Нису  ретке и  повреде са  фаталним исходима. У  табели бр.  1.  дат  је 
преглед   оваквих   повреда   у   појединим   гранама   привреде   на   територији 
Војводине. 
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Табела 1: Укупан број погинулих радника у појединим гранама привреде на 100.000 

запослених на територији Војводине у периоду од 1993 до 2002. године 
 

 
Година 

 
Индустр. 

 
Пољоп. 

 
Грађев. 

 
Саобраћај 

 
Трговина 

Занатство 
Здравство 

Образовање... 

 
Јавне 

службе 
 

Сума 

1993 -2002 63 52 29 23 8 13 20 208 
 

2. УЗРОЦИ НАСТАНКА ПОВРЕДА У ПРОИЗВОДНОМ 
ПОГОНУ 
Тешке 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). 
Према томе, несреће на раду нису несреће које се не могу предвидети, већ 

се дешавају услед присуства опасности везаних за непрописно понашање 
извршиоца и начина производње који носи веће или мање ризике од повреда. 

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

-   недовољан радни простор око машине 
-   лоше планиран технолошки процес 
-   незаштићеност машине 
-   неисправан алат и опрема 
-   лоша инсталација 
Најчешћи узроци повреда који су последица људског фактора су: 
-   непознавање процеса рада 
-   телесни и други недостаци 
-   лоше навике 
-   премореност 
-   свесно излагање у циљу доказивања посебних способности 

 
3. ОПАСНОСТИ И ЗАШТИТА ПРИ РАДУ НА СТРУГОВИМА 

ЗА ОБРАДУ МЕТАЛА 
За  стругове  се  сматра  да  су  машине  “које  могу  све“  у  производном 

смислу. Сигурно је да има доста истине у томе. На жалост и повреде при раду на 
струговима иду  у  прилог оваквој тврдњи, тако  да  је  присутно од  лакших и 
безазлених, до повреда са смртним исходом. Статистика кеже да у 26% случајева 
долази до повреде главе (најчешће очи), у 49% случајева страдају руке од лакших 
посекотина до тешких прелома костију. Повреде грудног коша, ногу и осталих 
делова јављају се у 25% случајева. 

Нерационалан и нестручан начин рада је узрок повреда на струговима у 
36% случајева, недостатак или неисправност заштитних средстава у 15% 
случајева, недостатак заштитних направа у 20% случајева, непоштовање одредби 
прописа заштите у 15% случајева. 
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Највећи број повреда дешава се на универзалним струговима са ручним 

управљањем, док је упола мање повреда на полуаутоматским. 
 

3.1. Извори повреда на стругу 
Најчешћи извори повреда на струговима за обраду метала су: 
1. Нус-продукти обраде, струготина, расхладна течност. 
2. Водеће и вучно вретено, преносници кретања, шипкасти материјал који 

штрчи из стезне главе. 
3. Обрада помоћним алатима: брусно платно, турпија, стругач. 
4. Предмети остављени на стезној глави или у њој приликом укључивања 

машине. 
5. Неисправан, неподесан и непричвршћен алат, недовољно причвршћен 

предмет обраде. 
6. Одржавање и поправка машине за време рада машине. 
7. Рад нестручних и необучених лица. 
8. Надовољно растојање између машина. 
9.  Непостојање  погодног  простора  за  материјал  и  предмете  који  се 

обрађују. 
На слици 1 приказане су опасне зоне на стругу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 1: Приказ опасних зона на стругу 
 

1 - Разводна кутија за погонску енергију. 
2 - Опасност због нехотичног укључивања главног вретена. 
3 - Опасност од ротационих елемената. 
4 - Опасност од захватања или удара стезне главе. 
5 - Опасност од захватања ротацијом радног предмета. 
6 - Опасност од избочених ротирајућих делова стезне главе. 
7 - Опасност од других ротирајућих делова. 
8 - Опасност од алата. 
9 - Опасност од заборављених кључева у стезној глави. 

10 - Опасност од ротације вучног вретена. 
11 - Опасност од ротације водећег вучног вретена. 
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Примери опасности који ће бити разматрани у погледу узрока повреда 
засновани су на искуствима у разним радним организацијама . Они су типични и 
као такви заслужују посебну пажњу да буду обрађени на овакав начин. 

 
а) Лични проблеми и одећа 

 
Лични проблеми морају се оставити 
изван фабричке капије. Повреда на 
раду није решила ниједан личнни 
проблем 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 2. 
 

Овако ником није успело да избегне 
повреду. 

 
 

 
 

Слика 4. 

 
 
Шал, кравате, широки рукави, дугачка 
коса, слободни делови одеће могу бити 
захваћени деловима који имају обртно 
кретање. 

 
 

Слика 3. 
 
Док је оператер на радном месту, 
неопходно је да носи добро притегнуту 
радну одећу, да  скине ручни сат, 
прстен, наруквицу и сличне предмете, 
јер они могу изазвати повреду. 

 
 

Слика 5. 
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б) Велику опасност представљају делови који имају обртно кретање: 
 

Стезачи радног предмета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 6. 

Обрада шипкастог материјaла 
 

 
 
 
 

Слика 7. 
 

Стезни прстенови вретена. 
 

 
 

Слика 8. 

Елементи за управљање. 
 

 
 

Слика 9. 
 

За безбедан рад потребно је користити заштитне уређаје на машини: 
1. Зштитни оклоп стезне главе (слика 10). 
Заштитни оклоп је причвршћен на покретном постољу које преко брега 

делује на полугу електричног контакт-прекидача. У затвореном положају брег /3/ 
не  делује  на  полугу  /5/  прекидача  /6/.  Када  је  заштитни  оклоп  подигнут, 
заобљење брега делује на полугу прекидача који искључује погон. 

Приказано решење је добра заштита од постављања руку у зону пообраде 
и смањује опасности које могу настати услед заборављања кључа у отворима 
стезне главе, као и захвата делова из стезача који могу да штрче. 
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11). 
2. Зштита водећег и вучног вретена струга заштитним оклопом (слика 

 

 
Слика 10. Слика 11. 

 
Помоћни алати могу бити изузетно опасни ако се из неких разлога нађу 

на машини приликом њеног укључивања. Алате треба чувати у ормару за алат 
или на помоћном постољу. Алат се не сме никада оставити на стругу или иза 
њега. 

 
раду 

ц) Тракаста, резана и кидана струготина најчешћи је извор повреда на 
 

 
Обрада појединих челика, обојених метала и њихових легура праћена је 

разлетањем струготине. Температура на врху алата  креће се до 800°С, што може 
довести до нежељених опекотина. Струготина обавијена око стезне главе или 
вретена има непредвидиво кретање при раду машине и у том случају су повреде 
неминовне како за оператере тако и за особе у непосредној близини (слика 12). 

Најмање што се у том случају може учинити су штитници за лице или 
заштитне наочаре (слика 13). 

 

 
 

Слика 12. Слика 13. 
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У овом случају постоје и индиректне опасности: 
1.  Чишћење  струготине  компримованим  ваздухом  може  бити  веома 

опасно (слика 14) . 
2.  Не треба дозволити да се струготина нагомила око машине (слика 15). 
3.  За  уклањање  тракасте  струготине  искључиво  користити  куку  са 

штитником за руку, а за ламеларну погодну четку (слика 16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 14. Слика 15. 

 
д ) Конструктивна решења  додатних елемената струга за заштиту од 

струготине 
Штитник   се   састоји   од   преграде   постављене   на   супорту   помоћу 

једноставног механизма. Може се скидати и померати сходно потребама обраде. 
Он је ефикасна заштита  од разлетања струготине у простор испред и иза струга. 
Овакав вид заштите је посебно погодан за полуаутоматске и аутоматске стругове 
(слика 17). Спречавање укључивања  струга, уколико штитник није у затвореном 
положају, врши се преко прекидача који делује на део /1/ после обртања око осе 
/а/, односно /б/. Отвор на вертикалном штитнику у тачки ослањања дозвољава 
укључивање погона при поправкама или подешавању струга. 

 

 
 

Слика 16. Слика 17. 
 

Једноставни клизни штитник погодан је за обраду у равни управној на 
уздужну осу струга. Микропрекидач блокира укључивање погона уколико 
штитник није на месту. 
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При мерењу и контроли радног комада постоје опасности од: 
1.  резног алата (слика 18). 
2.  од врха обртног шиљка (слика 19). 

 

Овакве интервенције врше се само при искљученом погону. При мерењу 
нож треба скинути или га максимално померити у страну заједно са носачем. 
Треба пазити на правилан положај руку при вађењу калибра за мерење. 

 

 
 

Слика 18. Слика 19. 
 

Приликом турпијања несме се турпијати врхом турпије јер постоји 
опасност од захвата шапа стезача (слика 20). 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. 

 

 
 

Слика 20. Слика 21. 
 

При брушењу отвора брусним платном прети опасност од повређивања. 
Уколико  се  платно  обмота  око  прста  повреда  је  неизбежна  (слика  21).  За 
безбедан рад користити обло дрво око кога је обавијено брусно платно. За 
полирање облих делова брусно платно треба поставити на погодну дрвену 
плочицу, или на посебан држач брусних платна. 
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4. РАДНИ ПРОСТОР И  ТРАНСПОРТНИ ПУТЕВИ 
Ради ефикасне и безбедне организације рада, 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. 

У радним просторијама морају се обезбедити слободне површине 
потребне за слагање материјала, готових производа и полупроизвода. 

Машине радилице које летећом струготином угрожавају суседна радна 
места морају бити ограђене покретним заштитним параваном. 

Положај стругова у радној просторији мора омогућити несметан рад како 
руковаоцу тако и радницима на суседним радним местима. Стругове је најбоље 
поставити степенасто у косом поредку. Вођице за шипкасти материјал несмеју да 
штрче у правцу саобраћајних путева. Подови морају бити безбедни. 

Рад на стругу спада у групу средње тешких физичких радова. Микро- 
климатски услови просторије у којој су смештене машине у великој мери утичу 
на безбедност радника. 

У периоду када је спољашња температура већа од 10°С  (топлији период) 
температура ваздуха у радној просторији не сме да пређе 23°С, релативна 
влажност треба да се креће у границама од 55% до 65%, а брзина струјања 
ваздуха око 0.1 m/s. 

За зимски период прописане су температуре ваздуха у  просторији од 
15°С до 17°С , релативна влажност ваздуха до 75% и брзина струјања ваздуха до 
0.5 m/s. 

Сва радна места морају бити у довољној мери осветљена дневном 
светлошћу, а ноћу вештачким осветљењем просечне јачине 180 до 300 lx. 

За несметано обављање послова на стругу максимална дозвољена 
вредност буке је 80 dB за машину којом радник рукује, 74 dB за суседне машине 
и 70 dB за непроизводне уређаје (вентилација, климатизација...). 

Решавање проблема буке треба вршити у фази пројектовања објекта и 
погодним  избором  машина  и  уређаја.  Постављање  машина  и  уређаја  на 
антивибрацијске (пригушене) елементе и конструкције, примена звучно 
изолирајућих оклопа, облагање унутрашњих површина просторије апсолутним 
материјалима, примена личних заштитних средстава од буке. Главни извор буке 
на стругу је сам процес обраде. Правилним избором алата, режима обраде, 
расхладне емулзије и редовним одржавањем може се утицати на смањење  буке. 
Посебно ефикасно решење за смањење буке је коришћење оклопа зоне обраде. 
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Обрада на стругу појединих метала и њихових легура може довести до 

појаве токсичних гасова, паре и прашине. Продукти обраде легираних челика са 
волфрамом, титаном, кадмијумом, антимоном, магнезијумом и др. могу бити 
изузетно штетни по здравље, уколико нису примењене одговарајуће мере 
заштите. 

 
5. ЗАКЉУЧАК 
Шта је важно за сигуран и безбедан рад? 
•   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. 
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МЕРЕ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ ПРИ РУКОВАЊУ 
АЛАТИМА ЗА ОБРАДУ ПРОБИЈАЊЕМ И ПРОСЕЦАЊЕМ 

 
Слађана Недељковић, ВТШ Ниш 

 
ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА 
У савременим друштвима  човеков рад је неопходност, први и основни услов 

опстанка  и  функционисања  у  друштву.  Интерес  друштва,  свих  његових  субјеката  и 
сваког појединца, треба да буде рад који је сам по себи безбедан и не угрожава радника и 
чије обављање у највећој могућој мери обезбеђује очување здравља запослених као и рад 
који се обавља у безбедним и здравим условима. Постизање ових циљева је велики посао 
који  захтева  предузимање  одређених  мера  и  активности  у  сврху,  са  једне  стране, 
смањења  нежељених  последица  рада,  као  што  су  повреде  на  раду,  професионалне 
болести и болести у вези са радом, а са друге стране, заштита живота и здравља 
запослених и других лица којa на то имају право. 

Циљ ових предавања је упознавање са алатима за пробијање и просецање, који 
су веома опасни и ризични у самој примени и правилан приступ мерама и заштити на 
алатима отвореног типа. 

Кључне речи: опасности, заштита, превентива 
 

PROTECTION AND SAFETY MEASURES, MENAGEMENT TOOL 
PROCESSING PUNCHING AND CUTTING 

 
AIMS AND OUTCOMES 
In modern societies, human labor is necessary, first and foremost precondition for the 

survival and functioning in society. Interest and goal of society, of all subjects and each 
individual should be the work itself is safe and not infringing on the workers and the practice of 
which the full extent provided by the preservation of health of workers and the work being done 
in a safe and healthy conditions. Achieving these goals is a big job that requires taking certain 
measures and activities for the purpose, on the one hand, the reduction of side effects, such as 
occupational injuries, occupational diseases and diseases related to work, on the other hand, the 
protection of life and health employees and other persons who are entitled to. 

The aim of these lectures is to introduce the tools for punching and cutting, which are 
very dangerous and very risky in the application and proper access to measures and protection 
of open kind tools to. 

Key words: danger, protection, preventive 
 

1. УВОД 
Значај безбедности и здравља на раду се сагледава са хуманог, социјалног 

и економског становишта. За хумано становиште су заинтересовани сви носиоци 
безбедности и здравља на раду а посебно синдикат и сами запослени.  Социјални 
значај у највећој мери се изражава кроз велики број запослених који се повреде 
или изгубе живот на радном месту, кроз оболелог радника, а често о њиховим 
породицама, друштво преузима бригу. 
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Економска димензија безбедности и здравља на раду сагледава се преко 

последица повреда на раду, професионалних и других болести и исказује се 
одређеним финансијским показатељима који зависе од броја и тежине таквих 
случајева. Наиме, повреде на раду и професионалне болести често су праћене 
хаваријама и одсуством са рада чиме се стварају додатни трошкови и издаци. И 
на овај начин, безбедност и здравље на раду утичу на продуктивност и 
економичност пословања у предузећу, као и на квалитет и конкурентност 
производа на тржишту, тако да послодавац има непосредни интерес да мере које 
обезбеђују безбедност и здравље на раду буду што ефикасније. Зато је свако 
улагање у мере заштите за послодавца корисна инвестиција. 

Истовремено  бољом  заштитом  здравља  на  раду  и  смањењем  броја 
повреда на раду, професионалних и других болести, смањује се оптерећење 
фондова социјалног осигурања што се непосредно одражава на висину издвајања 
ових средстава по основу  доприноса и из националног буџета. Улагања у мере 
безбедности  на раду у крајњем утиче на национални доходак и стандард свих 
грађана. 

Улога безбедности и заштита здравља на раду одређена је њеним циљем 
и обимом права и обавеза послодавца и радника. Тежња је да се у складу са 
законом и другим прописима из ове области, достигне највиши ниво здравствене 
и психофизичке  заштите. У том смислу, услови рада, средства и организација 
рада  морају  бити  прилагођени    потребама  радника,  а  истовремено  радници 
морају бити мотивисани за активно укључивање у све активности. 

 
2. ПРОБИЈАЊЕ И ПРОСЕЦАЊЕ 

 

Пробијање  и  просецање  је  технологија  обраде  метала  која  служи  за 
обраду  -   израду  делова  од  лима  различитих  димензија.  Горње  граничне 
димензије делова, који се добијају, практично су ограничени карактеристикама 
пресе на којој се делови израђују. Сам процес пробијања, односно просецања, 
карактерише се у почетку деформисањем дела испод пробојца - просекача, и то: 
еластичним  савијањем,  које  се  одређеног  тренутка  претвара  у  пластично 
савијање са истезањем. У периоду пластичне деформације, ивица пробојца и 
плоче за пробијање разара спољну површину дела да би га просекла. 

Цео процес се може поделити у три фазе: Фаза еластичних деформација - 
настаје еластично сабијање и савијање припремка и мало еластично утискивање 
у отвор плоче, при чему напони не прелазе границу еластичности. Фаза 
пластичних деформација - у почетку ове фазе, зона деформације је ограничена 
око  сечива  и  простире се  до  одређене дубине  у  материјал припремка. Зона 
деформације се проширује од сечива у правцу дебљине припремка до спајања. 
Даље продирање сечива изазива пластичну деформацију по целој дубини 
припремка, изазивајући померање једног дела масе припремка у односу на други. 
На крају ове фазе напони у близини сечива достижу максималне вредности, тј. 
вредности које одговарају смичућој чврстоћи. 

Фаза разарања - зона пластичних деформација расте, стварају се микро, а 
затим и макро пукотине у делу материјала који је у непосредном контакту са 
сечивом, и то обично прво на месту додира са сечивом плоче, а затим на месту 
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додира са сечивом просекача. Ове пукотине се стварају у правцима максималних 
деформација смицања, и брзо се проширују на унутрашње слојеве материјала 
припремка.  Спајањем  пукотина  завршава  се  процес  одвајања.  При  даљем 
кретању просекача, одвојени део се потискује кроз отвор плоче. 

 
3. АЛАТИ ЗА ПРОБИЈАЊЕ И ПРОСЕЦАЊЕ 
Подела  алата  се  може  вршити  на  разне  начине.  Једна  од  могућих 

класификација алата је следећа: 
•   према  конструктивним  карактеристикама  (начин  вођења  покретног 

дела у односу на непокретни), 
•   према технолошким карактеристикама (врста и размештај операција), 
•   према експлоатационим карактеристикама (начин померања траке и 

сл.). 
 

•   Подела алата према конструктивним карактеристикама 
 

Основна подела је на алате са вођењем и алате без вођења. 
Најчешће се примењује стубно вођење са цилиндричним површинама. 

 
•   Подела алата по технолошким карактеристикама 

а) Једноставни алати за просецање; 
б) Једносечни и вишесечни алати за пробијање; 
ц) Комбиновани алати за узастопне операције сечења; 
д) Комбиновани алати за обједињене опeрације. 

 

Могуће је и обједињавање разнородних операција, комбиновање раздва- 
јањa и обликовања (нпр. пробијање и проширење, просецање и извлачење). 

 
 
 
 

по: 

•   Подела алата у погледу експлоатације, 
Према начину померања и одвођења материјала могуће је увести поделу 
 
 
а) начину помоћног кретања и држању материјала, 
б) начину одвођења готових делова, 
ц) начину одвођења отпатка. 
 
Независно од тога којим типом алата се одвија поступак обраде метала 

(отвореним, затвореним, са или без вођења, једносечни или вишесечни...) сам 
процес пробијања и просецања 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. Због тога су и мере заштите и безбед- 
носни поступци руковаоца код машина и алата за пробијање и просецање од 
приоритетне важности. 
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4. ИДЕНТИФИКОВАЊЕ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ И 
ИЗБОР ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА 

Опасност је све оно што може изазвати потенцијалну штету. Опасности 
могу да утичу на људе, имовину, процесе производње; оне могу изазвати повреде 
на раду и болести, губитак производње, оштећење машина, алата и др. Опасност 
се  дефинише  као  узрок  који  може  довести  до  акцидента  у  радној  околини. 
Нашим Законом о безбедности и здрављу на раду користимо и израз „штетност“, 
а разлика између опасности и штетности је само у дужини њиховог деловања. 
Код опасности, његово дејство је краткотрајно и у том тренутку долази до 
повреде. Штетност делује у дужем временском интервалу, а значај деловања 
штетности се примећује после одређеног временског интервала 

Идентификација опасности и штетности је веома важан корак за даље 
процесе менаџмента ризиком и једино правилном анализом опасности и 
штетности, долазимо до задовољавајућег нивоа безбедног рада при обради 
пробијањем и просецањем. 

Основна превентивна мера  је  правилно оспособљавање и  обука 
запосленог за безбедан и здрав рад и комплетно упознавање са технолошким 
процесом обраде на машинама за пробијање и просецање (углавном су то пресе). 
Запослени радник, код технолошких процеса на машинама за пробијање и 
просецање, има обавезу да испоштује све мере безбедности и предострожности 
приликом постављања алата за сваку наредну операцију: 

•   дупла стезања доњих непокретних делова алата, на истој висини; 
•   подешавање корака (висине горњег-покретног дела алата); 
•   проба  на   празан  ход,   без   погонског  пуштања  машине,  ручним 

покретањем замајца); 
•   правилан избор средстава за подмазивање алата и материјала који се 

обрађују - емулзије; 
•   провера исправности тарућих облога фрикционе спојнице; 
•   исправност електронских прекидача; 
Закон о безбедности и здрављу на раду РС налаже периодичне прегледе 

машина и оруђа, урађене од стране стручних служби и Установа. 
 

5. УТВРЂИВАЊЕ ОПАСНОСТИ И ГРУПИСАЊЕ 
Опасности које могу угрозити безбедност и здравље приликом рада на 

преси,  односно  у  току  обављања  операција пробијања  и  просецања могу  се 
поделити на следећи начин: 

1)   Механичке опасности које се појављују коришћењем опреме за рад 
•   Недовољна безбедност због ротирајућих или покретних делова; 
•   Слободно кретање делова или материјала који могу нанети повреду 

запосленом; 
•   Унутрашњи транспорт и кретање радних машина или возила, као и 

померања одређене опреме за рад; 
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•   Коришћење опасних средстава за рад која могу произвести експлозије 

или пожар; 
•   Немогућност  или  ограниченост  правовременог  уклањања  са  места 

рада, изложеност затварању, механичком удару, поклапању, и сл.; 
•   Други   фактори  који   могу   да   се   појаве   као   механички  извори 

опасности. 
 

2)   Опасности  које се  појављују  у вези  са карактеристикама радног 
места 

•  Опасне површине (подови и све врсте газишта, површине са којима 
запослени долази у додир, а које имају оштре ивице - рубове, шиљке, 
грубе површине, избочене делове, и сл.); 

 

•   Рад  на  висини  или  у  дубини,  у  смислу  прописа  о  безбедности  и 
здрављу на раду; 

•   Рад у скученом, ограниченом или опасном простору (између два или 
више фиксираних делова, између покретних делова или возила, рад у 
затвореном простору који је недовољно осветљен или проветраван, и 
сл.); 

•   Могућност клизања или спотицања (мокре или клизаве површине); 

•   Физичка нестабилност радног места; 
 

•   Могуће последице или сметње услед обавезне употребе средстава или 
опреме за личну заштиту на раду; 

 

•   Утицаји услед обављања процеса рада коришћењем  неодговарајућих 
или неприлагођених метода рада; 

 

•  Друге опасности које се могу појавити у вези са карактеристикама 
радног  места  и  начином рада  (коришћење средстава    и  опреме  за 
личну заштиту на раду која оптерећују запосленог, и сл.). 

 

3)   Опасности које се појављују коришћењем електричне енергије 
•   Опасност од директног додира са деловима електричне инсталације и 

опреме под напоном; 
•   Опасност од индиректног додира; 
•  Опасност од топлотног дејства које развијају електрична опрема и 

инсталације (прегревање, пожар, експлозија, електрични лук или 
варничење и др.); 

•   Опасности услед удара грома и последица атмосферског пражњења; 
•   Опасност од штетног утицаја електростатичког наелектрисања; 
•   Друге  опасности  које  се  могу  појавити  у  вези  са  коришћењем 

електричне енергије. 
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6. МЕРЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ, СМАЊЕЊЕ ОПАСНОСТИ И 
ШТЕТНОСТИ 

Мере за отклањање, смањење и спречавање ризика прилоком обављања 
радних операција на пресама за пробијање и просецање своде се на следеће: 

• Постављање механичке заштите стезне главе бата и покретног 
провидног штитника на радном столу; 

•   Правилан избор и контрола уградње алата за обраду као и правилно 
стезање предмета обраде на радном столу; 

•   При   раду   обавезно   користити   заштитне   наочаре   са   провидним 
стаклом; 

•   Правилна организација радног места; 
•   Обавезно коришћење заштитних наочара са провидним стаклом; 
•   Редовно чишћење и одржавање подова и газишта; 
• Стална контрола електричне инсталације и увид у пројектну 

документацију електричне инсталације у објекту. Вршити преглед и 
испитивање електричне инсталације (преко овлашћене установе) у 
складу са Правилником о поступку прегледа испитивања опреме за 
рад и испитивања услова радне околине; 

• Ради  заштите  од  индиректног напона  додира  на  електричној 
инсталацији и опреми за рад, обезбедити исправне прикључнице и 
продужне каблове (галванску непрекидност заштитних проводника); 

•   Обавезно коришћење средстава личне заштите. 
 

7. ЗАКЉУЧАК 
Правилно препознавање опасности и штетности, процена ризика у 

технолошком процесу, мере заштите и безбедности су основа у успостављању 
система којим се остварују безбедни и здрави услови, а који у највећој могућој 
мери обезбеђују смањење повреда на раду, професионалних болести и болести у 
вези са радом. Све параметре безбедности треба усмерити ка активностима на 
смањењу повреда на раду и професионалних болести, узимајући у обзир пре 
свега, делатности у  којима је стопа настанка повреда изнад просека, а ту је 
свакако и машинска обрада. 

Закон о Безбедности и здрављу на раду Републике Србије, као и Нацио- 
нална стратегија безбедности и здравља до 2012. године, пружају могућност 
обезбеђивања нешкодљивих и безбедних услова рада и очување физичког и 
менталног здравља свих запослених, а послодавци сагласно Закону сносе пуну 
одговорност за обезбеђивање таквих услова. Честе повреде и несрећни случајеви 
на раду, све већи број инвалида рада, професионалних обољења и болести у вези 
са радом, допринели су пооштравању законских и других прописа о заштити 
здравља и безбедности на раду. 

Са појавом документа под називом „Акт о процени ризика“ који је основа 
низа даљих активности, обезбеђује се могућност праћења, редовних контрола, и 
евентуалних отклањања физичких и других могућих ризика по живот, здравље и 
безбедност  запосленог,  и  даје  се  конкретан  и  директан  допринос  заштити 
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његовог физичког и менталног здравља и његове сигурности на послу. Таквим 
приступом се смањују ризици од повређивања и несрећних случајева на послу, 
као и ризици од настанка професионалних обољења узрокованих неповољним и 
по здравље штетним условима рада. 
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МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ ПРИ ОБРАДИ 
УЛТРАЗВУКОМ 

 
Аница Милошевић, ВТШ Ниш 

 
ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА 
Ултразвучна обрада је једна од неконвенционалних метода обраде - метода 

обраде одношењем материјала, код које се за одношење материјала са предмета обраде 
користе ултразвучне осцилације. У овом раду је истакнут значај коришћења ултразвука, 
машина за обраду, корисна и штетна дејства ултразвука на човека са мерама безбедности 
и заштите на раду. 

Кључне речи: ултразвук, обрада ултразвуком, заштита. 
 

SECURITY MEASURES AND PROTECTION IN THE ULTRASONIC 
MACHINING 

 
Ultrasonic processing is one of the unconventional methods of treatment - the removal 

of material processing methods, in which the removal of material from the workpiece using 
ultrasonic vibrations. In this paper emphasizes the importance of using an ultrasound machine, 
processing, beneficial and harmful effects of ultrasound on the man with the measures of 
security and safety at work. 

Key words: ultrasound, Ultrasonic Machining, protection. 
 

1. УВОД 
Наука се никад није задовољавала постигнутим. Тако се и у области 

обраде материјала, поред конвенционалих (класичних) метода обраде које су 
пружале велике могућности за развој и усавршавање, приступило изналажењу 
нових, ефикаснијих и бољих метода обраде које би омогућавале не само бржу и 
квалитетнију обраду него и обраду материјала и делова чија израда 
конвенционалним методама није била могућа. 

Основна поставка класичних метода обраде – да материjал алата треба да 
има већу чврстоћу, твдоћу и да је постојанији у сваком погледу од материјала 
предмета обраде је напуштена, јер није могла дати резултате од битнијег значаја. 
Разлог томе је нова концепција у којој алат и даље остаје носилац жељеног 
облика, али он не мора поседовати нека посебна механичка својства, јер не мора 
бити више у непосредном контакту са предметом обраде. Неконвенционалне 
методе обраде материјала, као и у случају конвенционалних метода могу се 
поделити у две групе: 

1. неконвенционалне методе обраде одношењем (скидањем) материјала, 
2. неконвенционалне методе обраде материјала деформисањем. 
Неконвенционалне методе обраде одношењем (скидањем) материјала 

заснивају се на коришћењу физичких и хемијских појава и процеса, односно на 
коришћењу   различитих   врста   енергије:   електричне,   хемијске,   топлотне, 
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светлосне итд. У зависности од основне енергије која се користи у тим 
поступцима обраде, неконвенционалне методе могу да се поделе на: 

а) поступке обраде засноване на механичком дејству електричне струје 
(обрада ултра звуком, обрада абразивним млазом, обрада абразивним честицама 
у електромагнетном пољу, електрохидрауличка обрада); 

б) поступке обраде засноване на топлотном дејству електричне струје 
(обрада електроерозијом, ласерска обрада, обрада млазом електрона, обрада 
плазмом, обрада јонским млазом); 

ц) поступке обраде засноване на хемијском дејству електричне струје 
(хемијска обрада, електрохемијска обрада); 

д) комбиновани поступци у које спадају (електрохемијска брушења и 
хоновања, електрохемијска – електроерозиона обрада). 

Посебна карактеристика свих неконвенционалних метода обраде 
одношењем јесте да не постоји непосредан контат између алата и предмета 
обраде, као и могућност концетрације велике количине енергије по јединици 
површине. 

Једна од неконвенционалних метода обраде је ултразвучна обрада - 
метода обраде одношењем (скидањем) материјала (Ultrasonic Machining – UCM) 
код које се за одношење (скидање) материјала, са предмета обраде, користе 
ултразвучне осцилације. Она поред својих бројних предности има и своје 
недостатке. 

 
2. УЛТРАЗВУК 
Ултразвук претставља механичке осцилације у еластичној средини 

фрекфенција изнад горње границе чујности људског ува (16.000 или 20.000 Hz). 
Он се у виду механичких таласа преноси кроз све еластичне средине (чврсте, 
течне и гасовите), али се не простире кроз вакуум. У гасовима и течностима 
шири се у виду лонгитудиналних таласа док се у чврстим телима може ширити и 
у  виду  трансверзалних  таласа.  Ултразвучни  таласи  се  кроз  чврсту  и  течну 
средину релативно добро преносе док га ваздух брзо апсорбује. 

Брзина простирања ултразвучних таласа зависи од карактеристика 
средине кроз коју пролази. При промени брзине простирања мења се таласна 
дужина ултразвучних таласа, док фреквенција остаје иста. При пролазу кроз 
материјалну средину долази до слабљења ултразвучних таласа због апсорције, 
расипања рефлексије и других феномена. Кроз живо ткиво простирање 
улатразвучних таласа је неуједначено због неједнаке густине и различитих 
карактеристика средине. 

 
2.1. Извори ултразвука 
Извори ултазвучних таласа могу бити: 
• Природни ултразвучни таласи, који    се  стварају у  току грмљавине, 

олује,  буре  и  других  непогода.  Многе  животиње  (слепи  мишеви, 
китови, делфини, неки инсекти) производе ултразвук, при чему некима 
он служи за оријентацију. 
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• Вештачки, при чему су својства ултразвука као што су загревајуће, 

механичко, кавитационо, особина да се одбија и враћа ка извору 
(Доплеров ефект) нашла своју примену у техници, медицини, 
индустрији као и у свакодневном животу. 

Вештачки извори ултазвука се користе: 
• За  откривање  подводних  објеката,  испитивање  подводних  рељефа, 

мерење дубине и праћење риба. 
• У  даљинским  управљачима  за  ТВ,  отварање  врата  даљински,  у 

алармним системима против провала. 
• За одређивање даљине код фотокамера. 
• У апаратима за растеривање глодара, птица, инсеката, паса и др. 
• За сечење, заваривање, бушење и обраду метала. 
• За чишћење металних делова потопљених у ултразвучној кади. 
• У   медицини   у   дијагностичке   и   терапијске   сврхе,   у   хирургији 

(ултразвучни нож), за скидање зубних наслага. 
 

2.2. Ултразвучна обрада 
Ултразвучна  обрада  је  поступак  обраде  код  којег  се  за  одношење 

(скидање) материјала, са предмета обраде користе ултразвучне осцилације (слика 
1). Ултразвучне осцилације су еластични таласи који се распростиру одређеном 
брзином кроз дату средину: гасовиту, течну и чврсту. Обрада ултразвуком се 
врши абразивним честицама, које имају оштре ивице, преко којих се преносе 
удари са алата, који вибрира у једном правцу високом фреквенцијом. 

 

 
 

Слика 1: Ултразвучна обрада 
 

Принцип обраде састоји се у наизменичном високом притиску, услед 
ултразвучних осцилација, абразивних зрна на површину материјала обрадка при 
чему долази до појаве микропукотина и одвајања честица материјала које се 
затим испирају суспензијом. 

При обради ултразвуком користи се алат који осцилујућим  кретањем 
обрађује “негатив” у обратку. 
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3. МАШИНЕ ЗА УЛТРАЗВУЧНУ ОБРАДУ 
На основу познатог принципа обраде, у периоду 1953. до 1955. године 

појавиле су се прве ултразвучне машине. 
Машине за ултразвучну обраду тешко обрадивих материјала могу се 

поделити на две групе: 
• Преносне машине, 
• Стационарне машине. 

 

У прву групу спадају мали уређаји са ултразвучном главом, која за време 
обраде могу да се држе у руци. Такви уређаји се примењују при обради малих 
отвора, мале дубине као и при ултразвучном гравирању и леповању. Често је у 
употреби ултразвучни апарат у облику пиштоља, који се примењује за обраду 
кртих материја, као и за лемљење алуминијума. 

Највећу примену имају машине за ултразвучну обраду са вертикалном 
осом ултразвучне главе. Примењују се и машине са хоризонталном осом док 
универзалне стационарне машине за ултразвучну обраду су обично 
једнопозиционе тј. имају једну позицију са вертикалном главом. 

Специјалне машине могу да буду двопозиционе и вишепозиционе. 
Двопозиционе машине могу да се изводе са две ултразвучне главе, које врше 
истовремено обраду предмета са две стране или истовремено обраду два обратка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 2: CNC машина за обраду ултразвуком 
 

Специјалне машине за ултразвучну обраду примењују се у серијској 
производњи. (слика 2) 

 
4. ПРИМЕНА УЛТРАЗВУЧНЕ ОБРАДЕ 
Ултразвучна обрада је нашла широку примену у машиноградњи, 

индустрији алата и прибора, електро и радио - индустрији, оптичкој индустрији 
као и у индустрији сатова. 

Ефикасно  се  користи  за  обраду  делова  од  тврдих  и  кртих,  тешко- 
обрадивих  материјала,  како  проводника  тако  и  материјала  који  не  проводе 
струју: керамика, стакло, силицијум, графит, композитни материјали... 
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Дубљењем се израђују разне плоче за пробијање и просецање, прстени за 
извлачење, калупи за ковање, пресовање и ливење, као и калибрационе матрице и 
дијамантске матрице за извлачење танких жица од обојених метала. У оптичкој 
индустрији врши се изрезивање стакла. У кварцу, ултразвуком се реже диск, који 
се користи за радиоелектронску индустрију. Ултразвук се може користити за 
процесе спајања, резања, зарезивања, израде и обликовање рупа, рељефног 
утискивања, формирања облика, шивења, украшавања украсним елементима... 

Према концепцији конструкције ултразвучне машине могу се поделити 
на:  

 
• ултразвучне машине са тачкастим начином спајања или резања, 
• ултразвучне машине са континуираним начином спајања, са ваљцима 

који стварају непрекидни заварени спој или рез, 
• комбиноване ултразвучне машине са карактеристикама претходних 

подела, машине са континуираним помаком материјала и тачкастим 
заваривањем. 

 
5. ДЕЈСТВА УЛТРАЗВУКА 
Дејства ултразвука на човека могу бити физичка, хемијска и биолошка. 

Ова особина ултразвука се користи у различите дијагностичке и терапијске 
примене, у зависности од интензитета примењеног ултразвука, као и времена 
његовог дејства. Осим жељених дејстава, постоје и нежељена дејства ултразвука 
нарочито код терапијске примене, док су код дијагностичке примене мања, али 
ипак присутна. Сва нежељена дејства ултразвучних таласа зависе од јачине тих 
таласа и времена излагања ткива, те у дијагностици треба користити мању јачину 
и преглед треба да траје што је могуће краће. Примена ултразвучних таласа у 
дијагностици је метода са најмање штетних ефеката на ткива. 

Кроз људско ткиво таласи ултразвука се простиру уз преламање, 
одбијање, расејавање и апсорпцију. Они се преламају или одбијају на прелазу из 
једне акустичне средине у другу. Углови одбијања или преламања зависе од 
акустичних  особина  средина  (ткива).  Не  преламају  се  само  таласи  који  на 
границу између двеју средина падају под правим углом. Уређаји који се у 
медицини користе у дијагностичке сврхе региструју само одбијене таласе и то 
оне који су пали под правим углом, а не могу да региструју таласе који падају 
под неким другим углом јер се они или преламају или одбијају у другом правцу, 
а не у правцу сонде. Разлике у акустичним особинама ткива су релативно мале, 
али ипак довољне да се виде разлике. Ултразвучни таласи се два до четири пута 
више одбијају од костију него од меког ткива. Због тога се види само површни 
део кости, а не и унутрашња структура. Гасови такође ометају простирање 
ултразвучних таласа те се сонде морају директно наслонити на ткиво, обично уз 
коришћење гела. Апсорпција ултразвучних таласа зависи од особина ткива и од 
фреквенце таласа. Таласи са већом фреквенцијом се више апсорбују. 

Физичка дејства ултразвука су стварање топлоте у ткиву и кавитација 
(стварање мехурића). Топлота се ствара углавном код примене терапијских доза, 
али је могуће и код дијагностичке примене. Код дијагностичких процедура, може 
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се повећати температура локалних ткива. Притом, нема битнијег повећања 
температуре срца, плућа и меких ткива, али се локална температура ребара може 
повећати на 60°C. 

Под дејством ултразвучних таласа одређене јачине долази до стварања 
мехурића у ткивима и течностима, што је познато као кавитација. Ако се ови 
мехурићи не могу ширити долази до повећања притиска, прскања ћелија и ткива. 
Овим дејством се објашњавају феномени крварења који се могу јавити код 
терапијске примене, али и код дијагностичких процедура, најчешће из плућа или 
једњака. 

Најзначајније хемијско дејство ултразвучних таласа је деполаризација 
великих молекула, нарочито молекула беланчевина и нешто мање ДНК. 

Биолошка дејства ултразвука су најзначајнија. Доказано је још 1927. 
године и потврђено касније да ултразвук убија одређене лабораторијске 
животиње или изазива некрозу у ткивима. Тератогена дејства ултразвука су 
истражена 1981. године. У случајевима тератогених ефеката ултразвука 
неопходна је одређена опрезност. 

Дејства ултразвука на ткива се користе у медицини, нпр. за сечење ткива 
(ултразвучни скалпел) нарочито у лапароскопској хирургији.   Познато је да се 
ултразвук успешно користи за убрзавање зарастања прелома костију и за 
опоравак оштећених мишићних влакана. 

Испитивања су показала да излагање плода ултразвуку може да поремети 
развој фетуса, а да има ефекте и на плодност. 

Биолошко дејство ултразвука може бити: 
1. термичко - пролазећи кроз биолошку средину ултразвучни таласи се 

апсорбују и слабе, трансформишући се у топлоту. 
2. механичко - ултразвучни таласи изазивају механичко кретање честица 

у ткивима кроз које пролазе. У зависности од енергије таласа ово кретање може 
да доведе до деформација и промена у структури ткива. 

3. кавитационо - ултразвучни таласи великог интензитета који се преносе 
у тело директним контактом услед свог механичког дејства могу довести до 
стварања малих шупљина у биолошкој средини (кавитација) због наглог 
згушњавања и разређивања честица средине. 

Ултразвучни таласи интензитета испод 110 dB, као и краткотрајно 
излагање ултразвуку из ваздуха интензитета до 120 dB, не изазивају значајнија 
нежељена дејства. 

 
6. ЗАШТИТА ОД УЛТРАЗВУКА 
У заштитне мере при обради ултразвуком спадају: 
1. Техничке мере заштите, 
2. Медицинске мере заштите, 
3. Лична заштитна средства. 
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6.1. Техничке мере заштите 
Односе се на функционисање целокупног технолошког процеса, 

појединих погона, уређаја и алата. Добро планиране и изведене техничке мере 
заштите умањују потребу за увођењем других заштитних мера. 

Механичка заштита машина, као једна од техничких мера заштите, 
постиже се уређајима који представљају конструкцијски део машина, чија је 
намена да се радник заштити од повређивања механичком, екетричном, 
топлотном и другим видовима енергије као и токсичним и агресивним 
хемикалијама. 

Заштитне ограде - постављају се око машина (уређаја) и онемогућавају 
приступ радника зони опасности. 

Уређаји са фотоћелијама - Овде фотоелектрични сноп светлости пролази 
испред зоне опасности, при чему ако се било који део тела радника нађе у овом 
снопу аутоматски долази до заустављања рада машине. 

Поклопци, врата и другу затварачи са блокадом - конструисани су тако 
да  се  машина  може  пустити  у  рад  само  када  су  ови  заштитни  елементи  у 
положају затворено. 

Уређаји за управљање - Могу бити узрок повређивања на раду. Ови 
уређаји  морају  бити  прилагођени  антропометријским  карактеристикама 
човековог тела. Уређаји за ручно управљање морају бити тако направљени да не 
може доћи до нехотичног укључивања таквог уређаја. 

 
6.2. Медицинске мере заштите 
Медицинске мере заштите пружају запослени у медицини рада у складу 

са  етичким  принципима  које  је  издала  Међународна  комисија  за  заштиту 
здравља. Ове мере заштите састоје се од низа активности којима се чува и 
унапређује здравље радника. За успешно спровођење ових мера неопходно је да 
се упоредно изврши анализа фактора радне средине и анализа психофизичких 
особина радника које се испољавају у раду и доприносе успешном обављању 
професионалне делатности или представљају ризик од повређивања и оболевања. 
У том циљу потребно је извршити професионалну орјентацију и селекцију. 

Професионална орјентација је усмеравање људи на одређене групе 
послова  или  занимања  које  би  одговарале  њиховим  способностима, 
спретностима и интересовању. То је помоћ кандидату да одабере ону врсту 
стручног оспособљавања која ће му омогућити да користећи своје потенцијале, 
задовољи захтеве жељеног занимања. Примењује се обично при упису у стручне 
школе. 

Професионална селекција је поступак при коме се за једно радно место, 
између више кандидата, бира онај или они чије способности оптимално 
одговарају захтевима тог радног места. Ова селекција је у складу са претходним 
прегледом који би требало да се обавља при запошљавању на било које радно 
место. У складу са медицинским мерама заштите, радници су у обавези да обаве 
превентивне здравствене прегледе. 
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• Претходни   прегледи   су   прегледи   који   се   обављају   приликом 

запошљавања на одређено радно место. Овим прегледом се утврђује да ли је 
здравствено стање кандидата у складу са захтевима радног места. Претходни 
прегледи су законски обавезни за све раднике који раде на радним местима са 
посебним условима рада. 

• Периодични прегледи су  прегледи којима  се  испитује здравствено 
стање радника и даје мишљење о томе да ли је радник способан да настави рад на 
истом радном месту или не. 

• Ванредни  прегеди  врше  се  када  настану  посебне  околности  које 
захтевају увид у здравствено стање колектива, једне групе или ређе појединца. 
Они су по правилу циљани у случају појаве већег броја случајева поремећаја 
здравственог стања са истим или сличним симптомима. 

• Контролни прегледи имају за циљ да се утврди ефекат примењених 
техничких  и  медицинских  мера  заштите.  Овде  спадају  и  прегледи  који  се 
обављају пре упућивања радника на колективни превентивни опоравак и након 
повратка са опоравка. 

• Систематски  прегледи  имају  за  циљ  праћење  здравственог  стања 
појединих група и категорија радника које су хомогене по неком обележју, а које 
нису обухваћене превентивним здравственим прегледима. 

Медицинске мере заштите обухватају и медицинску и професионалну 
рехабилитацију. Медицинска рехабилитација је враћање оболелог у његову 
пуну физичку, психичку, емоционалну, социјалну, професионалну и економску 
активност и способност за рад. Она обухвата све поступке лечења од настанка 
обољења или повреде до коначне рехабилитације. 

Професионална рехабилитација најчешће представља наставак 
медицинске рехабилитације и усмерена је на враћање радника на раније радно 
место, а ако то није могуће путем преквалификације радника за посао који 
одговара његовој преосталој радној способности. 

Ако постоји ризик на радном месту, радници морају бити обавештени о 
томе, као и о начину заштите. Циљ едукације је да се радници активно односе 
према   чувању   и   унапређењу   здравља.   Обука   из   области   безбедности  и 
унапређења здравља треба да буде и саставни део едукације за   одређено 
занимање. 

 
6.3. Лична заштитна средства 
Лична заштитна средства која радник мора да користи при руковању 

машинама које врше обраду ултразвуком, (слика 3) неопходна је примена: 
•   гумених рукавица са памучном поставом – код директног контакта, 
•   кацига и антифона – при преношењу ултразвука путем ваздуха. 
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Слика 3: Лична заштитна средства при обради ултразвуком 
 

7. ЗАКЉУЧАК 
Поједини неконвенционални поступци обраде одношењем развијани су и 

широко се примењују у индустрији. Неки од тих поступака су за сада ограничени 
на специјалне примене, док су други још у фази лабораторијских испитивања. На 
основу досадашњих истраживања и примене потврђена је велика ефикасност 
примене  ових  поступака.  Данас  не  постоји  фабрика  са  високим  степеном 
индустријске производње где ове методе нису нашле одговарајућу примену. 

Ултразвучна обрада има знатне предности у односу на друге 
неконвеционалне  методе  обраде.  Она  је  нашла  широку  примену  у 
машиноградњи, индустрији алата и прибора, електро и радио индустрији, 
оптичкој  индустрији  као  и  индустији  сатова.  Недостатак  је  једино  велика 
прашина при раду. У медицини се ултразвучни таласи користе у дијагностичке и 
терапијске сврхе. Код терапијских третмана добијају се повољни ефекти 
ултразвучних таласа (стварање топлоте, дејство на опоравак мишића и кости и 
друга дејства), али постоје нежељена дејства о којима треба водити рачуна. 

Нежељена  дејства  су   код   дијагностичке  примене  мања,   али   ипак 
присутна. Зато треба опрезно користити ултразвучне таласе у дијагностици и 
терапији. Посебно треба напоменути да сва дејства ултразвучних таласа зависе 
од  јачине  тих  таласа  и  времена  излагања  ткива,  те  у  дијагностици  треба 
користити мању јачину и преглед треба да траје што је могуће краће. 

Због нежељеног дејства ултразвука примењује се низ мера заштите од 
ултразвука: 

1. Техничке мере заштите односе се на функционисање целокупног 
технолошког процеса, појединог погона уређаја и алата. Избору сировина и 
помоћног материјала. Уводи се механизација и аутоматизација процеса, затим 
механичка заштита машина да не би дошло до повређивања радника. 

2. Медицинске мере заштите представљају низ активности које се 
предузимају у циљу очувања и унапређивања здравственог стања радника. Ту 
спада низ мера као што су: предходни прегледи, периодични прегледи, ванредни 
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прегледи, контролни прегледи, систематски прегледи. Сви ови прегледи спадају 
у обавезне мере заштите. 

3. Лична заштитна средства које радник треба да користи у оквиру 
технолошког процеса су: заштитне рукавице, радно одело, одређена обућа, 
кациге, итд. због његове личне сигурности да не би дошло до повређивања. 

Основни задатак заштите радника при обради ултразвуком је 
обезбеђивање таквих услова на радном месту и ван њега, који ће осигурати 
безбедност на раду, очување здравља и задовољство радника постигнутим 
резултатима и начином живота уз истовремено спречавање настанка премора, 
обољења и повреда. 
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OПАСНОСТИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИ ЗАВАРИВАЊУ 
 

Бобан Цветановић ,Милош Ристић, ВТШ Ниш 
 

ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА 
Циљ  предавања  је  упознавање  будућих  струковних  инжењера  индустријског 

инжењерства  са  процесом  заваривања  са  аспекта  његовог  утицаја  на  безбедност  и 
здравље непосредних учесника у тим процесима. Рад указује на опасности по здравље и 
живот заваривача као и на мере заштите при заваривању. 

Кључне речи: заваривање, опасност при раду, мере заштите 
 

HAZARDS AND HARMS IN PROCESSES OF PLASTIC 
DEFORMATION OF METALS 

 
AIMS AND OUTCOMES 
The aim of the lecture is to inform future engineer industrial engineering from the 

welding process in terms of its impact on health and safety of direct participants in those 
processes. The paper points to the dangers to health and life as a welder and welding protection 
measures. 

Key words: welding, work hazard, protective measures 
 

1. УВОД 
Извођење заваривачких радова спада у најтеже послове због пратећих 

појава као сто су димни гасови, повишена температура, зрачења електричног 
лука, рад у скученим просторима, неприродан положај заваривача при раду и 
слично. С обзиром на то да је у металопрерађивачкој индустрији велики удео 
заваривачких радова и да се све теже   долази до заваривачких кадрова због 
тешких   услова   рада,   неоходно   је   радити   на   хуманизацији   свих   видова 
заваривачке делатности. 

Да би се позната средства заштите што ефикасније користила неопходно 
је да заваривач познаје узрочнике који могу нарушити његово здравље као и 
евентуалне последице (болести) настале због неадекватне примене заштитних 
средстава. Послодавац је дужан да обезбеди заваривачу довољно безбедне услове 
рада који се остварују применом савремених техничких, здравствених, соци- 
јалних, едукативних и других мера ради спречавања и отклањања опасности који 
могу да изазову угроженост радниковог здравља на раду. 

Најчешћи узроци повређивања заваривача на раду су: 
•   непоштовање инструкција за рад: 70% 
•   недостатак искуства: 20% 
•   неспособност за рад: 10% 
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При извођењу заваривања и сродних поступака појављују се комплексне 

професионалне штетности, од којих су најутицајније: 
•  појава токсичних (отровних) гасова у диму као и заваривачке прашине, 
•  зрачење електричног лука, 
•  прскање ужареног метала, 
•  опасности од струјног удара, пожара и експлозије, 
•  ниска или висока температура итд. 

 

Интензитет њиховог дејства и њихово штетно дејство на човечји 
организам може се смањити применом одговарајућих мера и средстава и 
одговарајуће опреме за заштиту. 

У овом раду указано је на изворе опасности који прате процес заваривања 
као и мере заштите. 

 
2. ИЗВОРИ ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ПРИ ЗАВАРИВАЊУ 
Заваривање је процес добијања нераздвојивих спојева, остварених 

загревањем до топљења или омекшавања уз примену притиска или без њега. 
Заваривање топљењем има веома широку  примену и у ову групу  посту- 

пака спадају: 
- гасно заваривање; 
- електролучно заваривање; 
- заваривање под троском; 
- заваривање плазма поступком; 
- алуминотермско заваривање; 
- заваривање електронским снопом; 
- заваривање ласером; 
- ливачко заваривање итд. 

 

Око 80% заваривачких радова изводи се поступцима електролучног 
заваривања па ће у раду ови поступци бити и највише разматрани. У ову групу 
спадају: 

 

• REL - Ручно електролучно заваривање обложеном електродом, 
• EPP -Елекролучно заваривање под прашком топивом жичаном 

електродом, 
• MIG/MAG - Електролучно заваривање у заштитној атмосфери инертног 

- активног гаса топивом жичаном електродом, 
• TIG/WIG - Електролучно заваривање у заштитној  атмосфери инертног 

гаса нетопивом електродом од тунгстена-волфрама 
 

Најширу примену има MIG/MAG поступак заваривања и око 70% свих 
заварених спојева електролучним заваривањем  изводи се овим поступком, док 
на све остале поступке електролучног заваривања отпада око 30%. 
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Заједничко за све поступке електролучног заваривања је да се за топљење 

основног и додатног материјала користи енергија електричног лука који је извор 
опасности од удара електричне струје и извор светлосног и топлотног зрачења, а 
да се у процесу стварају димни гасови и испарења, који су штетни по људско 
здравље и околину. Дакле, извођење операције заваривања праћено је углавном 
појавама високих температура, настајањем или коришћењем гасовитих продуката, 
светлосним и топлотним зрачењима и опасностима од електричне струје. 

Главни извори опасности при електролучном заваривању су: 
- електрична струја; 
- светлосно зрачење; 
- топлотно зрачење; 
- испарења, димни гасови и прашина; 
- распрскавање растопљеног метала и троске; 
- механичка манипулација материјалом. 

 
2.1. Опасности од електричне струје 
Електрична струја је опасна за заваривача, јер нису све компоненте у 

затвореном струјном кругу заштићене од директног контакта. Услед неиспра- 
вности уређаја, апарата и опреме, немарног руковања и њиховог оштећења може 
доћи до струјног удара чије последице могу бити и кобне по живот радника. 
Зависно од јачине струје, дужине додира са струјом, положаја заваривача и 
коришћених заштитних средстава може доћи до појаве опекотина на телу 
заваривача, повреде нервног, крвног и мишићног система, па чак и до смртних 
случајева. Наизменична струја (AC) од 15 mA може да изазове грчење мишића, а 
од 80 mA угрожава срчани мишић са фаталним последицама, таб.1. 

 
Табела 1: Вредности струје опасне по људски живот 

 
Јачина струје Последица 
do 1 mA Не осећа се 
1 do 8 mA Осећа се удар без бола 
8 do 15 mA Осећа се удар и бол 
15 do 20 mA Болни удар - грчење мишића 
20 do 50 mA Јачи грчеви мићиша, отежано дисање 
50 do 100 mA Поремећаји унутрашњих органа 
100 do 200 mA Вероватна смрт 

 
Опасност од електричног удара је већа код високог напона мада сам по 

себи напон није опасан већ је опасна јачина струје која под дејством напона тече 
кроз тело. Тако и јачина струје од 50 mA која неколико секунди пролази кроз 
тело може бити опасна по живот. 
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Заваривач мора да обрати пажњу на радно одело и обућу. Одело, 

рукавице и радне ципеле морају бити без металних заковица и од материјала који 
није проводник струје. Држач електроде мора бити изолован, а каблови без 
оштећене  изолације.  Пажњу  треба  обратити  и  на  прикључке  на  електричну 
мрежу. Избегавајући заштиту при раду, нпр. заварујући без рукавица, са 
раскопчаним оделом или оштећеним ципелама заваривач се излаже опасности од 
струјног удара. Сем струјног удара, електрична струја може довести и до 
опекотина услед варничења. 

Највећа опасност од струјног удара се јавља: 
•   у  принудном  контакту  електричних  проводника  са  незаштићеним 

човечијим телом нпр.када чучи, седи или је нагнут, 
•   ако је растојање за слободно кретање између електричних проводника 

мање од 2 m, 
•   када је радно место влажно, у пари или загрејано, или ако се ради на 

терену. 
 
 

 
Слика 1: Недозвољен положај при заваривању 

 
 

 
Слика 2: Ток струје кроз тело заваривача при неправилном радном положају 

(могући путеви проласка електричне струје кроз људско тело) 
 

Правила при раду: 
•   електрична   инсталација   мора   бити   добро   изолована,   а   уређаји 

исправни са прописним уземљењем, осигурачима и слично, 
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•   извори струје за заваривање не смеју бити у скученом непрегледном 
простору где има електричне проводљивости, 

•   маса се мора причврстити директно на радни предмет, а не преко више 
елемената, 

•   руковање близу прикључка на мрежу мора обавити обучен електричар, 
•   када се заварује уз високу опасност од струје, заваривач мора бити 

добро изолован од тла. Закопчано и суво одело штити од непосредног 
контакта са струјом. 

•  када се користе и други електроуређаји на месту заваривања, треба 
избегавати истовремени рад са заваривањем, а држач електроде не 
спуштати на друге електро уређаје због могућности затварања 
електричног круга преко истог, 

 
Пример једног инцидента: 
Струјни удар се догодио када је заваривач А прекинуо заваривање и 

струјно коло. Због оштећене изолације у проводнику у тачки C, ток струје је 
пратио линију до заваривача B, што је изазвало оштећење његовог мозга. Да је 
дрвени подметач био испод његових ногу ништа се не би догодило (слика 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 3: Повреда на раду због недозвољеног положаја заваривача 
 

Најбоља сигурносна мера је уземљење, код кога су сви метални делови 
изложени опасности (код апарата за заваривање је то кућиште) повезани 
проводником великог пресека, којим се ″струја грешке″ одводи у земљу. Даља 
могућност је тзв. нуловање и употреба заштитног вода. 

Заштитна изолација уређаја за заваривање (израда кућишта и других 
проводних делова од електрично непроводног материјала) је начин осигурања од 
електричног удара без употребе заштитног вода. 

Посебну пажњу треба обратити при раду у уским и влажним 
просторијама. Поред добро изоловане подлоге, користити обе рукавице, кљешта 
остављати на изоловану подлогу, а при прекиду лука не држати кљешта уз тело. 
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од: 

2.2. Опасности од зрачења 
Спектар енергије зрачења електричног лука при заваривању састоји се 
 
- видљивих зрака који на очи делују као јака сунчева светлост, 
- невидљивог ултраљубичастог и инфрацрвеног зрачења. 

 

 
 

Слика 4: Интензитет светлости електричног лука при електролучном заваривању 
 

Највећа енергија отпада на ултраљубичасто зрачење које доводи до 
запаљења очних капака, у екстемним случајевима оштећења очног живца, као и 
прегоревања  коже  и  стварање  опекотина,  док  инфрацрвени  зраци  оштећују 
дубља очна ткива стварајући катаракту сочива и упалу ретине. Ултраљубичасто 
зрачење се одбија од металних предмета и најчешће коришћених премаза на 
зидовима, делујући тако и на раднике у околини. За смањење одбијања потребно 
је да електрични лук буде више од 0,5 m удаљен од зида, а радно место одвојено 
параванима или преградама. Заваривач мора бити заштићен од опасног зрачења 
електричног лука прикладним оделом и заштитним наочарима са филтером. 

Видљиви спектар зрачења (светлост електричног лука) 10.000 пута 
превазилази нормалну физиолошку границу и може изазвати тренутну 
заслепљеност. Ако је мрежњача дуже била изложена светлости лука јавља се 
оштар бол и слепило у трајању од више сати. Дуготрајна изложеност очију 
видљивом спектру може изазвати губитак оштрине вида. 

 
2.3. Опасност од загађене атмосфере 

При електролучном заваривању, услед високих температура од 6.000 °C 
настају гасови, димови и паре, чији састав зависи од основног материјала, али 
пре свега од врсте и дебљине употребљених електрода (при ручном електро- 
лучном - REL заваривању) односно дебљина пуњене жице при електролучном 
заваривању у заштитном гасу. Значајан извор штетних димова су и заштитне 
превлаке на основним материјалима. 
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Количину и састав димних гасова при електролучном заваривању 

обложеном електродом или пуњеном жицом одређује: 
•   тип употребљене електроде, 
•   пречник, 
•   хемијски састав основног материјала, 
•   јачина струје и напон, 
•   врста струје и поларитет. 

 

При заваривању електродама у атмосфери око заваривача налази се 
читав низ материја: 

•   гасови: H2, N2O2, O3, H2O, H2O2, NO, NO2, CO, CO2, PH3, NH3, C2H2, 
CH4, 

•   оксиди и соли метала: FeO, Fe2O3, Na2O, K2O, Fe3O4, TiO2, NaO, 
Al2O3, Ti2O3, SiO2, CaO, MnO, Mn2O3, Mn3O4, Na2CrO4, Cr2O3, NiO, 
CoO, WO3, VO, MoO3, NB2O5, CuO, 

•   састојци флуора: F2SiF4, HF, NaF, KF, CaF2, TiF4. 
 

Све ове материје нису једнако опасне, али постоје и оне чији утицај на 
људски организам још није потпуно расветљен (карбиди и сл.). Може се рећи да 
су главне токсичне материје које се јављају при разним поступцима заваривања: 

•   азотни оксиди, 
•   угљен-моноксид, 
•   манган и његови оксиди, 
•   флуор и његова једињења. 
•   озон, 

 

 
 

Slika 5. a) toksični gasovi u okruženju zavarivača; b) nastali gasovi pri zavarivanju 
čelika MAG-CO2 postupkom zavarivanja 

 
Стварање оксида азота за време заваривања и резања метала је последица 

интензивног ултравиолетног зрачења. Место са највишом концентрацијом није у 
непосредној близини електричног лука већ 2 - 4 метра у околини. У најнепо- 
вољнијим условима концентрација НО2 унутар заваривачке маске је 3 mg/m3. 
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Допуштена  концентрација  угљен-моноксида  у  човековој  околини  је 

0,005%. При заваривању челика MAG (CO2) поступком у диму се налази око 
0,025% CO, у околини заваривача са природном вентилацијом 0,007% CO, док 
је унутар маске задовољавајућа концентрација од 0,001% CO. При заваривању 
алуминијума у струји аргона (MIG) нема присуства угљен-моноксида. 

Манган се појављује у диму код заваривања у облику манганоксида и 
мангандиоксида, јер је присутан у облози и материјалу електроде, а често и у 
основном материјалу. Манган утиче на обољења нервног система човека. 
Концентрације мангана око заваривача зависе од: 

•   врсте електроде, 
•   врсте основног материјала, 
•   врсте и интензитета вентилације. 
Флуор и његова једињења (флуориди и флуороводоник) се ослобађају 

приликом заваривања из облоге електроде, а често и из истопљеног метала јер 
су у њему као резултат технолошког начина добивања (алуминијума). 
Концентрација приликом заваривања не разликује се значајно у отвореном и 
затвореном простору, те у околини и испод маске заваривача. 

Озон (О3) настаје из атмосферског кисеоника под утицајем интензивне 
ултраљубичасте радијације, и све што је наведено за стварање азотних оксида 
важи и за озон. Максимално допуштена концентрација озона је 0,1 mg/m3, а 
како има кратко акутно токсично дејство, ово ограничење се не би смело 
прекорачити ни за кратко време. Заваривачка маска за заштиту и овде игра 
велику улогу јер је истраживањем установљено да је концентрација озона у 
маски (близу дисајних органа) на граници допуштене концентрације, док изван 
маске концентрација озона вишеструко прелази дозвољену вредност. Значи 
заваривачка маска не штити само очи и лице, већ значајно и дисајне органе. 

Из електродне облоге при заваривању се ослобађа и низ аеросола, 
најчешће гвожђа оксида, оксида титана и силицијума. Из основних материјала и 
заштитних  превлака  ослобађају  се  димови  кадмиума,  цинка,  олова,  никла, 
хрома и бакра. Сви ови гасови и димови смањују проценат кисеоника у ваздуху 
који удише заваривач, а сем тога и сами су мање или више штетни. Опасне 
материје у загађеној атмосфери могу проузроковати алергију, тровање, 
оштећење плућа и рак. 

Тешки услови рада на високим конструкцијама, рад у посудама, рад у 
принудним положајима када је дисање врло убрзано, само још појачавају 
опасност од дејства токсичних гасова за дисајне органе. 

За најчешће гасове и димове утврђене су максималне дозвољене 
концентрације (MDK), тј. максималне дозвољене количине које заваривач може 
поднети за 8 часова непрекидног рада. То не значи да наведене количине не 
изазивају никакве промене у организму. Извесне промене могу да настану, али су 
оне, по правилу, такве природе да се сваки здрав организам после 16 часова 
одмора потпуно опорави. У табели 2. су дате неке вредности MDK за најчешће 
случајеве гасова и димова, као и деловање на организам. 
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Табела 2:  Максималне дозвољене концентрације (МДК) неких пара и гасова и неповољно 
деловање 

 

 

Назив MДK 
mg/m3 

 

Деловање и знаци тровања 
 

Напомена 
Угљендиоксид 

CO2 
 

9000 Убрзано и тешко дисање, шум у ушима, 
убрзан рад срца, губитак свести 

Заваривање базичном 
електродом 

Угљенмоноксид 
CO 

 

55 Тровање крви, шум у ушима, вртоглавица, 
плава боја лица, слабост, губитак свести 

 

--- 
 

Азотни гасови 
NO, NO2 

 

20 
10 

Тровање крви и нервних ткива, запаљење 
слузница органа за дисање, тешко дисање, 

пенушав жут испљувак 

 

--- 

 

Фозген 
COCl2 

 
0,5 

Оштећење дисајних путева, плућа и очију, 
кашаљ са пенушавим испљувком, плава 

боја коже омамљеност 

Заваривање предмета 
одмашћених 

средствима са Cl 
 

Оловни оксид 
PbO 

 
0,15 

Повраћање, грчеви у цревима и желуцу, 
бледо смеђа боја лица, општа слабост, 

тровање крви и коштане сржи 

Заваривање делова 
премазаних бојом на 

бази олова 
Кадмијумов 

оксид 
CdO 

 
0,1 

Надраживање слузница, кашљање, 
мучнина, вртоглавица, дуготрајно 

повраћање 

Заваривање делова 
заштићених 

превлаком кадмијума 
Флуориди 
CaF2, KF 

 

2,5 
 

Надраживање слузница Заваривање базичном 
електродом 

Манганови 
оксиди 

MnO, MnO2 

 
6 

 
Тровање нервног система и плућа 

Заваривање челика са 
повишеним 

садржајем мангана 
Цинк оксид 

ZnO2 
 

10 Запаљење цревне слузокоже, мучнина, 
повраћање, грчеви у ногама 

Заваривање 
поцинкованих делова 

 
Хромати 

 
0,1 

 

Надраживање и тровање бубрега, запаљења 
бубрега и црева, дијареа, мучнина 

Заваривање делова 
заштићених хромним 

превлакама 
 

При организацији рада обавезно се мора водити рачуна о особинама 
шкодљивих супстанци које се користе при раду или се могу појавити на радним 
местима и обезбедити периодично или трајно испитивање загађености атмосфере 
радних места појединим отровним или штетним радним супстанцама. На основу 
ових испитивања спроводе се мере заштите на тим местима, најчешће принудном 
општом и локалном вентилацијом, употребом средстава за заштиту дисајних 
органа и путева (филтерски уређаји). 

Вентилација је најсигурнији начин уклањања штетних материја, а може 
бити природна или  принудна. Сем тога се  штетне материје уклањају 
одсисавањем из простора у коме настају. У неким просторима се захтева ношење 
гас маске. Тип вентилације се одређује према поступку заваривања, материјалу, 
трајању операција са електричним луком и гориоником и величини радне 
површине. 

Неким поступцима се може смањити концентрација штетних материја, 
нпр. заменом процеса заваривања оним који емитује мање штетних материја, 
добрим положајем радног предмета и тела заваривача, добрим избором радних 
параметара и оптималним радним условима (уређаји за пречишћавање). 
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2.4. Остале опасности 
При заваривању, због природе процеса, долази до распрскавања 

растопљеног материјала, који, уколико се не примењују адекватне мере заштите, 
могу да изазову повреде коже, очију и других незаштићених делова тела. 
Опасност за очи представља и скидање троске након заваривања. 

С обзиром да се заваривање често обавља на висини, али и у принудном 
положају на земљи, као и да су потребне честе промене положаја радног комада 
ради довођење у најповољнији положај за заваривање, стално су присутне 
опасности од механичких повреда руку, ногу и других делова тела. 

Приликом заваривања постоје опасности и од пожара и експлозија 
нарочито код гасног заваривања и резања   па је зато битно упознати се са 
техничким гасовима 

 
3. ШТЕТНО ДЕЛОВАЊЕ НА ОРГАНИЗАМ 
Оштећење ока може бити изазвано зрачењем, металним капљицама, 

троском и различитим гасовима и димовима. Ултраљубичасто зрачење може 
изазвати упалу ока. Знаци упале су: отицање очних слузница, болови у оку, 
осетљивост    на    светлост.    Светлосно    зрачење    може    изазвати    пролазну 
заслепљеност, а топлотно код дуготрајног излагања (15 до 20 година) трајно 
оштећење ока. Распрскавање ужарених честица може изазвати оштећење ока са 
трајним последицама, а гасови и паре упалу ока, чији је знак сузење и пецкање у 
очима. 

 

Оштећење коже може изазвати ултраљубичасто и топлотно зрачење, 
стварајући опекотине на местима која нису заштићена. Поред тога ова зрачења 
изазивају сушење коже и њено пуцање. 

 

Запаљење коже може изазвати и деловање неких метала (Cr, Ni, Mo), а 
преосетљивост на њих се јавља неколико недеља или месеци након излагања. 

 

Оштећење слуха је последица деловања буке јаче од 85 db у току рада. У 
табели  3.  дат  је  највиши  ниво  дозвољене  буке  у  осмочасовном раду.  Мере 
заштите од буке су примена мање бучних уређаја, изолација звука, просторно 
преграђивање, обележавање простора повећане буке, лична заштитна опрема 
(чепови за уши) и медицинска превентива. Ако је бука већа од 85 db морају се 
користити лична заштитна средства, а ако прелази 90 db стандардна заштита од 
буке је обавезна за све запослене. 

Табела 3: Дозвољени ниво буке 
 

Дневно излагање (čas) 8 6 4 3 2 1,5 1 0,5 0,25 

Ниво буке (dB) 90 92 95 97 100 102 105 110 115 
 

Оштећење удова изазвано је статичким оптерећењем којем је заваривач 
подвргнут у току рада. 



100 

ТЕМПУС 158781,  КЊИГА 2,  ЈУН 2011.  

 

 
Оштећења дисајних органа изазвана су деловањем штетних гасова 

(нитрозни гасови, флуориди), димова (оксиди гвожђа) и прашине. Део њих се 
завршава у дисајним путевима (нос, грло) а део продире дубоко у плућа. 

Резултат деловања свих ових  штетних  фактора  јесте  смањена  психо- 
физичка способност заваривача, то јест слабији квалитет рада и мања проду- 
ктивност. Дугогодишња праћења и анализе, спроведене у САД и Великој 
Британији, су довеле до закључка да код   заваривача   између   42 и 47 година 
старости   долази   до   наглог   пада   психофизичке  способности,  потребне   за 
обављање тог посла, односно заваривања. 

До сличног закључка  дошло се и истраживањима спроведеним у нашој 
земљи. Врло ретки су били случајеви да је заваривач на свом радном месту 
дочекао пензију са пуним радним стазом и углавном су после 47- 48 године 
живота, дотада врсни заваривачи, морали да прихвате мање захтевно радно место 
- преквалификацију. Ови   проблеми постоје  и  данас,  можда  у  блажој  форми, 
јер је коначно схваћено да искуство тих врсних заваривача може да буде 
примењено и искоришћено на бољи начин. 

 
4. ЗАШТИТНА СРЕДСТВА 
Заштитна средства која се користе у заваривачким погонима могу бити 

лична и општа. 
 

4.1. Лична заштитна средства 
У лична заштитна средства спадају: радно одело, заштитна кецеља и 

рукавице, заштитна маска, заштитне ципеле са гуменим ђоном, надлактице и 
потколенице. 

 

Одело је лично заштитно средство намењено заштити тела од топлотног 
и ултраљубичастог зрачења растопљеног и усијаног метала. Израђује се из 
посебно обрађене врсте памучног ткања или коже. 

 

Кецеља је ефикасно заштитно средство од топлотног и ултраљубичастог 
зрачења. Штити тело од опекотина изазваних топлим предметом и растопљеним 
металом, као и од разних механичких повреда. Најчешће се ради од коже. 

 

Рукавице штите руке од топлотног и ултраљубичастог зрачења. 
Ефикасна су заштита од опекотина изазваних усијаним предметима и 
растопљеним капљицама метала. Раде се од коже у варијанти са 5 и са 3 прста. 

 

Потколенице су заштитно средство за заштиту ногу од опекотина од 
усијаног и растопљеног метала и механичких повреда при заваривању. 

 

Надлактице су лична заштитна средства намењена заштити руке на 
лактовима и изнад лактова од деловања врућих капљица, топлотног и 
ултраљубичастог зрачења. Израђују се од коже из једног дела. 

 

Заштитне ципеле са гуменим ђоном су лично заштитно средство које 
заваривача ефикасно штите од евентуалног електричног удара приликом рада на 
челичној конструкцији. 
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Слика 6: Заштитне рукавице, одело и кецеља 
 

Заштитне маске (слика 7.) користе се као заштита очију, главе и врата 
од деловања светлосног, топлотног и ултраљубичастог зрачења, растопљених 
капљица метала и честица вруће троске. Израђују се од материјала који је добар 
топлотни и електрични изолатор. Раде се у две варијанте, као ручне и надглавне. 
Саставни део маске су заштитна стакла. Тамно стакло штити заваривача од 
светлосног, топлотног и ултраљубичастог зрачења. Пропусност стакла је строго 
дефинисана и означена на рубу стакла. Испред тамног стакла поставља се обично 
прозирно стакло ради заштите тамног стакла од капљица растопљеног метала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 7: Врсте заштитних маски: а) обичне заштитне маске, б) надглавна маска са 
самозатамљивим стаклом, ц) као под б) + респиратор 

 
На слици 8. приказан   је изглед заваривача опремљеног прописаним 

заштитним средствима, укључујући и маску са фотоосетљивим стаклом и 
вентилацијом. 

 
Слика 8: а) Типична заштита при електролучном заваривању; б) Заштита (заштитна 

маска са респиратором) при електролучном заваривању 
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4.2. Општа заштитна средства 
У општа заштитна средства спадају: 
- општа вентилација (локална усисна, испусна вентилација), 
- заваривачке кабине, паравани и преграде, 
У случају извођења заваривања у затвореним просторима вентилација је 

један   од   првих   и   најважнијих   захтева.   Ту   разликујемо   локалну   усисну 
вентилацију на самом радном столу заваривача и издувну вентилацију целе 
просторије, а обе са циљем да у радној средини има што мање прашине и 
токсичних гасова. Минимално обнављање ваздуха при потпуној вентилацији 
затворених просторија треба да износи око 2000 m^3/h на 1 kg/h потрошених 
средње обложених електрода. При заваривању у затвореном простору врло 
практично   решење   је   монтажа   усисивача   за   гасове   и   металну   прашину 
непосредно са радног стола (слика 9.). 

 

 
Слика 9: Усисивач за гасове за више радних места 

 

Организација радних места са одговарајућим преградама, параванима и 
сл. у многоме побољшава заштиту осталог радног особља у близини места 
заваривања (слика 10.). 

 

 
 

Слика 10: Транспарентни заваривачки паравани 
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У  циљу  стварања  што  повољнијих  услова  за  рад  у  заваривачким 
погонима неопходна је примена оптималних технолошких решења и адекватних 
материјала и опреме за заваривање. Уколико је могуће треба заменити високо 
штетне технологије заваривања са мање штетним поступцима, а уколико је 
заваривање неопходно пробати са већим увођењем аутоматизације при 
заваривању (половина укупне заваривачке производње у свету и даље се обавља 
мануално). 

 

 
 

Слика 11: Лоша заваривачка пракса и одговарајуће опасности; добра 
заваривачка пракса 

 
Веома битна ствар је едукација радника. Према међународном 

модуларном систему, постоји  12 нивоа  у образовању  заваривача  који  трају 
укупно 806 сати. После тога обучени вариоци добијају сертификат, важећи свуда 
у свету, који се на сваке две године обнавља да би се проверила координација 
покрета, мирноћа руке и оштрина вида. За поједине врсте варова и квалитет који 
треба постићи заваривачи морају поседовати документ о посебној квалификацији 
(атест). 

Заваривање као поступак и све што га прати испраћено је одговарајућом 
законском регулативом. Тренутно је, у Србији, на снази преко 200 стандарда из 
области заваривања, при чему је најстарији стандард из 1961., а последњи из 
2009.године. 
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5. ЗАКЉУЧАК 
Ретке су професије у којима су радници изложени тако сложеним и 

разноврсним физичкохемијским негативним утицајима као што су заваривачи. 
Због тога је потребно посветити велику пажњу заштити здравља заваривача како 
би се досадашњи просечни активни радни век заваривача од 20 година продужио 
и примакао нормалном радном веку као у другим професијама. Сваки радник 
мора пре почетка, у току и по завршетку рада примењивати мере заштите и 
понашати  се  у  складу  са  правилима  безбедног  обављања  посла.  Сталним 
упозоравањем и саветовањем треба створити услове да до незгоде не дође тј. 
треба превентивно деловати. 

 
 

УПОЗОРЕЊЕ 
 

ОПАСНОСТ 
 

  

 

ЕЛЕКТРИЧНИ УДАР може убити. 
- Увек носите изолационе рукавице 
- Изолујте се од отворених извора струје и земље 
- Не додирујте оштећене електричне проводнике 
- Искључите напајање пре него што приступите поправци 
уређаја 
- Сви поклопци и плоче морају да буду на своме месту 

 

  

 

ДИМНИ ГАСОВИ могу да буду опасни по Ваше здравље. 
- Нека Вам глава увек буде ван гасова 
- Проветравајте ваздух у просторији или користите 
вентилацију 
- Прочитајте закон и прописе о безбедности при раду 
- Прочитајте податке из стандарда о материјалима и 
препоруке произвођача за примењене материјале 

 

  

 

ЗАВАРИВАЊЕ може изазвати ватру или експлозију. 
- Немојте заваривати близу запаљивих материјала 
- Чувајте се ватре 
- Нека противпожарни апарат буде близу 
- Немојте постављати апарат изнад запаљивих површина 
- Немојте заваривати назатвореним судовима, резервоарима 

 

  

 

ЗРАЦИ ЕЛЕКТРИЧНОГ ЛУКА могу изазвати опекотине 
у очима или на кожи 
БУКА може оштетити слух 
- Носите заваривачку маску или шлем а одговарајућим 
филтерима 
- Носите одговарајућа заштитна средства за очи, уши, руке, 
ноге, тело 
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ПЛАЗМА ЛУК може изазвати различите повреде 
- Држите делове тела даље од врха горионика 
- Немојте материјал близу линије, ивице сечења 
- Искључите напон пре демонтаже горионика 
- Користите горионике специфициране у Приручнику 
произвођача 

 

  

 

ПОКРЕТНИ ДЕЛОВИ могу узроковати повреде 
- Држите се даље од покретних делова 
- Нека врата, поклопци, плоче и штитници буду затворени и у 
свом лежишту 
- Будите пажљиви при манипулацији и транспорту делова који 
се заварују 

 

  

 

СЕЧЕЊЕ може узроковати пожар или експлозију 
- Немојте сећи близу запаљивих материјала 
- Обезбедите заштиту од варница и искри које прште 
- Чувајте се од ватре 
- Нека противпожарни апарат увек буде близу 
- Не постављајте апарат изнад запаљивих површина 
- Немојте заваривати на затвореним судовима 

 
 
 
 
 
НАПОМЕНА 

 

ЗАВАРИВАЧИ и ГАСНИ РЕЗАЧИ морају обавезно проћи 
курс за стручно оспособљавање за своје занимање. 
− Морају проучити националне стандарде везане за 

БЕЗБЕДНОСТ У ЗАВАРИВАЊУ И СЕЧЕЊУ 
− Морају бити упознати са радом уређаја које користе 
− Морају бити упознати са карактеристикама материја које 

примењују 
−  Морају поштовати препоруке произвођача 

 
6. ЛИТЕРАТУРА 
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ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ НА ВИСИНАМА, 
ЗАШТИТА ПРИ РАДУ НА ГРАЂЕВИНСКИМ СКЕЛАМА 

 
Данијела Златковић, ВТШ Ниш 

 
ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА 
Циљ  предавања  је  да  упозна  студенте  струковних  студија  да  безбедност  и 

здравље на раду подразумева остваривање услова рада у којима се предузимају одређене 
мере и активности у циљу заштите живота и здравља запослених. Улога безбедности и 
заштите здравља на раду одређена је њеним циљем и обимом права и обавеза послодавца 
и радника. Грађевинарство je најризичнија грана привреде где по статистичким подацима 
долази до највећег броја повреда на раду.  Највећи број тешких несрећа на раду, које се 
догоде, је проузрокован лоше изведеним помоћним конструкцијама и објектима. 

Кључне речи: Заштита и безбедност на раду на висинама, безбедност на раду на 
скелама, опасност по живот и здравље радника. 

 
PROTECTION AND SAFETY AT WORK ON THE HEIGHTS, 

PROTECTION AT WORK ON SCAFFOLDING 
 

AIMS AND OUTCOMES 
The aim of the lecture is to introduce students to safety and health at work includes 

realization of the conditions in which they have taken some measures and actions to protect life 
and health of employees. The role of safety and health at work is determined by its purpose and 
scope of rights and obligations of employers and workers. Construction is specific and 
najrizičnia  branches  of  the economy, where  the statistics  come to  the  greatest  number of 
injuries at work. The largest number of serious industrial accident occurring, is caused by 
poorly built structures and auxiliary facilities. 

Key words: Protection and safety at heights, safety at work on scaffolding, hazard to 
life and health of workers. 

 
1. УВОД 
Грађевинарство се дуги низ година налази међу привредним гранама са 

највећим бројем повреда, поготово оних са најтежим последицама. Од 1996. до 
2003. године просечно се у грађевинарству повређивало од 2.100 до 2.500 
радника, а последњих неколико година тај број је био и за две до три стотине 
већи. 

Гледајући све делатности, вишегодишњи просек броја смртних повреда 
на раду у Србији исти је у просеку као и у ЕУ (3,3 на 100.000 запослених). У 
истом раздобљу број пријављених повреда на раду код нас се кретао око 17 на 
1.000  запослених,  а  у  ЕУ  је  био  готово  три  пута  већи.  Но,  и  због  тога  је 
оправдано претпоставити да је стварни број повреда на раду у Србији знатно 
већи од службених података, односно да се процесуира тек око једне трећине 
стварног броја несерећа са повредама. Према подацима са "Конструкторовог" 
интернет портала просек повреда на 1.000 запослених у грађевинарству у ЕУ од 
1994. – 2001. године износио је 80,82. 
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Слила1: Однос фаталних и других повреда и ситуација близу несреће у ЕУ. 
 

До незгода не долази случајно, него су оне у већини случајева узроковане 
целим низом околности које се могу спречити. Те околности су добрим делом 
предвидиве, али кроз пажљиву анализу проблема. Због тога је добро имати 
податке о несрећама и повредама (статистички подаци) које су се догодиле, јер 
оне упућују на шта треба обратити највећу пажњу (најчешћи извори опсаности и 
они с најтежим последицама) и на шта треба деловати (препознати узроке), како 
би се ризик минимизирао превентивним мерама. Повреде на раду су највише 
узроковане непримереном заштитом на раду, а посебно извођењем операција 
противно правилима безбедности и здравља на раду. 

Неке земље, напредније по питању безбедности и здравља на раду, имају 
боље испитане податке о узроцима и местима догађања несрећа на раду за само 
грађевинарство.  У  следећој  табели  дати  су  статистички  подаци  о  начину 
настанка тежих повреда у грађевинарству, (Велика Британија, САД и Немачка). 

 
Табела.1. Статистички подаци о начину настанка тежих повреда у грађевинарству 

 

Начин настанка повреда у 
грађевинарству 

Проценат тешких 
повреда 

- падови радника с висине 56% 
- ударци 10% 
- струја 5% 
- падајући предмети 4% 
- од грађ. машина 3% 
- токсичност 1% 

 

Највећи број тешких несрећа на раду које се догоде, по статистичким 
подацима, настао је при раду радника на висинама. 
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2. РАДОВИ НА ВИСИНИ 
Радови на приземним зградама и унутрашњости вишеспратних објеката 

виших до 450cm изнад терена, односно изнад пода међуспратне конструкције, 
могу  се  изводити    употребом  помоћних  скела  или  мердевина  уз  везивање 
радника. Кориштењем таквих средстава на датим висинама, могуће је изводити 
те радове без опасности за живот радника. За радове на већим висинама од 
450cm најчешће се мора користити одговарајућа скела. 

Сва радна места на висини већој од 100cm изнад терена или пода морају 
бити ограђена чврстом заштитном оградом висине најмање 100cm. Што је нагиб 
дужи и стрмији, ограда мора бити јача како би могла спречити пад човека преко 
ње. При извођењу радова на крововима, или на другим местима где није могуће 
трајно извести заштитне ограде, радници се од пада морају осигурати 
коришћењем заштитних појасева и ужади или помоћу одговарајућих прихватних 
скела. Ако постоји могућност пада радника изван објекта или скеле, морају се 
поставити одговарајуће заштитне надстрешнице и прихватне скеле. Ширина 
прихватне заштите је минимално 130cm ако је на дубини 200cm, а 150cm ако је 
висина, с које се може пасти, 300cm (не сме се постављати на већој дубини). Са 
одговарајућим заштитним надстрешницама штите се и улази, прелази и пролази 
око објекта у грађењу као и од пада материјала с висине. 

 

 
 

Слика 2: Необезбеђени радови на кровној конструкцији. 
 

 
 

Слика 3: Необезбеђени радови на висини. 
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Пре почетка извођења радова на постојећим, старим крововима, потребно 
је проценити ризик и препознати могуће опасности, те у складу са тим 
испланирати мере предострожности. На онима са кровним покривачем који не 
подноси већа оптерећења (салонит, лим и др.) морају се спровести посебне мере 
ради спречавања лома покривача и пада радника у дубину. Начин заштите од 
пада с висине при раду на крововима зависиће од врсте крова, изградње објекта, 
као и о врстама радова који ће се обављати. Често је потребно извести поједине 
радове који кратко трају, па би у таквом случају извођење заштитних скела, 
надстрешница или прихватних мрежа, било прескупо у односу на свеукупну 
вредност посла, али онда треба барем предузети неке друге сигурносне мере 
(заштитни појас и сл.). 

 
2.1. Скеле 
Радном скелом, сматра се привремена, помоћна конструкција која носи 

радну платформу, радни под, степениште или други прилаз на коме се на висини 
3,0m и већој од подлоге, обавља рад и кретање радника, ручни пренос или ручни 
превоз опреме, алата и грађевинског материјала. Скеле морају бити грађене и 
постављене према пројектима који имају све потребне сигурносне елементе и 
садрже  димензије  скеле  и  свих  њених  саставних  елемената,  средства  за 
међусобно спајање саставних елемената, начин причвршћивања скеле за објект, 
односно   тло,   највеће   допуштено   оптерећење,   врсте   материјала,   статички 
прорачун носивих елемената, као и упутство за монтажу и демонтажу скеле. Тај 
се   пројекат  оверава  од   стране  пројектанта  скеле  и   одговорне  особе  на 
градилишту и мора се чувати до демонтаже скеле. 

Постављање, поправљање, допуњавање и демонтажа скела су послови са 
посебним условима рада и могу их обављати само стручне особе, здравствено 
способне за обављање послова на висини и то под сталним надзором одређене 
стручне особе на градилишту. Елементи пода скеле (даске и друго) морају се пре 
употребе  прегледати.  Оштећени  односно  дотрајали  елементи  не  смеју  се 
уграђивати у под скеле. Елементи пода морају у потпуности испуњавати простор 
између носивих стубова скеле. 

Удаљеност пода скеле од зида објекта не сме бити већа од 20cm. Ширина 
скеле зависи од њене намене (минимална чиста ширина је 60, тј. 80cm): 

•   само за стајање захтева ширину од 60 m, 
•   за пролаз материјала захтева ширину од 60cm, 
•   за одлагање материјала захтева ширину од 80cm, 
•   потпора за платформе захтева ширину 1050 –1300cm, 
•   за више платформи захтева ширину 1500cm. 
Заштитна ограда: размак између елемената попуне (дужинске пречке) код 

металних скела, не смеју бити већи од 30 - 35cm, а уз ивицу пода треба бити 
постављена пуна ивична заштита (висине барем 15cm). Размак и димензије 
елемената ограде морају одговарати минималном хоризонталном оптерећењу на 
рукохвату од 300N/m. 
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Слика 4: Причвршћивање - сидрење скеле за објект. 
 

Сигурност скеле постиже се тако што се мора учврстити на објекат на 
сваких  6m.  За  везивање појединих елемената скеле  могу  се  користити само 
типска средства, или средства предвиђена стандардима (ексери, завртњеви, 
кланфе, спојнице и друго). Везивањем појединих елемената скеле у констру- 
ктивну целину, не сме се умањити њихова предвиђена носивост. 

За сваки спрат скеле мора бити изграђен сигуран приступ, односно 
силазак. Ако се користе коси прилази и пролази састављени од више елемената 
морају деловати као целина и бити подупрти тако да спрече прекомерни угиб 
односно љуљање. Фосне и остали елементи косих прилаза и пролаза (носачи и 
друго), морају се у целини причврстити за своје подлоге односно ослонце. 

 

 
 

Слика 5: Скела која  испуњава сигурносне захтеве. 
 

Ширина прилаза не сме бити мања од 60cm, а нагиб косих прилаза и 
пролаза може бити до 40%. Коси прилази и пролази на висини већој од 100cm 
изнад  тла  односно  пода  етаже  или  скеле,  морају  бити  ограђени  чврстом 
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заштитном оградом висине најмање 80cm. Скела на грађевинским објектима 
постављена непосредно поред или изнад саобраћајница мора бити на спољашњој 
страни по целој дужини и висини покривена покривачима (јута, густа метална 
мрежа и сл.) који спречавају падање материјала у дубину. 

 
2.2. Носеће скеле 
Носећом скелом, сматра се привремена помоћна конструкција чија је 

намена да пренесе на подлогу оптерећење од градилишног саобраћаја, уређаја, 
опреме,   инсталација,   материјала,   привременог   објекта   или   тежину   дела 
конструкције, који  је  у  изради  (свеж  бетон у  оплати, челична или  бетонска 
конструкција у монтажи и сл.), док конструкција не постане способна да пренесе 
оптерећење на сопствене трајне ослонце (зидови зграде, стубови моста и сл.). 

При постављању, коришћењу и уклањању носеће скеле поред мера из 
пројекта скеле, спроводе се и следеће мере: темељи стубова скеле постављају се 
на подлогу чије су сигурност и механичке особине проверени, спречава се 
сливање воде у темеље скеле, ако је тло недовољне носивости, површина 
ослонаца повећава се подметачима (тврдо дрво, металне подлоге, бетонски 
блокови и  сл.,  за  време  наношења оптерећења прате се  деформације носеће 
скеле, отпуштање скеле од конструкције може се изводити само по налогу и 
упутствима руководиоца радова. 

 

 
 

Слика 6: Постављање носеће скеле. 
 

2.3. Висеће скеле 
Висеће скеле при извођењу грађевинских радова користе се само као 

радне скеле, изузев у посебним случајевима, кад се могу користити као заштитне 
скеле. Висеће скеле постављају се на оним деловима објекта или конструкције 
где не постоји могућност постављања стојеће скеле или где би њено постављање 
изискивало повећане трошкове. Најчешће се користе на одржавању и оправкама 
фасада високих објекта, при изради дубоких шахтова водозахватних грађевина 
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на хидрограђевинским објектима, и другим високим објектима, на којима постоје 
делови или површине неприступачне или тешко доступне са унутрашње стране. 

Вешање радног пода висеће скеле за носаче мора бити с два носача и два 
сигурносна (заштитна) челична ужета истих пресека. Сигурносно (заштитно) уже 
мора бити на горњем крају добро причвршћено за носаче висеће скеле, а на 
доњем крају усидрено у тло. Кочнице чекрка висеће скеле морају бити подешене 
за држање највећег дозвољеног оптерећења скеле (тежина радне платформе са 
тежином људи и материјала), са коефицијентом сигурности од најмање 1,5. Пре 
употребе висећа скела мора се испитати пробним статичким и динамичким 
оптерећењем. Пробно динамичко оптерећење висеће скеле врши се теретом за 
10% већим од максималне носивости тако да се скела подигне од тла до највише 
тачке дизања, а потом се спусти. Угрожени простор испод скеле мора бити 
ограђен заштитном оградом с упозорењем на опасност од пада материјала. Терет 
на платформи увек се мора равномерно распоредити. За време јачег ветра рад на 
висећој скели се обуставља, а иста спушта на тло или осигурава од њихања 
везивањем за објекат. Кад је радна висећа скела померљива, при померању или 
премештању на радној платформи не смеју да се налазе радници. 

 

 
 

Слика 7: Висећа скела за фасадне радове. 
 

Висеће скеле могу да се користе као заштитне привремене конструкције, 
за спречавање пада радника или пада предмета и грађевинског материјала у 
простор  испод  необезбеђене  ивице  објекта  или  конструкције,  само  кад  се 
никакво друго средство заштите не може да примени. Ова скела поставља се 
само за појединачну заштиту радника од пада или при малим могућим 
оптерећењима за заштиту од пада предмета и материјала. Заштитна скела са 
надстрешницом намењеном за заштиту радника од падајућих предмета, има 
висину најмање 2,5m од подлоге по којој се радници крећу. Ширина прихватне 
платформе или заштитне надстрешнице не сме да буде мања од 1,5m. Димензије 
и конструкција заштитне скеле са прихватном платформом или надстрешницом, 
зависе од могуће висине и путање пада и тежине радника или предмета од којих 
се  за  прорачун  и  израду  узима  већа.  Висећа  заштитна  скела  израђује  се  и 
поставља  на  основу  техничке  документације.  Да  се  висећа  заштитна  скела 
изради, постави и одржава у складу са техничком документацијом, одговоран је 
руководилац радова. 
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3.  ЗАКЉУЧАК 

 

Заједнички циљ система заштите и безбедности на раду   је, поред 
спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести, спречавање 
настанка несрећних случајева и непредвиђених акцидената. Потребно је 
оспособити сваког послодавца и све запослене за спровођење мера заштите уз 
минимално ангажовање спољашњих консултаната, осим у случајевима где је то 
стварно  неопходно  ради  стручности  и  опремљености. Систем  безбедности  и 
здравља обухвата: нормативно регулисање, рад стручних лица и служби, учешће 
свих субјеката заштите, оспособљавање послодаваца за планирање и 
организовање послова заштите, оспособљавање стручних лица и оспобљавање 
запослених за рад на безбедан начин, ангажовање надлежне службе медицине 
рада, надлежних и овлашћених институција, интерну контролу спровођења мера, 
анализе и извештаје о достигнутом нивоу заштите и предлоге за побољшање 
односно за унапређивање заштите. 

 

Осим тога морају се редовно обављати провере примене система заштите 
и безбедности на раду. Највећи број провера, редовних и контролних, обављен је 
управо у секторима грађевинарства, а као главни проблеми идентификовани су 
недостаци у дефинисању, праћењу и применљивости Акта о процени ризика, 
који, иако га је већина послодаваца (76%) донела, представља само формални 
допис. У пракси, узима се у обзир само неколико врста послова, док се остали 
занемарују, не укључују се људи с искуством у тимове за процену ризика, због 
чега прописи не доприносе спречавању повређивања на раду. 

 

Улагање у здравље и безбедност на раду је инвестиција у будућност 
државе као целине. Даље унапређење безбедности и здравља запослених могуће 
је једино синергијом законодаваца, институција, послодаваца, запослених и 
медија. Важно је формирање јединствене базе података, регистра повреда на 
раду, како не би било неуједначености у систему и како бисмо, ради ефикасније 
превентиве, имали праве, прецизне податке. 

 

За унапређивање безбедности и здравља на раду и спречавања повреда и 
професионалних обољења, потребно је    доследно примењивати Закон о 
безбедности и здрављу на раду и подзаконска акта, наставити процене ризика, 
ускладити  сарадњу  свих  служби,  институција  и  појединаца  чији  програми 
садрже активности на сузбијању повређивања на раду, контролисати рад правних 
лица  и  предузетника,  унапредити  евиденцију  и  извештавање  о  стању 
безбедности и здрављу на раду. Ради унапређења безбедности и здравља на раду 
потребно је подстицати системски приступ овој области, промовисати и неговати 
превенцију, смањити губитке настале услед повреда на раду, применом 
превентивних мера, уградити концепт безбедности у наставне програме, 
посветити пажњу квалитету заштитне опреме. Адекватном медијском кампањом, 
потребно је јачати свест у друштву о значају безбедности и превенције, уз 
промену стереотипа да се повреде дешавају неком другом и негде другде. 
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ИЗВОРИ И ЗАШТИТА РАДНИКА ПРИ ИЗВОЂЕЊУ 
ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 

 
Александра Маринковић, Љиљана Анђелковић, ВТШ Ниш 

 
ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА 
Овo предавање има за циљ да упозна студенте са опасностима које су присутне на 

градилиштима, којима су изложени непосредни извршиоци послова, организатори па чак и 
особе које се налазе у непосредној   близини. Поред тога намера је да се студентима 
представе превентивне мере заштите како би се избегле акцидентне ситуације које врло 
често доводе до тешких повреда које могу бити са фаталним исходом. 

Кључне речи: градилиште, опасности, заштита . 
 

SOURCES OF RISK AND MEANS OF WORKER PROTECTION 
DURING CONSTRUCTION 

 
AIMS AND OUTCOMES 

Purpose of this lecture is to inform students about permanent dangers that are present at 
construction cites and to which both workers, supervisors and everyone in vicinity of cite, are 
exposed. It is intended to present some preventive measures as to avoid accidents which 
frequently lead to serious injuries or even fatality. 

Key words: construction cites, danger, protection. 
 

1.   УВОД 
Србија је у европском врху по броју повреда на раду, са годишњим 

просеком од 40 погинулих и око 1000 тешко повређених радника, податак је са 
семинара „Безбедност и здравље на раду у грађевинској индустрији“. Половина 
свих смртних повреда је у грађевинарству, а годишње се евидентира и до 25.000 
случајева са лакшим последицама. У последњих седам година око 200 
грађевинских радника је изгубило живот. Статистика показује да је најчешћи 
узрок несрећа „уштеда“ на опреми и минималним мерама безбедности. 

Несреће су последица поремећаја односа између човека и његове радне 
околине. Статистика показује да сви поремећаји не завршавају  несрећом, већ се 
од 330 таквих случајева приближно 300 пута не догоди ништа штетно, 29 пута 
дође до повреде или материјалне штете, а   само једном долази до несреће. 
Имајући ове податке у виду, може се претпоставити колико је било потенцијално 
опасних ситуација које су се могле завршити са повредама. 

 
2.   УЗРОЦИ ПРОБЛЕМА СА ЗАШТИТОМ РАДНИКА У 

ГРАЂЕВИНАРСТВУ 
Велики број фактора који су међусобно повезани утичу на сигурност 

извођења  радова   на   нашим   градилиштима.  На   сваки   елемент   тог   скупа 
неопходно је деловати на одговарајући начин. 
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Радни процеси који се одвијају на градилиштима су по својим 
карактеристикама са великим степеном ризика и зато многи од њих представљају 
послове са посебним условима рада и захтевају посебне мере безбедности. 

Неке специфичности ових послова утичу на повећани број акцидентних 
ситуација, а самим тим и на прекорачење рокова и трошкова израде: 

•  претежно рад на отвореном простору; 
•  различитост сваког пројекта (теже је предвидети опасности); 
•  учешће  великoг  броја  радника  различитих  занимања  и  степена 

обучености; 
•  велико учешће слабије образованих радника и ниска радна култура; 
•  нестална радна снага (често само привремено запослени ); 
•  радници обављају већи број различитих послова; 
•  тежња за што већом зарадом на рачун избегавања мера заштите; 
•  учешће   различитих   машина   и   потреба   за   разноврсним   репро- 

материјалима; 
•  учешће више (под)извођача; 
•  сложеност коначног производа; 
До незгода не долази случајно, већ су оне узроковане низом околности 

које се могу спречити. Те околности су добрим делом предвидиве детаљнијом 
анализом проблема. Због тога је добро имати статистичке податке о несрећама и 
повредама које су се догодиле, јер оне упућују  на узроке проблема и указују на 
превентивне мере како би се ризик избегао. 

У табелама је дат преглед стаистичких података о начину настанка тежих 
повреда у Немачкој. 

 
Табела1. Статистички подаци о повредама у Немачкој 

 

Узроци несрећа при раду торањских дизалица % од укупног броја 
монтажа дизалице 14.9 
демонтажа дизалице 14.4 
преоптерећење 13.2 
погрешно опслуживање 8.7 
кварови 8.1 
ветар 5.5 
транспорт 4.8 
ужад 4.5 
фабричке грешке на опреми 2.7 
колосек 2.5 
остало 20.7 
укупно 100 

 

Повреде на раду проузрокују бројне трошкове од којих су најзначајније: 
•  трошкови прве помоћи и лечења у болници; 
•  накнаде зараде повређеном; 
•  изгубљено радно време повређеног радника и других радника; 
•  губици у производњи; 
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•  трошкови запошљавања новог радника; 
•  судски трошкови; 
•  накнада штете. 

 
3.   БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 
Превенција од повреда на раду мора се уградити у темељне поставке 

пословања.   Занимљив   је   пример   аустријске   фирме   „Алфа“.   Они   немају 
ингеренције  како   би   некога  казнили.  Посебна  екипа  је   задужена  да   на 
градилишту прати камером   ситуацију, затим то презентује радницима и 
послодавцима и на пластичан начин показује шта је добро, а шта није. 

 
3.1  Планирање и припрема заштите радника 
Планирање мера заштите на раду извођач радова треба почети у фази 

припреме грађења, као елемент у склопу главног пројекта. Пре почетка било 
каквих радова на градилишту, треба урадити елаборат о уређењу градилишта 
који се мора чувати све док се објекат не заврши. Елаборат треба да садржи 
следеће мере: 

•  осигурање граница градилишта према околини; 
•  уређење и одржавање путева и простора као и начина ускладиштења 

грађевинског материјала; 
•  изградња и уређење простора за чување опасног материјала; 
•  начин утовара, транспорта и истовара разних материјала; 
•  начин обележавања и осигурања опасних места; 
•  начин рада на местима где се појављају штетни гасови, прашина, пара 

и где може настати ватра. 
•  уређење електричних инсталација за погон и осветљење на одређеним 

местима градилишта; 
•  одређивање врсте и места за смештај грашевинске опреме, као и врсте 

и начина постављања грађевинских скела; 
•  начин заштите од пада са висине или у дубину; 
•  одређивање радних места   на којима постоји повећана опасност за 

здравље радника, као и врста и количина потребних заштитних 
средстава; 

•  мере и средства противпожарне заштите на градилишту; 
•  изградња и уређење санитарних чворова на градилишту; 
•  организовање прве помоћи на градилишту; 
•  организовање превоза, смештаја и исхране радника. 

 
3.1.1. Сигурносни знаци 
Сигурносни знаци (слика 1)   дају информацију или упутства о заштити 

здравља при раду. Постављају се на висини која одговара линији гледања. Место 
постављања знака треба бити осветљено и добро видљиво. Радницима треба 
осигурати  одговарајућа  писана  и  усмена  упутства  о  значењу  сигурносних 
знакова. 
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Слика 1:  Плоча са знаковима на огради градилишта. 
 

3.1.2. Заштитна опрема грађевинских радника 
Када  није  могуће  правилима  заштите  на  раду  или  организационим 

мерама отклонити опасност по сигурност и здравље радника, онда се прибегава 
одговарајућим заштитним средствима. Лична заштитна средства се користе на 
радним местима где може доћи до механичког, електричног, топлотног или 
сличног  удара,  морају  бити  довољно  отпорна  према  кидању,  удару  и  лому 
односно према електричној и топлотној проводљивости. 

 
 
 
 
 
 
 

Заштитни шлем Заштитне чизме Варилачка рукавица 
 
 
 
 
 
 

Заштитне слушалице Заштитне наочаре Сигнални прслук 
 
 
 
 
 
 
 

Заштитни појас Сигурносно уже Електроизолациона рукавица 
Слика 2: Заштитна опрема 
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4. ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ СА НАЈВЕЋИМ СТЕПЕНОМ 
РИЗИКА 

4.1. Рушење објеката 
Радове на рушењу објекта смеју обављати само стручно оспособљени 

радници под сталним надзором стручне особе на градилишту. Пре почетка 
извођења ових  радова мора се угрожено подручје оградити заштитном оградом 
или осигурати на други одговарајући начин. 

Ручно рушење мора се обављати постепено, детаљно и то одозго наниже, 
без поткопавања. Ручно рушење слободно стојећих зидова мора се  изводити 
искључиво помоћу одговарајућих радних скела. 

Рушење међуспратне конструкције може почети тек после уклањања свих 
порушених делова изнад нивоа те конструкције. 

Ако се рушење обавља уз помоћ грађевинских машина, оне морају бити 
удаљене најмање за 1.5 пута од висине дела који се руши. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 3: Положај машине при рушењу. 
 

Уколико се рушење обавља челичним ужадима, јачина на кидање ужади 
мора бити најмање три пута већа од вучне снаге машине којом се врши рушење. 
Уклањање  растреситог  и  прашинастог  материјала  са  рушевине  обавља  се 
помоћу покривених корита, кроз одговарајућих цеви или на неки други начин 
који који онемогућује ширење прашине. 

 
4.2. Земљани радови 
При извођењу земљаних радова на дубини већој од 100cm морају се на 

основу статичког прорачуна, предузимати мере постепеног осигурања бочних 
страна и разупирања ископа као заштита против обрушавања (слика 4.). 
Разупирање страна ископа није потребно ако су бочне стране ископа урађене под 
углом унутрашњег трења тла, нити при етажном копању до дубине од 200cm. 

Ручно откопавање материјала мора се изводити одозго наниже, без 
поткопавања. 
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За силажење радника у ископ и излажење морају се осигурати чврсте 
мердевине које изнад руба ископа прелазе најмање 75cm ( не смеју се користити 
разупирачи и оплата ). 

Материјал не сме бити сложен близу руба да се са њим не би довела у 
опасност особа која се налази у рову. Приликом ручног ископа, земљу из рова 
треба одбацити на удаљеност од 50cm од руба ископа. 

 

 
 

Слика 4: Осигурање ископа 
разупирачима и оплатом Слика 5:  Широки ископ терена 

 
Широки ископи терена (слика 5.) 
Нагиб бочних страна широких ископа одређује се према природном 

нагибу терена. Када се земља копа са косинама или степенасто, угао под којим 
се врши ископ не сме бити већи од 60°, а висина степеница не виша од 2m. 
Обзиром да ће се по степеницама извозити ископана земља, ширина степеница 
треба у том случају бити 1.2 до 1.5m. Путеви и рампе за одвожење материјала 
морају одговарати чврстоћи терена и превозним средствима.. Њихов нагиб не 
сме бити већи од 40%. 

 
4.3. Tранспорт на градилишту 
Распоред и ширина транспортних путева мора одговарати потребама на 

градилшту. Путеви,   утоварно – истоварне површине, прилази морају бити 
израђени од тврде подлоге. 

Ако се рампе и коси пролази употребљaвају за пренос материјала, њихова 
ширина не сме бити мања од 60cm. Нагиб рампи и косих пролаза не сме бити 
већи од 40%. 

Максимална  брзина  кретања  транспортних возила  на  градилишту  је 
10km/h а на прилазима 5km/h. 

Даске по којима се прелази, требају бити дебљине 48mm, косо засечене 
на преклопу или спојене троугластом летвицом или спојене сучеоно да би се 
онемогућило запињање ногом при прелазу. 
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Слика 6: Саобраћајни 
знак на градилишту 

Слика 7: Постављање даски 
за прелазе 

Слика 8: Ношење дугачких 
предмета 

 

Изабрани и  увежбани радници смеју  преносити максимални терет  од 
50kg на удаљеност од 60m. Ако је пут по којим се носи терет под нагибом, нагиб 
несме бити већи од 25°, а пут не сме бити дужи од 50m. При повременом дизању 
терета,  без увежбавања , тежина терета коју подижу мушкарци не би смела 
прелазити 25kg, а за жене 12kg. 

Код ношења дугачких предмета (слика 8.), треба подићи предњи крај 
увис и пазити да се не повреди неки радник који је у близини. 

 
4.4. Дизање терета 
Дизалице представљају највећу потенцијалну опасност на градилишту, а 

послови управљања дизалицом и послови везивања терета и послови сигналисте 
се сматрају пословима са посебним условима рада. 

Дизалице су машине са повећаним опасностима и подлежу обавезним 
испитивањима после монтаже на привременом градилишту. За сваку дизалицу 
мора  постојати  матична  књига  и  контролна  књига  одржавања.  Руковалац 
дизалице има следеће обавезе: 

•  контролисање свих делова дизалице; 
•  стална провера команди дизалице; 
•  дневна провера кочница и границе искључења; 
•  редовно одржавање и помазивање. 

Торањска дизалица се не сме употребљавати када временски услови то не 
дозвољавају: 

•  температура испод -15°C 
•  брзина ветра преко 35km/h. 

Овлашћени радник је дужан да на основу прописане технологије рада, одреди 
начин захватања и преношења терета. Врло је важна процена терета пре дизања и 
његово упоређење са носивошћу дизалице. 

Свако уже које се користи за ношење, везивање и вешање терета  мора 
имати означену дозвољену носивост . За температуре испод -10°С, допуштено 
оптерећење се умањује за 50%. 

Крак (рука или стрела) торањске дизалице треба се налазити тачно изнад 
терета, а уже које диже терет тачно изнад центра гравитације терета. Подизање 
ужета сме бити само вертикално, а преношење   терета   може   почети када је 
терет овешан на дизалици заузео правилан положај и ако се не њише. 
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Слика 9: Правилан захват терета Слика 10: Неправилан захват терета 
 

Терет се не сме нагло и изненадно спуштати јер то може проузроковати 
да терет буде изван радијуса дизалице. 

За све дизалице важе сигурносна правила: 
•  не остављати терет да виси у ваздуху; 
•  не подизати људе у сандуцима за терет; 
•  после завршеног рада дизалицу растеретити, подићи куку у највиши 

положај и искључити све уређаје за управљање. 
 

4.5. Радови на висини 
Радови на приземним зградама и у унутрашњости вишеспратних објеката 

високим до 450сm  изнад терена, односно изнад пода међуспратне конструкције, 
могу се изводити помоћним скелама или мердевинама уз везивање радника, ако 
се процени да је то безбедан начин. За радове на већим висинама од 450cm 
најчешће се мора користити одговарајућа скела. 

Сва радна места на висини већој од 100сm изнад терена или пода морају 
бити  ограђена  чврстом  заштитном  оградом     висине  најмање  100сm.  При 
извођењу радова на крововима или другим местима, где није могуће трајно 
извести заштитне ограде, радници се од пада морају осигурати коришћењем 
заштитних појасева и ужади коришћењем прихватних скела. 

При постављању једнокраких мердевина мора се водити рачуна о углу 
нагиба који мора бити максимално 70°. 

Под скелама се подразумевају помоћне конструкције које служе за 
обављање радова у грађевинарству, на висини већој од 150cm изнад тла.  Скеле 
морају бити грађене и постављане према плановима који имају све потребне 
елементе као и упутство за монтажу и демонтажу. Тај се план оверава од стране 
одговорне особе на градилишту и мора се чувати до демонтаже скеле. 
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Слика 11: Рад са двокраким мердевинама 
 

Постављање, поправљање, допуњавање и демонтажа скеле су послови са 
посебним условима рада и могу их обављати само стручне особе. За безбедан рад 
треба водити рачуна о следећем: 

•  ширина скеле зависи од њене намене и минимална вредност је 80cm; 
•  простор за стајање захтева ширину од 60cm, за пролаз материјала 

ширину од 60cm, а за одлагање материјала ширину од 80cm; 
•  потпора за платформе захтева ширину 1050 до 1300mm. 
•  прописна заштитна ограда је обавезна. 
•  да би скела била сигурна мора се учврстити на објекат на сваких 6м. 
На  сваки  спрат  скеле  мора  бити  изграђен  сигуран  приступ.  Ако  се 

користе коси пролази они морају деловати као целина и бити осигурани од 
љуљања и угиба. Фосне и остали елементи косих пролаза морају се у целини 
причврстити за своје ослонце. Ширина пролаза не сме бити мања од 60cm, а 
нагиб косих пролаза може бити до 40%. Коси пролази на висини већој од 100cm 
изнад  тла  односно  пода  етаже  или  скеле,  морају  бити  ограђени  чврстом 
заштитном оградом висине најмање 100cm. 
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1.заштитна ограда 
2. међуограда 
3. заштитни под 
4.челична цев 
5. коса цев 
6. носач пода 
7. дијагонално укрућење 
8. хоризонтално укрућење 
9. папучица 
10.папучица за подешавање 
нивелете 

 
 

Слика 12:. Елементи скеле 
 

Скеле  на  објектима  постављене  непосредно  поред  или  изнад  улица 
морају са спољне стране бити по целој дужини покривене покривачем (јута, 
густа метална мрежа и сл.) који спречавају падање материјала ван скеле. 

Исправност скеле мора се проверавати од стране стручне особе најмање 
једанпут месечно, обавезно после временских непогода. Обавезно треба водити 
контролну књигу скеле и уписивати сваку проверу исправности. 

 
5. ЗАКЉУЧАК 
Грађевинарство спада у најризичније делатности што се сигурности  на 

раду тиче. Не постоји ни једноставно, ни универзално решење овог  проблема, 
али је веома важно стално бити свестан  постојања опасности. Како се показало 
да се већина несрећа на раду могла спречити и избећи, први корак ка том циљу је 
процена ризика. 

Проблеме заштите на градилишту треба најпре лоцирати и дефинисати а 
онда детектовати узроке и по могућству их рангирати. Све док се заштита на 
раду у грађевинарству обавља само формално или стихијски и интуицијски, 
избегавање повреда зависиће само од среће и спретности радника. 
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ЗНАЧАЈ СТАТИСТИЧКИХ АНАЛИЗА У ПРОЦЕНИ РИЗИКА 
БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ 

 
Наташа Савић, Милица Цветковић, ВТШ Ниш 

 
ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА 
Систематизација и продубљивање знања из области статистике и анализе, уз 

њихову широку примену у свим сферама, па и у случајевима повреда на раду, главни је 
циљ овог предавања. 

Исход  овог  предавања  је  примена  статистике  и  анализе,  дате  примером  из 
области повреда на раду, у решавању инжењерских проблема. Студенти ће поседовати 
разумевање теоријских основа потребних метода дескриптивне статистике, статистике 
закључивања, као и техника анализе великих количина података. 

Кључне  речи:  Повреде  на  раду,  Статистичке  методе,  Експонована  група, 
Контролна група. 

 
THE IMPORTANCE OF STATISTICAL ANALYSIS IN THE 

ASSESSMENT OF RISK SAFETY AT WORK 
 

AIMS AND OUTCOMES 
Systematization and deepening knowledge in the field of statistics and analysis, with 

their wide application in all spheres, even in cases of occupational accidents, is the main goal of 
the lecture. 

Outcome of the teaching   is the application of statistics and analysis in solving 
engineering problems, given with example from the field of occupational accidents. Students 
will have an understanding of theoretical basis of necessary methods of descriptive statistics, 
statistics reasoning, and techniques of analysis of large amounts of data. 

Key  words:  Occupational  accidents,  Statistical  methods,  Exposed  group,  Control 
group.  

 
1.   УВОД 
Повреде  на  раду  услед  неадекватних  услова  рада  и  радне  средине 

представљају велики проблем како у високо индустријализованим, тако и у 
неразвијеним земљама. Повреде на раду су пратећа појава сваке људске 
делатности и један од главних здравствених, економских и привредних проблема 
модерног друштва. 

Сврха овог предавања је природа анализа повезаности неповољних 
утицаја рада и радне средине на појаву повреда на раду, кроз механизам 
статистичког приступа проблему. 

Имајући у виду факторе који утичу на природу поступака и процедура 
заштите и безбедности на раду, њихов варијабилни карактер, значај статистике у 
процесу едукације студената и будућих лица задужених за питања безбедности 
здравствених радника, логично је закључити да су статистика и статистичке 
анализе незаобилазни фактор у овој области. 
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2. ОСНОВНИ СТАТИСТИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ У ОКВИРУ 
ПОСТУПКА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА 

Статистика је област математике која се бави сакупљањем, анализом, 
интерпретацијом, објашњавањем и презентацијом података. Има своје примене у 
широком  спектру  академских  дисциплина,  од  физике  до  економије  и 
социологије. 

Статистика представља симбиозу следећих компоненти: 
•  Дескриптивна статистика која се бави прикупљањем, обрадом и 

презентирањем већ постојећих података; 
•  Статистичка анализа  која  представља скуп  статистичких метода 

помоћу којих се врши анализа међусобних односа између појава које 
имају масовни карактер и помоћу којих се доносе одређени закључци 
и дефинишу законитости понашања на основу посматраних појава; 

•  Статистичка  теорија  која  проналази  нове  статистичке  методе  и 
усавршава већ постојеће. 

Скуп свих елемената на којима се одређена појава статистички посматра 
зове се статистички скуп (популација, основни скуп). Појединачни елементи из 
којих  се  статистички  скуп  састоји  зову  се  елементи  статистичког  скупа 
(статистичке јединице). 

Дефинисање статистичког скупа у сваком случају зависи од природе 
појаве која се жели статистички анализирати, од циља истраживања и од 
расположивих могућности посматрања, али се увек мора водити рачуна о томе да 
статистички скуп буде релативно хомоген, односно, да елементи статистичког 
скупа имају бар једну заједничку особину. Што елементи статистичког скупа 
имају више заједничких особина, то је статистички скуп хомогенији. Такође се 
мора водити рачуна да елементи скупа буду истоврсни, али не и истоветни. 

 

 
 

Слика 1: Поступци узорковања 
 

Начини на који се врши узорковање нису произвољни, већ морају 
испунити одређене захтеве. Подскуп статистичког скупа добијен узорковањем 
његових елемената назива се узорак. Статистички узорак је репрезентативни део 
основног скупа на основу кога се доносе закључци о карактеристикама основног 
скупа. Узорак ће бити репрезентативан ако је довољно велики и ако је по својој 
структури сличан статистичком скупу. Квалитет прикупљених података зависи 
од специфичности, инструмената и услова истраживања, као и од става и 
понашања давалаца података. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Неминовни пратилац статистичких 
истраживања су и грешке које могу 
бити случајне и систематске. Случајне 
грешке немају посебан утицај на 
квалитет  података  док  систематске 
увек утичу на податке. 

 
Слика 2: Статистичке грешке 

 
Прикупљени подаци, једном од метода, представљају сиров материјал 

који треба средити и обрадити. Индивидуалне податке треба претворити у 
бројчане информације путем груписања јединица по модалитетима посматраних 
обележја и њихових збрајања у свакој групи. 

Сређивање представља техничко-методолошки део послова у коме се, 
према шеми груписања и циљу истраживања, прикупљени статистички материјал 
сврстава у серије и табеле које представљају статистички начин истраживања. 
Зато серије и табеле морају бити  прецизно и јасно састављене, како би оно што 
је у њима садржано било довољно видљиво и подесно за анализу. 

Према месту, сређивање података може бити: 
•   централизовано када се сав прикупљени статистички материјал шаље 

у један центар где се сређивање обавља јединствено и у целости; 
•   децентрализовано када се послови врше на више места, најчешће по 

регионалним центрима; 
•   мешовито  када  се  сређивање  обавља  до  одређене  фазе  у  разним 

регионалним центрима а затим се све прикупља у један центар како би 
се завршило до коначног сређивања. 

 
2.1. Анкете и њихова структура 
Под анкетом се обично подразумева низ питања по унапред утврђеном 

редоследу  која  се  постављају  испитаницима.  Значај  добре  анкете  се  често 
потцењује.  Ако  су  питања  у  анкети  лоше  осмишљена,  двосмислена,  дата  у 
погрешном редоследу, добијени одговори могу бити не само безначајни, већ 
могу навести на погрешне закључке. 

Анкета која ће обезбедити тачне, квалитетне податке треба да буде добро 
промишљена и испланирана, пре него што се почне са писањем питања. Редослед 
тема у анкети које ће бити покривене и редослед датих одговора могу значајно 
утицати на тачност и поузданост прикупљених података. 

Кораци у планирању анкете: 
1. Дефинисати основне информације које су потребне. 
2. Одредити шта је још потребно зарад анализе. 
3. Одредити распоред тематских области и подобласти у анкети. 
Све анкете се могу глобално поделити на: 
•  интервјуе (детаљни, стандардизовани: “у четири ока” и телефонски); 
•  упитнике (самопопуњавајући: на папиру и електронски). 
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У вези са тим, на примеру спроведене анкете,  а која је садржала питања 
везана за тренутно стање безбедности и здравља на раду, биће представљене 
основе статистичке обраде података од саме процедуре примене анткетног 
упитника, па преко узорковања до обраде и тумачења резултата. 

Такође, биће описана и праћена појава повреда на раду у протеклом 
десетогодишњем периоду код две групе здравствених радника: експоноване 
групе,  коју  је  чинило  1854  радника  који  су  у  испитиваном  периоду  били 
изложени професионалним штетностима (бука, хемијске, физичке, биолошке и 
психосоцијалне штетности) и посебним захтевима рада (нефизиолошки положаји 
тела при раду, подизање и преношење болесника, емоционално оптерећење и 
стрес на раду, честа дежурства, рад ноћу и прековремени рад, често 
непредвидиво), и контролне групе, коју је чинило 1380 радника који нису били 
изложени овим захтевима посла. 

 
3. АНАЛИЗА ПОВРЕДА НА РАДУ ЗДРАВСТВЕНИХ 
РАДНИКА 

Повреде на раду су редовна и пратећа појава сваке људске делатности и 
један од главних здравствених, економских и привредних проблема модерног 
друштва. Њихове последице не погађају само повређеног радника већ и његову 
породицу,  радну  организацију  и   целокупно  друштво.  Оштећења  здравља, 
умањење или губитак радне способности, материјални трошкови боловања, 
лечења, рехабилитације, инвалидности, ометање радног процеса, опадање 
продуктивности и квалитета рада, чине проблем веома актуелним. 

Општа  анализа  стања  базирана  је  на  обради  резултата  добијених  на 
основу спроведних процедура вођења евиденција, структуирања општих и 
посебних података, извештаја и приказа. На основу тих резултата приступа се 
изради статистичких извештаја као основе за покретање одговарајућих мера. 

Статистички извештаји обично описују стање са становишта безбедности 
здравствених радника за радно место, за радна места по групи послова, приказе 
повређених  по  радним  јединицама,  радним  местима,  машини/уређају, 
временском  периоду  и   сл.,   попис  оболелих  од   професионалних  болести, 
извештаје о обављеним испитивањима, месечне обавезе прегледа испитивања и 
сл. 

У поступку обраде података и тумачења резултата користе се бројне 
статистичке методе од којих се као најзаступљеније издвајају AUVA (Allegeine 
Unfallversicherungsanstalt), WKO (Wirtschaftskammem Osterreichs), SME (Small 
Medium Enterprizes), PILZ методе. 

 
3.1. Анализа статистичког извештаја на бази спроведених анкета 
Анализа статистичких извештаја као и предузимање одговарајућих мера 

базирају  се  на  поређењу  добијених  вредности  са  референтним,  уочавању 
одступања, мере одступања као и утврђивању потенцијалних разлога уочених 
одступања. У даљем, на примерима таквих извештаја, као што је већ раније 
споменуто, биће представљени основни елементи једног оваквог поступка са 
методиком одговарајућих закључака који произилазе из резултата. 
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Рецимо у анализи рада службе безбедности здравствених радника се 
истиче да преко 60% анкетираних радника (331), изјавило је да је служба 
безбедности и здравља на раду, у установи у којој раде, лоше организована, 
33,33% (181 запослени) је изјавило да ова служба функционише солидно, 3,87% 
(21 запослени) да функционише добро, а само 1,84% ( њих 10) да функционише 
одлично. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Слика 3: Анкетирање запослених 
 

Овакви одговори потврђују наводе да су службе заштите на раду биле 
формиране  у  здравственим  установама  Србије  како  би  биле  испоштоване 
законске одредбе, али и да оне нису доследно спроводиле норме из својих 
надлежности. Закључак упућује на низ мера које треба предузети како би се 
отклонили недостаци. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 4: Закључак анкете и решење проблема 
 

Даље, од 543 испитаника, 62,98% (342 испитаника) је потврдило да, 
приликом заснивања радног односа, није добило информације о опасностима на 
радном месту и безбедној употреби средстава за рад. Чињеница да више од 
половине анкетираних овог тренутка обавља високо ризичне послове у здравству 
Србије без стручне едукације о томе шта се може десити и њима и пацијенту 
уколико дође до неправилне употребе средстава за рад је заиста поражавајућа и 
потенцијално опасна како за запослене, тако и за саме пацијенте, јер се већина 
послова у здравству обавља уз помоћ опасних апарата, инструмената и уређаја. 



ТЕМПУС 158781,  КЊИГА 2,  ЈУН 2011. 

130 

 

 

 
 

Само њих 11,05% навело је да је са њима разговарао неко из службе за заштиту 
радника. То значи да су информације добили од административних службеника и 
то у облику који не задовољава ни основне критеријуме базичне едукације. Ове 
службе су свој рад фокусирале на контролу апарата и уређаја који због 
неисправности могу нанети штете пацијентима, што би нанело тешке последице 
директорима здравствених установа. Дакле, сачувати углед здравствене установе 
и стварати привид квалитетно пружених услуга, била је примарна, а контрола 
безбедности и здравља на раду запослених била је секундарна област 
интересовања ових служби. 

По питању броја повреда на раду чак 37,38% (203 испитаника) изјавило је 
да је лично доживело повреду на раду, а преко 79%  (њих 430) да зна колегу који 
је имао повреду. Битно је напоменути да се одређене повреде дешавају више пута 
истом запосленом, као што је нпр. убод иглом - повреда која се скоро и не 
пријављује, а може бити изузетно опасна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 5: Од повреде до наплате 
 

3.2. Пример статистичке анализе повреда на раду услед неадекватних 
услова рада 
Циљ овог истраживања била је анализа повезаности неповољних утицаја 

рада и радне средине на појаву повреда на раду. Праћена је појава повреда на 
раду у протеклом десетогодишњем периоду код две групе здравствених радника. 
Експоновану групу чинило је 1854 радника који су у испитиваном периоду били 
изложени професионалним штетностима (бука, хемијске, физичке, биолошке и 
психосоцијалне штетности) и посебним захтевима рада (нефизиолошки положаји 
тела при раду, подизање и преношење болесника, емоционално оптерећење и 
стрес на раду, честа дежурства, рад ноћу и прековремени рад, често 
непредвидиво). Контролну групу је чинило 1380 радника који нису били 
изложени овим захтевима посла. Статистичка значајност разлике испитиваних 
параметара између експоноване и контролне групе израчуната је применом 
Студентовог Т теста и χ 2  теста. 

3.2.1. Резултати и дискусија 
Експонована и контролна група биле су приближно исте структуре у 

односу на неке факторе који могу утицати на појаву повреда на раду, као што су 
стручна спрема, брачно стање, степен ухрањености. 
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Табела 1: Године старости и радно искуство радника 
 

 Експонована група Контролна група p 
Године старости 49,8 ± 8,9 50,1 ± 7,8 н.с. 

Године радног искуства 27,6 ± 4,8 28,2 ± 5,9 н.с. 
н.с.= разлика није статистички значајна 

 
Радници експоноване групе били су приближно исте старости и имали су 

приближно исто радно искуство (Табела 1.). 
 

Табела 2: Присуство болести код радника експоноване и контролне групе 
 

 Експонована група 
(N=1850) 

Контролна група 
(N=1380) 

 

p 

 број % број %  
Неурозе 465 25,1 331 23,9 н.с. 

Артеријска хипертензија 668 36,1 485 35,1 н.с. 
Дијабетес 92 4,9 67 4,8 н.с. 
Обољење ока 91 4,9 68 4,9 н.с. 
Обољења 

гастроинтестиналног 
система 

 
112 6,1 

 
84 6,1 

 
н.с. 

Обољења плућа 455 24,5 332 24,1 н.с. 
Обољења срца 19 10,2 14 10,1 н.с. 

Оштећења чула слуха 321 17,3 249 18,1 н.с. 
Реуматска обољења 81 4,4 57 4,1 н.с. 

 
Табела 3: Број радника са повредама на раду у експонованој и контролној групи 

 
 Експонована група 

(N=1850) 
Контролна група 

(N=1380) 
 

p 

 број % број %  
Повреде на радном месту 258 13,9 27 1,95 <0,01 
Повреде на путу од куће до 

посла и обрнуто 
 

124 6,7 
 

97 7,02 
 

н.с. 
Укупан број повреда 382 20,6 124 8,98 <0,01 

 
Дошло се и до закључка да у врстама повреда, односно обољења, ове две 

групе, такође није било значајних статистичких разлика (Табела 2.). 
У протеклом десетогодишњем периоду, у експонованој групи је 

регистрован статистички значајно већи број радника са повредама на радном 
месту него у контролној групи (Табела 3.). 

Укупан број повреда у експонованој групи износио је 382/1850 (20,6%), 
док је у контролној групи износио 124/1380 (8,98%);  p<0,01. Повреде на путу од 
куће до посла и обратно биле су сличне у обе групе, али је разлика у повредама 
на  радном  месту  значајна  (13,9%  у  експонираној и  1,95%  у  неекспонираној 
групи) p<0,01. 
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4. ЗАКЉУЧАК 
Етиологија повреда на раду је мултикаузална. Узроци се могу поделити у 

две велике групе: узроци у којима доминира људски фактор и узроци који потичу 
из радне и животне средине. 

На примеру спроведене анкете,   а која је садржала питања везана за 
тренутно  стање  безбедности  и  здравља  на  раду  представљене  су  основе 
статистичке обраде података од саме процедуре примене анткетног упитника, па 
преко узорковања до обраде и тумачења резултата. Кроз статистичку анализу 
поједних фактора који имају значајан утицај на безбедност и здравље на раду 
попут услова рада као и обучености радне снаге јасно се указује на потенцијалне 
варијације у систему обезбеђења контороле као и сета превентивних мера које 
треба предузети. 

Анализа статистичких извештаја као и предузимање одговарајућих мера 
базирају се на поређењу добијених вредности са референтним, уочавању 
одступања, мере одступања као и утврђивању потенцијалних разлога уочених 
одступања. Ниво безбедности и здравља на раду не зависи само од нивоа 
информисаности и спровођења едукације, на бази релевантних чињеница и 
резултата статистичких анализа проблема. Приказани пример коришћења 
статистике и њених метода може омогућити студентима успешно решавање 
проблема у даљем раду и стицању образовања. 
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