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ПРЕДГОВОР 
 

 
 

За повећање нивоа безбедности и здравља на раду запослених 
неопходно је едуковати запослене, а најбољи ефекат се постиже 
образовањем будућих стручњака још у фази редовних студија. 

Ова публикација, под називом КЊИГА 5: ОПШТИ ДЕО је покушај 
да се студентима високих струковних школа техничке струке приближи 
проблематика из области безбедности и здравља на раду. Обрађено је 
неколико интересантних тема као што су безбедност запослених при 
рециклажи електронског и електричног отпада, при изградњи мерно-
регулационе станице и при инсталирању соларног регулатора пуњења у 
фотонапонском систему напајања. Указано је и на опасности које се 
јављају при раду механичких преносника и на опасности од вибрација које 
се јављају при раду виљушкара и утичу негативно на здравље возача.  

 Проблематика је приказана на интересантан и апликативан начин 
па, осим студентима, може користири и радницима као директним 
учесницима у процесу рада.  

Публикација је урађена у склопу Темпус пројекта "Безбедност и 
здравље на раду - развој курикулума и доживотно учење", који се 
финансира од стране Европске Уније. 

Захваљујемо се ауторима радова на уложеном труду, као и свима 
који су корисним сугестијама и примедбама допринели квалитету ове 
публикације. 
 
 
 
У Нишу, 9. маја 2013. год.    Уредници  

Дејан Благојевић и Бобан Цветановић      
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МЕРЕ СИГУРНОСТИ И ЗАШТИТЕ РАДНИКА ПРИ 
ИЗГРАДЊИ И ЕКСПЛОАТАЦИЈИ 
МЕРНО РЕГУЛАЦИОНЕ СТАНИЦЕ 

 
Милош Ристић, ВТШ Ниш 

  
ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА  
Да би природни гас стигао од производног посторјења до крајњег корисника, 

неопходно је да се природни гас из главне мреже доведе до градске мреже, а затим да се 
дистрибуира кроз мрежу нижег притиска. Главну улогу у превођењу гаса из примарне у 
секундарну дистрибутивну мрежу имају мерно-регулационе станице (МРС). С обзиром 
да су МРС посебно заштићени и пројектовани објекти, у овом раду биће показане 
неопходне мере сигурности и заштите људи при изградњи и експлоатацији овог објекта. 
Крајњи искод овог предавањ биће да студент струковних студија препозна потенцијалне 
опасности по раднике и друге људе и да техничким прописима уме да смањи могуће 
ризике по безбедност радника. 

Кључне речи: гасоводна мрежа, мерно-регулациона станица (МРС), мере 
сигурности, заштита.  

  
MEASURES FOR SAFETY AND HEALTH PROTECTION OF 

WORKERS DURING THE CONSTRUCTION AND EXPLOITATION 
OF  METERING AND REGULATING STATION 

  
AIMS AND OUTCOMES 

 In order for natural gas to arrive from the manufacturing facility to the end user, it is 
necessary that the natural gas is brought from the main network to the city network, and then be 
distributed through the network of a lower level. Мetering and regulating station (MRS) have 
the main role in transferring gas from the primary to the secondary distributive network. 
Considering the fact that MRS are specially protected and designed objects, this paper will 
present necessary personnel safety and protection measures during the construction and 
exploitation MRS. Final outcome of this lecture is that a bachelor applied student recognizes 
potential dangers for personnel and other people and can reduce potential risks for worker's 
safety by using technical regulations.    

Key words: gaspiping system, metering and regulating station, safety measures, 
protection. 
 

1. УВОД  
Природни гас, који се транспортује гасоводом од производних 

постројења до крајњих корисника – потрошача, је смеша гасовитих 
угљоводоника са доминацијом метана CH4 (са процентуалним уделом 84,9 ÷ 
97,072 %).  Хемијска реакција природног гаса са кисеоником из ваздуха уз појаву 
пламена назива се сагоревање и том приликом се хемијски везана енергија из 
природног гаса ослобађа у облику топлоте [1]. Ово својство омогугућује 
природном гасу да буде један од најзаступљенијих енергената. 
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Последњих година светско тржиште енергије све више је зависно од 
природног гаса који снабдева како индустријска постројења, тако и сама 
домаћинства. Његове предности над другим конвенционалним енергентима јесу 
јефтин транспорт и огромно смањење штетних продуката сагоревања по животну 
средину, уз прихватљивију цену у односу на производе нафних деривата или 
угља. Жеља да се обезбеди континуитет у снабдевању тржишта овим енергентом 
довела је до изградње великих гасоводних система [2], који се углавном 
снабдевају из Русије. Србија мали проценат природног гаса, свега 6,1%, добија из 
домаће производње, а већи део (93,9%) увози [3]. Систем дистрибуције гаса до 
крајњих корисника, у индустрији или домаћинствима, одвија се гасоводном 
мрежом. Како би се природни гас из гасовода градске мреже припремио за 
развод и потрошњу до крајњих корисника, неопходно је да постоје мерно-
регулационе станице (МРС) у којима се врши филтрирање, редукција притиска и 
мерење протока природног гаса. 

Пројектна документација обухвата све неопходне техничке услове, 
радове и опрему за мерно-регулациону станицу (МРС) чиме се омогућује 
безбедно снабдевање природим гасом крајњег корисника – потрошача. 
Програмом гасификације града Ниша предвиђено је увођење природног гаса у 
индустријске објекте и домаћинства за шта је неопходно првенствено извршити 
редукцију радног (улазног) притиска у опсегу 6-12 бара на излазни притисак у 
опсегу 1-3 бара (оптимално 2 бара), као и филтрирање гаса, уз напомену да је 
улаз прикључног гасовода у МРС подземни, а излаз је надземни.  

Обзиром да су МРС објекти повишене опасности од експлозије и пожара 
важно је да главни машински пројекат ових гасних објеката прорачуном 
предвиди неопходне мере сигурности и заштите и да пропише неоходне 
техничке услове као обавезујуће мере сигурности при раду и одржавању ових 
гасних објаката. 

У циљу обезбеђивања безбедности и здравља на раду, поред поштовања 
Закона, важно је извршити и имплементацију стандарда OHSAS 18001 (енгл. 
Occupational Health & Safety Assessment Series) [4] који дефинише захтеве 
неопходне за систем менаџмента здрављем и безбедношћу. Овај стандард 
темељи се на принципима превенције EU утврђеним у члану 6. Директиве Савета 
89/391/EEC од 12. јуна 1989. године о мерама за подстицање побољшања заштите 
на раду [5]. 

Пратећи ове прописе, пре свих Закон о безбедности и здрављу на раду 
[6], мере заштите људи (и имовине) такође треба да буду обухваћене главним 
пројектом МРС, али и посебним актом о процени ризика [7] одржаваоца 
гасоводних инсталација у гасоводној мрежи. 

Студенти струковних студија ће након овог предавања боље разумети 
пројекат и одговорност коју има пројектна документација, са посебним акцентом 
на уврштавање нормативних аката у техничке прописе важне за правилно и 
безбедно експлоатисање МРС, чиме се остварује предуслов да радници у МРС 
могу своје радне обавезе вршити у безбедној и здравој средини, са што мањим 
потенцијалним ризицима по своју безбедност, сходно највишим прописаним 
стандардима. 
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2. ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ ПРИ РАДУ СА ОПРЕМОМ И 

ИНСТАЛАЦИЈАМА У МРС 
Опасност је околност или стање које може угрозити здравље или изазвати 

повреду запосленог услед које постоји вероватноћа настанка повреде, обољења 
или оштећења здравља запосленог.  

При раду МРС, највећа опасност прети од експлозија и пожара. Графички 
приказ дат је на слици 1. Зависно од степена опасности избијања и ширења 
пожара и експлозија [8], зоне опасности се деле на: 

 Зону опасности 0 – је простор у коме је трајно присутна експлозивна 
смеша запаљивог гаса и ваздуха; 

 Зону опасности 1 – простор у коме се могу појавити запаљиве смеше 
ваздуха и гаса; 

 Зону опасности 2 - простор у коме се могу појавити запаљиве или 
експлозивне смеше ваздуха и гаса, али само у ненормалним условима 
рада.  
Под ненормалним условима рада подразумевају се: пропуштање на 
запривачима цевовода, прскање цеви или судова, лом електромотора 
или пумпи, пожар који може угрозити постројења и уређаје на 
гасоводу и остали непредвиђени догађаји током рада гасовода. 

 

 

Слика 1: Графички приказ зона опасности МРС – секундарни извор опасности. 
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Поред зона опасности од пожара, важно је познавати и опасности, које се 

могу јавити, при коришћењу природног гаса са аспекта опреме и инсталација под 
притиском, а које могу бити изазване: 

 Неправилним димензионисањем гасовода и опреме као и 
непридржавања важећих техничких прописа и стандарда, 

 Неправилним избором опреме, цеви, мерно-регулационе и 
сигурносне арматуре, 

 Неправилним постављањем гасовода, распореда опреме и 
арматуре и могућности њеног механичког оштећења, 

 Неквалитетним извођењем цеви, арматуре и спојева, 
 Појавом корозије, 
 Појавом пожара и експлозивних смеша, 
 Појавом статичког електрицитета, 
 Нестручног и неправилног руковања и одржавања инсталације. 

Са друге стране, штетности могу настати при коришћењу услед 
немогућности регулације рада инсталације. 

 
Како би се опасности и штетности код гасне опреме и инсталације под 

притиском отклониле, предвиђене су одговарајуће безбедоносне мере. На бази 
изведеног прорачуна, сходно улазним подацима, неопходно је правилно 
извршити димензионисање инсталације, регулационе и сигурносне арматуре 
МРС уз примену важећих техничких норматива и стандарда [1].  

Распоред регулационе и сигурносне арматуре је правилно извршен ако је 
инсталација осигурана од прскања услед неконтролисаног пораста притиска. 

Цевна инсталација је стабилно постављена преко клизних и чврстих 
ослонаца, чиме је осигурана од дилатационих деформација. Инсталација је тако 
постављена да је онемогућено механичко оштећење исте. Спајање инсталације 
врши се одговарајућим наставцима, прикључцима и заваривањем које врши 
атестирани варилац. Предвиђено је прописно испитивање инсталација на 
чврстоћу и непропусност. По извршеној монтажи предвиђено је бојење надземне 
инсталације у циљу заштите од корозије и одговарајућа изолација подземног 
дела инсталације. 

Пројектом је предвиђено да се по завршеној монтажи инвеститору 
предају атести уграђене опреме као и упутства за руковање и одржавање, затим 
да се постави одговарајући број противпожарних апарата за ручно гашење 
пожара као и потребних натписа упозорења,  као и да се изврши премошћавање 
прирубничких спојева у циљу спречавања појаве статичког електрицитета.  

У циљу спречавања појаве експлозивних смеша пројектом је предвиђена 
стална природна вентилација и контрола концентрације експлозивних смеша 
преносним гасним детектором. 

Пројектом је предвиђена могућност регулације рада инсталације. 
Инсталацијом могу руковати само обучена и овлашћена лица за ову врсту 

посла. 
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 На овај начин извршени су основни кораци у пројектовању објекта и 
инсталација МРС чиме се стиче основа за реализацију пројекта, односно његову 
изградњу и везивање на гасоводну мрежу. 
 

3. ОБЈЕКАТ  И ИНСТАЛАЦИЈА МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНЕ 
СТАНИЦЕ (МРС) ЗА БЕЗБЕДАН И СИСГУРАН РАД 

Инсталација (арматура и опрема) МРС [9] смештена је у стандардном 
контејнеру са зидовима и плафоном прописане водоотпорности, приказаном на 
слици 2. Под просторије у којој је смештена МРС је од негоривог материјала који 
не варничи (анти-статик), а кров је израђен од лаког материјала. На овај начин се 
обезбеђује основна заштита радника од пожара и ексползије, а предвиђени кров 
од лаког материјала обезбеђује да се евентуална експлозија шири у вис и тиме 
избегну оштећења и повреде у непосредној околини. Ово је важно, јер саме МРС 
се постављају у непосредној близини стамбених објеката на законом прописаној 
удаљености. 

 
Слика 2: Мерно-регулациона станица (МРС) 

 
Врата МРС се отварају „у поље“, (сл. 3а) што осигурава раднике 

одржавања од могућег паљења приликом отварања врата просторије у случају да 
је дошло до цурења гаса уз напомену да додирне површине морају бити 
обложене („опшивене“) материјалом који не варничи.  

Простор око МРС мора бити ограђен жичаном оградом (сл. 3б) висине 
2,5 m, са одговарајућим вратима која се могу закључавати и по правилу се 
закључавају када овлашћена се лица не налазе унутар МРС.  
  Улаз гаса (прикључни гасовод) у МРС је изведен подземно, а излаз гаса 
(унутрашњи разводни гасовод) из МРС је надземни. Надземни део инсталације 
одвојен је од подземног диелектричним комадом за подземну уградњу 
непосредно пре уласка прикључног гасовода у МРС. Надземни део инсталације 
МРС је уземљен, а прирубнички спојеви електрички премошћени бакарном 
плетеницом (или поцинкованом лименом траком), чиме су ризици могућих 
струјних удара сведени на минимум. 

Против-пожарни шахт на прикључном гасоводу на гасовод градске 
мреже  (сл. 3в) служи за приступ запорној арматури, тј.против-пожарној славини 
на овом прикључку. Против-пожарни шахт је армирано-бетонска конструкција, 
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хидроизолован и са уграђеним заштитним чаурама за пролаз прикључног 
гасовода. Шахт је покривен поклопцем са посебним вентилационим отворима. 
Поклопац шахта се може закључавати. Покретне и налегајуће површине 
поклопца шахта су међусобо галвански повезане и ошивене метерјалом који не 
варничи (Al трака).  

  
а) врата б) жичана ограда в) ПП шахт г) проветравање 

Слика 3. Правила пројектовања и извођења МРС у циљу безбедности на раду. 
 

Проветравање простора МРС се врши природним путем (сл. 3г), помоћу 
вентилационих отвора. Доводни вентилациони отвори се постављају при поду, а 
одводни вентилациони отвори при плафону контејнера (објекта). Отвори су 
прописане слободне („светле“) површине (10% од површине пода) и опремљени 
су фиксним жaлузинама са заштитном мрежом (окца 10 mm).  

У сврху противпожарне заштите објекта [10], испред МРС ће бити 
постављен апарат за гашење пожара са сувим прахом С-9, као и табле упозорења 
на огради (слика 4) и вратима: 

 „ОПАСНОСТ- ГАС ПОД ПРИТИСКОМ“,  
 „СТРОГО ЗАБРАЊЕНО ПУШЕЊЕ“,  
 „ЗАБРАЊЕНО УНОШЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ОТВОРЕНОГ 

ПЛАМЕНА“, 
 „ДОЗВОЉЕНА УПОТРЕБА САМО АЛАТА КОЈИ НЕ ВАРНИЧИ“. 

 

Слика 4. Упозорења на огради 
 
Како би обезбедили безбедан рад МРС врши се прорачун према 

капацитету и радним параметрима МРС чиме се тачно дефинишу потребне 
инсталације – арматура и опрема. У овом раду биће речи само о оним 
елементима филтерско-регулационих линија које утичу на безбедност и здравље 
радника, приказани на слици 5. 

Да не би дошло до оштећења и неправилног рада регулационе и мерне 
арматуре због нечистоћа које садржи природни гас (чврсте и течне честице), на 
улазни део обе линије је постављен фини филтер за гас. Филтер се састоји од 
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кућишта у који се поставља изменљиви уложак филтера, израђен од флицаног 
материјала, са ојачањем. Кућиште има поклопац (капу) за брзу измену улошка, 
скупљач кондензата и прикључке за диференцијални монометар, помоћу којег се 
врши мерење пада притиска на улошку филтера, а тиме и контрола његове 
запрљаности. Филтер за гас мора поседовати пратећу документацију, коју 
обезбеђује произвођач. Приликом замене улошка филтера у некој од радних 
линија, гас се пропушта кроз резервну линију. Испуштање кондензата из филтера 
се врши преко одмуљних вентила и цеви ван објекта МРС, у за то намењену 
посуду. 

Регулатор притиска служи: 
- да снизи (редукује) вредност вишег (улазног) притиска од pul= 6 - 12 

bar на вредност нижег (излазног) притиска од piz= 1 – 3 (2) bar, 
- да излазну вредност притиска одржава (регулише) у одређеним 

границама одступања од задате вредности. 
Како би се избегле и смањиле нежењене опасности по раднике и околину, 

врши се уградња неповратних клапни и подешава излазни притисак на 
регулаторима притисак тако да се разликују за 0,1–0,2 bar, што практично 
омогућује аутоматски рад станице, тј.прелазак са радне на резервну линију у 
случају затварања сигурносног блокадног вентила на радној линији. 

Сигурносни блокадни вентил, који је уграђен испред регулатора 
притиска, штити инсталацију од превисоког притиска и повезан је импулсним 
водом са гасоводом из регулатора притиска. Подешен је тако да аутоматски 
блокира, тј.затвори довод гаса, у случају да притисак иза регулатора порасте за 
10% изнад притиска отварања вентила сигурности, тј. на око pоt= 2,4 bar. 

Вентил сигурности који је уграђен на гасоводу иза регулатора је 
димензионисан за проток гаса који је 5% од максималног проточног капацитета 
МРС. Притисак отварања на који се баждари вентил сигурности је 10% виши од 
радног притисак иза регулатора, тј. око pоt= 2,2 bar. 

Гасови који имају слаб мирис или га уопште намају, морају се 
одоризовати (намирисати) како би евентуално цурење гаса било препознато 
чулом мириса. Одоризација гаса је мера безбедноси како за кориснике гаса, 
тако и за саме раднике на пословима одржавања МРС и гасоводне мреже, 
„додавањем“ гасова карактеристичних (препознатљивих) мириса. 

  
Слика 4. Сигурносна опрема уграђена у МРС  

(вентил сигурности, регулатор притиска, блокадни вентил, одоризатор гаса) 



ТЕМПУС 158781, КЊИГА 5, МАЈ 2013. 

8 

 

4. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ КАО МЕРЕ СИГУРНОСТИ 
Како би објекат могао да буде стављен у функцију, односно отпочео да 

врши своју намену, нопходно је да извођач, односно инвеститор, комплетира сву 
документацију неопходну да би се извршио технички пријем МРС. Ова 
документација потврђује квалитет радова, атестиране материјале,  атестиране 
вариоце и сл. У циљу превентивног деловања, техничким условима прописују се 
неопходне мере сигурности и правила и процедуре за извођење радова. 

Са аспекта безбедности и здравља радника, један од најважнијих 
предуслова јесте да радник који буде вршио спајање (заваривање) цеви буде 
оспособљен за тај посао, односно да је атестирани варилац за електролучно 
заваривање. На овај начиин избегавају се могуће повреде при заваривању, а и 
обезбеђују се да касније не дође до евентуалних оштећења објекта услед 
нестучног извођења радова. 

Након завршене монтаже, МРС се мора испитати на чврстоћу и 
заптивеност. На овај начин се проверава, а тиме и обезбеђује да услед рада МРС 
у условима нпр. повишеног притиска у систему или деловања спољних фактора 
(земљотрес, темературне дилатације, ...) не дође до хаварије и тиме буде угрожен 
радник и његова околина. 

Техничким условима се мора предвидети и утврђивање сигурности гасне 
инсталације. Код визуелне контроле службени надлежни орган проверава да ли 
читава инсталација гасног цевовода одаје утисак добре израде и да ли је изведена 
у складу са прописима који су на снази. Код визуелне контроле утврђује се: 

- Да ли је извођење у складу са одобреним пројектом; 
- Да ли је уграђена опрема и материјал у складу са пројектом; 
- Да ли је начин ослањања, завешења и уградње опреме адекватан; 
- Да ли је потребна додатна заштита од агресивних утицаја околине; 
- Да ли су предузете мере за спречавање маханичких оштећења 

инсталације; 
- Да ли су водови за одзрачивање и испуштање гаса имају излазе на 

сигурном месту; 
- Да ли су задовољавајућа растојања у односу на друге системе и објекте; 
- Какав је изглед заварених спојева. 

Оваквим проверама обезбеђују се потребни услови за несметано пуштање 
у рад МРС. Са друге стране, свака од ових провера обезбеђује сигурније место за 
радника у МРС и тиме смањује могући ризик његовог радног места. 

Веома важан део техничких прописа који могу да правовремено 
допринесу откривању могућих хаварија односи се на инсталације и уређаје за 
детекцију експлозивних смеша гасова. Стабилна инсталација за детекцију 
експлозивних смеша гасова мора имати: детекторске сонде, централни уређај, 
преносне водове, извор напајања и елементе за информисање и узбуњивање. 

Детекторске сонде су делови стабилне инсталације за дојаву појаве 
експлозивне концентрације гасова, који аутоматски мере, упоређују или 
детектују присуство или промену концентрације гасова и те информације предају 
централном уређају. 
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Како би упозоравање радника било благоремено, пројектује се 
инсталација са прикључцима за телеметрију. Ови прикључци за уградњу мерно 
регулационе опреме имају за циљ да прате стања појединих параметара као што 
су: притисак, температура и проток гаса. Предност телеметријских прикључака је 
у томе што они поред мерења параметара имају и улогу да сигнализирају 
диспечерском центру измерене вредности. Тиме радници одржавања могу одмах 
да буду обавештени у новонсталом стању и да сагласно томе предузимају 
одговарајуће мере. Блокада телемтеријских уређаја за пренос података се унутар 
МРС најчешће ради аутоматски, према унапред задатим параметрима. Тако се на 
пример, сигурносни блокадни (запорни) вентил аутоматски затвара (блокира 
проток гаса) када се притисак иза регулатора повећа на 2,4 бара. Суштинска 
предност телеметријских уређаја је да одмах по нарушавању рада система 
сигнализирају диспечерском центру како би они даљим процедурама обезбедили 
безбедне услове радницима, а затим и самој средини у којој се налази МРС 
отклањањем опасности од експлозије и пожара, односно нормализацијом рада 
система.   
 

5. МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ И МЕРЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА 
ПРАВИЛНО ЕКСПЛОАТИСАЊЕ МРС 

Радници који изводе радове по овом пројекту морају бити упознати са 
потребним мерама које морају предузети ради личне заштите у процесу рда. 

Са мерама заштите на раду радника треба да упознају одговарајуће 
службе њиховог предузећа. За примену мера заштите у процесу рада одговорни 
су руководилац радова и сам радник. Радник мора бити снабдевен одговарајућим 
средствима личне заштите и личном заштитном опремом. Оруђа, уређаји и друга 
средства за рад морају бити снабдевена заштитним уређајима и прописаним 
исправама о њиховој способности за безбедан рад. 

Извршење радних задатака мора бити организовано тако да сваки радник 
може радити без опасности по сопствени живот и здравље, као и без опасности за 
средства за рад. Радник може бити распоређен само на послове и радне задатке 
који одговарају његовом стручном и здравственом стању, и обавезан је да све 
послове и радне задатке на којима је распоређен обавља са пажњом и наменски 
да користи заштитна срества и опрему [11]. Он (радник) је дужан да непосредном 
руководиоцу пријави сваки недостатак, догађај или сумњиву појаву која би 
могла проузроковати нежељене последице на радника, процес рада и околину. 
Руководилац радова и радници морају бити обучени за пружање прве помоћи 
раднику кога је задесила несрећа.  

При појави пожара треба поступити на следећи начин: 
 Уклонити свако лице које није активно ангажовано у борби са 

ватром, 
 Затворити довод и одвод гаса (затварањем ПП вентила испред и 

иза места пожара) 
 Употребити апарате за гашење пожара, 
 Ватром захваћену електро опрему не гасити водом већ само CO2 

или сувим прахом. 
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Код гашења треба контролисати пожар и чекати док гас изгори. Треба 
имати у виду да се пожар у извесним границама може контролисати, док се то не 
може рећи за експлозију чија се величина не може предпоставити, као ни 
последице те експлозије. 

 
У току експлоатације гасне инсталације, мора се придржавати следећег: 

1. Инсталацијом могу руковати само само обучена и овлашћена лица. 
2. Инсталација се може једино користити у сврху за коју је намењена, 

односно за природни гас, и на њу се могу прикључити уређаји који су 
искључиво грађени за природни гас. 

3. Руковалац гасног постројења води књигу рада у коју треба уносити 
следеће податке: 

 Радни притисак и температуру, 
 Концентрацију гаса (мерену детектором гаса) у свим објектима у 

којима се налази гасна инсталација. 
4. Потребно је обезбедити сталну контролу над функционисањем 

инсталација и уређаја, као и потребне мере за заштиту од свих врста 
оштећења (механичких и атмосферских) као и забранити приступ и 
руковање неовлашћеним лицима. 

5. У ограђеном простору, на којем је смештена котларница, треба предузети 
потребне превентивне мере за спречавање, као и умањење последица 
евентуалног пожара, тако што ће се одстранити сав запаљиви материјал, 
као и обезбедити приступ, ради интервенције. 

6. Ватрогасна опрема мора бити увек у приправности за дејство и у том 
циљу треба је заштити од евентуалних оштећења, а нарочито од пожара и 
експлозије. 

7. Корисник гасне инсталације дужан је да на свакој страни заштитне 
ограде, односно на улазним вратима објекта, истакне табле упозорења од 
гаса и то: 
УПОЗОРЕЊЕ О СТРОГОЈ ЗАБРАНИ УНОШЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ОТВОРЕНОГ ПЛАМЕНА И ЗАБРАЊЕНОМ ПУШЕЊУ 
8. Корисник је дужан да у случају неисправности било ког дела инсталације  

или уређаја одмах обустави коришћење инсталације радне линије, 
пребаци рад на резервну линију и обавести дистрибутера природног гаса, 
или овлашћени сервис и да захтева од стручног и овлашћеног лица да 
исправи неисправност. 

9. За правилно руковање и надзор над инсталацијом и уређајима потребно је 
обезбедити лице са таквим квалификацијама, које је у потпуности 
упознато са начином коришћења гаса, руковањем инсталацијом и 
уређајима, као и са опасношћу која може да наступи, како би могло брзо 
и ефикасно да се интервенише уколико би неки од елемената отказао, а 
да би у нормалним условима могло увек пратити и контролисати рад свих 
уређаја. 
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10. Корисник гасне инсталације дужан је да проучи сва упутства и са њима 
упозна лица задужена за гасну инсталацију, као и да их истакне на 
видном месту. 

11. Да би се обезбедило правилно одржавање инсталације и уређаја, 
потребно је да корисник гасних уређаја прати рад и регулише физичке 
величине везане за рад и експлоатацију гасне инсталације и уређаја и да о 
томе обавести надлежна лица. 

12. Уколико дође до оштећења заштитне боје на инсталацији у току 
експлоатације услед атмосферских или неких других утицаја, корисник 
исте је дужан да предузме потребне мере како би се оштећења отклонила 
(бојење и сл.). 
 
6. ЗАКЉУЧАК 
Главним машинским пројектом мерно-регулационе станице предвиђају се 

сви неопходни елемнти за безбедно и сигурно превођење природног гаса из 
градске дистрибутивне мреже у секундарну мрежу којом гас долази до потрошча. 
Зато је важно да се пројектом добро прорачуна потребна арматура и опрема како 
би се обезбедиле сигурносно превентивне мере у заштити од експлозије и 
пожара. Сигурносна опрема и предвиђена упутства и процедуре обезбеђују да 
радно место радника унутар МРС буде безбедно. 

Веома је важно да радник који рукује инсталацијом буде оспособљен за 
те послове и да разуме ризике који се могу догодити. Како је МРС објакат који 
задовољава безбедосне услове, за правилну експлоатацију важна је едукација 
радника која се огледа у томе да радник: 

 Потпуно познаје инсталације и целокупну опрему; 
 Правилно одржава инсталације сходно техничком упутству; 
 Познаје и спроводи мере безбедности и сигурности на раду 
 Познаје опасности и штетности које постоје при раду са гасном 

опремом и зна како да реагује како би смањио ризик по радно 
место и радну средину; 

 Поштује мере правилног обезбеђивања објекта МРС. 

Безбедност и здраље на раду морају бити приоритети у раду сваког 
предузећа јер се на тај начин остварује заштита радника, чиме радник остварује 
своје право и обавезу на рад. Постојањем јасно дефинисаних техничких прописа 
и процедура, као и нормативних докумената унутар самог предузећа, дефинише 
се безбедно окружење за извршавање радних обавеза запослених у предузећу. 
Зато је важно да послодавац изврши процену ризика сваког радног места и да се 
на тај начин идентификују и рангирају могуће опсаности, а затим и предвиде 
мере да се опасности и штетности смање. Веома често мере и препоруке у 
оваквим документима главни акценат стављају на оспособљавању и 
усавршавању радника. 

Ако сваки радник разуме одговорности које носи његов посао, онда ће у 
потпуности спроводити техничке прописе и упутства/процедуре. На тај начин у 
МРС биће смањени потенцијални ризици по безбедност радика, али и по саму 
околину. 
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БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ ПРИ РЕЦИКЛАЖИ 
ЕЛЕКТРОНСКОГ И ЕЛЕКТРИЧНОГ ОТПАДА 

  
Александра Боричић, Биљана Милутиновић, ВТШ Ниш 

  
ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА  
Циљ овог предавања је упознавање студената, у оквиру предмета Управљање 

отпадом, са карактеристикама електронског и електричног отпада (ЕЕ отпад), начином 
рециклаже и опасностима и штетностима којима су изложени запослени приликом 
рециклаже ове врсте опасног отпада, као и мерама ради смањења ризика по безбедност и 
здравље и мерама личне заштите које треба предузети приликом рециклаже отпада. 

Кључне речи: електронски и електрични отпад, рециклажа, опасности, 
штетности, заштита.  

 
SAFETY AT WORK IN ELECTRONIC AND ELECTRICAL WASTE 

RECYCLING  
 

AIMS AND OUTCOMES 
The aim of this lecture is introducing students, in course of Waste management, with 

the characteristics of electronic and electrical waste, recycling and dangers and hazards that 
employees are exposed in recycling of electronic and electrical waste, as well as measures to 
reduce the risks to safety and health and personal protection measures to be taken in recycling. 

Key words: electronic and electrical waste, recycling, risk, hazard, protection. 
  

1. УВОД  
Електрични и електронски производи јесу производи чији рад зависи од 

електричне струје или електромагнетних поља, као и производи намењени за 
производњу, пренос и мерење струје и електромагнетних поља, за коришћење 
код напона који не прелази 1000 V за наизменичну струју и 1500 V за 
једносмерну струју [1]. 

Када из било ког разлога ови електрични и електронски производи 
постану неупотребљиви, претварају се у електрични и електронски отпад (ЕЕ 
отпад) о коме се треба побринути. 

Електрични и електронски отпад (ЕЕ отпад) је отпадна електрична и 
електронска опрема укључујући склопове и саставне делове, који настају у 
привреди, затим електронски отпад из домаћинства, односно отпадна електрична 
и електронска опрема настала у домаћинствима или у производним и/или 
услужним делатностима када је по врсти и количини слична ЕЕ отпаду из 
домаћинства. 

Електронски и електрични отпад има карактер опасног отпада и према 
Закону о управљању отпадом [2] не може се мешати са другим врстама отпада. 

Циљ манипулисања ЕЕ отпадом је успостављање система за одвојено 
сакупљање електричног и електронског отпада. Потребно је да ЕЕ отпад буде 
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разврстан на основу категорије ради његове даље употребе, збрињавања и 
заштите животне средине и здравља људи. 

Према Правилнику о листи електричних и електронских производа, 
мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која 
садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних 
и електронских производа [3], листа електричних и електронских производа 
разврстаних по разредима електричне и електронске опреме је следећа: 

  1) Разред1 – Велики кућни апарати, 
  2) Разред 2 – Мали кућни апарати, 
  3) Разред 3 – Опрема за информатичке технологије (ИТ) и 

телекомуникације, 
  4) Разред 4 – Опрема широке потрошње за разоноду, 
  5) Разред 5 – Опрема за осветљење,  
  6) Разред 6 – Електрични и електронски алати (осим великих непо-

мичних индустријских алата), 
  7) Разред 7 – Играчке, опрема за рекреацију (разоноду) и спорт,  
  8) Разред 8 – Медицински помоћни апарати (осим великих непокретних 

терапијских и дијагностичких уређаја, имплантираних производа и 
производа који могу проузроковати инфекцију),  

  9) Разред 9 – Инструменти за праћење и надзор, 
10) Разред 10 – Аутомати. 
ЕЕ отпад је једна од врста отпада са најбржом стопом раста у свету. У 

развијеним земљама он износи у просеку 1% од укупне количине чврстог отпада. 
У САД-у, он износи од 1% до 3% укупног генерисаног отпада у општинама. У 
ЕУ, количина ЕЕ отпада расте 16-28% на сваких пет година што је три пута брже 
него просечно генерисани отпад у општинама током једне године. Недавно 
истраживање показује да укупна количина генерисаног ЕЕ отпада у ЕУ износи 
од 5 до 7 милиона тона годишње или 14 – 15 кг по глави становника и очекује се 
да ће расти стопом од 3% до 5% годишње [4].  

У земљама у развоју он износи од 0.01% до 1% укупног генерисаног 
отпада у општинама. Иако се у неким земљама генерише мање од 1кг отпада по 
глави становника годишње, количина ЕЕ отпада расте експоненцијално. 

Не постоје егзактни подаци о количинама ЕЕ отпада који се генерише у 
Србији током једне године – процењује се да годишње настаје количина од 
30.000 т/год., док се око 40.000 т заосталог отпада налази на сметлиштима, 
разним складиштима или дивљим депонијама. Количина нових електронских и 
електричних производа који се годишње увезу и стављају на тржиште у 
Републици Србији је 85.600 т. 

 
2. РЕЦИКЛАЖА ЕЛЕКТРОНСКОГ И ЕЛЕКТРИЧНОГ 

ОТПАДА 
У Закону о управљању отпадом [2], прописује и управљање отпадом од 

електричних и електронских производа. Отпад од електричних и електронских 
производа не може се мешати са другим врстама отпада. Забрањено је одлагање 
овог отпада без претходног третмана. Отпадне течности од електричних и 
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електронских производа морају бити одвојене и третиране на одговарајући 
начин.  

Произвођач или увозник електричних или електронских производа дужан 
је да идентификује рециклабилне компоненте тих производа. Лица која 
преузимају отпад од електричних или електронских производа после њихове 
употребе издају и чувају потврде о преузимању, као и потврде о њиховом 
упућивању на третман и одлагање. 

Према Уредби о одлагању отпада на депоније [5] на депонијама је 
забрањено одлагање отпада од електричних и електронских производа; отпадних 
батерија и акумулатора; отпадних флуоресцентних цеви које садрже живу итд. 

Обзиром да се ЕЕ отпад састоји од много различитих врста материјала, 
од којих су неки опасни а неки неопасни, пре третмана ЕЕ отпада и коначног 
збрињавања, неопходно је извршити расклапање и разврставање компоненти 
материјала. 

Опрема која је категорисана као неисправна, расклапа се према 
прописаној процедури потребним алатима од стране обучених радника (Слика 1). 
Истовремено са расклапањем врши се сортирање компоненти и материјала који 
се добијају расклапањем електронске опреме на следеће групе: пластика (АБС, 
ПЕТ, ПВЦ, ПЦ, ХДПЕ, ЛДПЕ, ХИПС, ПП, ПЕ, необележена пластика и др.) и 
делови од пластике; метали и делови од метала; напајања; гуме; каблови; 
акумулатори и батерије (Ni-Cd, NiMH, Li-ion, Pb, Li-Po, алкалне батерије); 
eкрани (катодне цеви ЦРТ, ЛЦД и плазма екрани); eлектронске компоненте 
(штампане плоче, отклонске јединице, оптичке јединице, картице, процесорске и 
меморијске јединице и др.); тонер касете и кертриџи; текстил; електромотори; 
други материјали. 

 

 
Слика 1: Поступак расклапања електронског отпада 
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Рециклажа телевизора и ЦРТ монитора почиње ручним расклапањем и  
издвајањем пластичних и дрвених делова (Слика 2). Пластични делови се 
балирају и шаљу на даљу рециклажу. Након тога се са катодне цеви скидају 
каблови и штампане плоче. Штампане плоче се чисте од кондензатора, гвожђа, 
алуминијума и батерија и складиште као готови производи. Каблови се шаљу на 
даље одвајање изолације на специјализованој машини. Затим се катодна цев сече 
на два дела: предњи део катодне цеви је неопасан отпад, док је задњи део катодне 
цеви превучен оловом и представља опасан отпад. Са задњег дела катодне цеви 
уклања се оловни прах усисавањем. Након тога се стакло меље и шаље на 
рециклажу. 

 

 
Слика 2: Линија за расклапање и разврставање компонената 

 телевизора и ЦРТ монитора 
 
Велики кућни апарати (машине за прање  и сушење веша, шпорети..) се 

ручно расклапају и са њих се одваја пластика, метал (метална шасија), изолација 
од минералне вуне, каблови, кондензарори, прохромски делови, стакло, бетонски 
противтег (Слика 3).  

 

 
Слика 3: Линија за расклапање и разврставање електричног отпада 
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Мали електрични уређаји се, након ручног одвајања опасних компоненти 
(тонери, кондензатори...), шаљу у машину која их меље, а након тога се на 
сортном транспортеру врши ручно сортирање и издвајање пластике, метала, 
бакарних каблова, дрвета (Слика 4). 

 

 
Слика 4: Рад на сортном транспортеру 

 
3. ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ ПРИ РЕЦИКЛАЖИ 

ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА  
Запослени који раде на пословима растављања, сортирања и рециклаже 

ЕЕ отпада, изложени су различитим опасностима и штетностима. 
Приликом ручног расклапања запослени су изложени опасностима које се 

појављују у вези са карактеристикама радног места: опасне површине (површине 
са којима запослени долази у додир, а које имају оштре ивице, грубе површине, 
избочене делове). ЕЕ отпад који стиже на линију за расклапање, обично је стар, 
кородирао са оштећењима, тако да приликом њиховог расклапања може доћи до 
повређивања запослених. Они су такође изложени опасностима од повређивања 
приликом рада на сортном транспортеру, пошто су делови који настају млевењем 
малих апарата оштрих ивица, па може доћи до посекотина, убода итд. Запослени 
су такође изложени механичким опасностима које се појављују коришћењем 
опреме за рад: унутрашњи транспорт и кретање радних машина или возила – 
кретање виљушкара [6]. 

Приликом манипулисања великим електрични апаратима, запослени су 
изложени штетностима које проистичу из психичких и психофизиолошких 
напора који се узрочно везују за радно место и послове које запослени обавља: 
напори или телесна напрезања (ручно преношење терета, гурање или вучење 
терета), обзиром да су ови апарати тешки, као и нефизиолошки положај тела 
(дуготрајно стајање) приликом рада на линији за расклапање и сортном 
тренспортеру. 

Електронски и електрични отпад садржи отровне и врло често 
канцерогене супстанце, па је опасан за људско здравље, због тога су запослени 
изложени штетностима које настају или се појављују у процесу рада: хемијске 
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штетности, прашина и димови (удисање, гушење, уношење у организам, продор 
у тело кроз кожу, опекотине, тровање).  

Опасне супстанце које се могу наћи у електронском отпаду су: селен 
којји се налази у фото бубњу фотокопир апарата. Излагање превеликим 
концентрацијама селена може изазавати опадање косе, оштећење ноктију и 
поремећај централног нервног система. Кадмијум – налази се у ЦРТ мониторима, 
пуњивим батеријама, тонерима и мастилу за допуну тонера. Таложи се у 
бубрезима, а може изазвати и промену густине костију. Живе  има у сензорима, 
релејима, термостатима, мобилним уређајима, батеријама и ЛЦД екранима, а 
процена је да се 22% светске потрошње живе користи у електронској 
опреми.може узроковати оштећења разних органа укључујући мозак и бубреге. 
Фосфор је веома отрован и након доласка у додир са њим би хитно требало 
потражити лекарску помоћ. Користи се као премаз на ЦРТ мониторима ради 
боље резолуције слике. Олова има у ЦРТ мониторима и матичним плочама. 
Узрокује оштећење централног и периферног нервног система, кардио-
васкуларног система, бубрега и репродуктивних органа. Хексовалентни хром се 
користи у заштити од корозије и као украс или учвршћивач кућишта рачунара. 
Лако се апсорбује и може узроковати оштећења ДНК. Само врло кратка 
изложеност баријуму узрокује слабљење мишића, оштећење срца, јетре и 
слезине. Баријум се користи се у ЦРТ мониторима да би заштитио кориснике од 
зрачења. 
 

4. МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ПО БЕЗБЕДНОСТ И 
ЗДРАВЉЕ ПРИЛИКОМ РЕЦИКЛАЖЕ ЕЕ ОТПАДА 

Како би се смањио ризик од опасности и штетности којима су изложени 
запослени који раде на пословима расклапања, сортирања и рециклажи ЕЕ 
оптада, неопходно је да они буду обучени да правилно рукују средствима ии 
оруђима за рад, како би се смањила могућност повређивања или угрожавања 
здравља. 

Виљушкарима морају управљати само запослени који су обучени за ту 
врсту послова, а транспортни путеви морају бити прописно обележени. 

Сви запослени морају да буду обучени за безбедан и здрав рад и морају 
да користе личну заштитну опрему (рукавице, наочаре, одговарајуће ципеле). 
Неопходно је да запослени буду упознати са техничким подацима о 
материјалима и супстанцама које се налазе у ЕЕ отпаду и са којима долазе у 
контакт, а такође и да се строго придржавају прописаних технолошких 
процедура и упутства за рад. 

За све компоненте и материјале који имају опасна својства мора 
постојати Упутство за безбедно складиштење, транспорт, коришћење и накнадно 
поступање, којим треба да буду дефинисана и поступања у случају акцидентних 
ситуација.  

Компоненте ЕЕ отпада које су опасне морају бити издвојене у магацин 
опасног отпада. Мере заштите ради смањења ризика по безбедност и здравље 
при ЕЕ отпада обухватају и карактеризацију опасног отпада, односно 
компонената ЕЕ отпада које садрже опасне супстанце. Након карактеризације, 
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опасне компоненте ЕЕ отпада морају бити обележене према каталогу отпада и 
морају се складиштити у складу са прописима. 

  
5. ЗАКЉУЧАК 
Електронски и електрични отпад је врста отпада чије количине најбрже 

расту, обзиром на интензиван развој ИТ индустрије. ЕЕ отпад садржи много 
материјала који се могу рециклирати, због тога је рециклажа ЕЕ отпада све 
актуелнија и запошљава све већи број људи. Обзиром на опасне компоненте у ЕЕ 
отпаду, он се не може одлагати на депоније, већ се претходно морају уклонити 
опасне компоненте. У овом предавању описан је поступак расклапања, 
сортирања и рециклаже ЕЕ оптада, препознате су опасности и штетности којима 
су запослени изложени и дат је преглед мера за смањење ризика по безбедност и 
здравље приликом рециклаже ее отпада. 
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ОПАСНОСТИ ОД ВИБРАЦИЈА ЦЕЛОГ ТЕЛА КОД ВОЗАЧА 

ВИЉУШКАРА 
 

Бобан Цветановић, ВТШ Ниш 
 

ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА  
Виљушкари су данас незаменљиво средство унутрашњег транспорта. Међутим, 

ово возило због својих конструктивних особина и услова рада препознато је као средство 
ризично у погледу утицаја вибрација на здравље возача. Извори вибрација и утицајни 
фактори на интензитет вибрација су сложени за проучавање због њиховог међусобног 
дејства. Као последица константног и дуготрајног деловања при раду, код виљушкаристе 
се јављају многобројни здравствени проблемиа најчешћи је обољење кичме. Зато је 
неопходно извршити одговарајућа мерења вибрација и израчунати нивое изложености 
вибрацијама виљушкаристе у току целог адног дана. У случају прекорачења законски 
дозвољених вредности неопходно је предузети низ техничких и организационих мера за 
редукцију интензитета вибрација.  

Кључне речи: вибрације целог тела, виљушкар, здравствени ефекти 
 

HAZARDS OF WHOLE BODY VIBRATION ON FORKLIFT 
DRIVER 

 
THE AIM AND THE OUTCOMES 
Forklifts are an indispensable means of internal transport. However, this vehicle has 

been identified as a means of transport risk for the effects of vibration on the health of drivers. 
Sources of vibration and the influential factors on the vibration are complex to study because of 
their mutual effects As a result of constant and long-term effects at work, the driver forklifts 
occur numerous health problems, and the most common disease of the spine. Therefore, it is 
necessary to make a proper measurement of vibration and vibration exposure levels calculated 
forklift driver during the work day. In case of exceeding the legal limit values it is necessary to 
take a series of technical and organizational measures for the reduction of vibration. 
 Key words: whole body vibration, forklift, health effect 

 
1. УВОД 

Током својих свакодневних радних активности, руковаоци грађевинском, 
пољопривредном и претоварном механизацијом изложени су многобројним 
негативним факторима који имају комплексно штетно дејство на човека. Поред 
буке, прашине, високе или ниске температуре и неадекватног извођења радних 
команди, један од значајних негативних фактора су и вибрације.  

У питању су механичке вибрације узроковане дејством неравнина тла у 
интеракцији са радним режимима погонског мотора. Цела машина или возило је, 
у радним условима, изложена сложеним осцилаторним процесима који се од 
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мотора, преко трансмисије и шасије, преносе до кабине и даље преко пода, 
седишта и радних команди до целог тела возача или руковаоца (енг. whole body 
vibration) (слика 1). 

 

 
Слика 1: Вибрације целог тела 

 
Веза између деловања механичких вибрација, насталих при раду тешке 

механизације, и неких професионалних обољења возача и оператера на тим 
машинама, уочена је још шесдесетих година прошлог века, али је постала 
нарочито изражена последњих двадесетак година. Тада је активније почела да се 
проучава веза између краткотрајних и дуготрајних излагања вибрацијама при 
раду и појединих обољења и болести радника. Данас се са сигурношћу може 
рећи да краткотрајна изложеност вибрацијама, сваког радног дана, може изазвати 
бол у стомаку и грудима, недостатак даха, мучнину, губитак равнотеже и сл., док 
дуготрајна и константна изложеност може довести до поремећаја психомоторног, 
физиолошког и психолошког система возача и оператера [1-4]. Поремећаји 
здравља се јављају постепено, обично после 5 година рада, на радним местима 
где су радници константно изложени овим вибрацијама. 

Многобројне студије и научни радови, препознали су виљушкар као 
возило које је ризично са аспекта вибрација целог тела [5,6]. Број ових возила 
унутрашњег транспорта, у свету, износи неколико милиона, а број возача 
виљушкара је још већи, с обзиром да виљушкар, по правилу, у току радног дана 
користи више возача (само у САД је у употреби, преко 800.000 виљушкара са 
преко 1,2 милиона возача). 

Интензитет и утицај насталих вибрација на возача виљушкара, зависи од 
многобројних фактора и њиховог међусобног садејства.  

У раду ће се указати на опасности од ових вибрација по здравље возача 
виљушкара. Извршиће се анализа најзначајнијих фактора који утичу на појаву и 
величину вибрација које се простиру кроз цело тело виљушкаристе, а самим тим 
и на ниво изложености радника њиховом негативном утицају. 
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Рад ће дати и предлог неколико техничких и организационих мера како 
би се ови негативни утицаји вибрација на здравље радника редуковали или 
потпуно уклонили.  

 
2.  НЕГАТИВНИ ЗДРАВСТВЕНИ ЕФЕКТИ ВИБРАЦИЈА НА 

ВОЗАЧЕ ВИЉУШКАРА  
При дејству механичких вибрација, у професионалним условима, познати 

су бројни штетни утицаји на људско здравље. Наиме, човеково тело представља 
сложен систем, у коме се, одговарајућом апроксимацијом, могу прихватити 
фреквенције вертикалног осциловања појединих делова људског тела. При 
подударности фреквенције вибрације машине са фреквенцијом ткива одређеног 
органа возача настаје резонанса, при чему чак и вибрације са релативно малом 
амплитудом могу довести до великих премештања у унутрашњим органима.  

Поремећаји који се јављају у људском телу зависе од физичких 
карактеристика вибрација (фреквенције, амплитуде, брзине и убрзања), правца 
ширења вибрација (вертикалне, хоризонталне, ротационе), места непосредног 
контакта и преношења кроз ткиво (локалне и опште), и са друге стране од 
индивидуалних карактеристика организма 

Због удружености вибрација са другим професионалним опасностима и 
штетностима, не може се успоставити потпуна узрочно – последична веза између 
дејства вибрација и оштећења здравља возача. Ипак бројне научне студије [1-6], 
биодинамички модели и знања о људском телу указују на следеће утицаје 
вибрација целог тела на здравље човека: 

•  обољење кичме је вероватно најчешће обољење које се јавља при 
дуготрајној изложености вибрацијама целог тела, при чему је нарочито 
осетљив доњи (лумбални) део кичме при фреквенцији вибрација од 4-
12Hz јер тада долази до резонансе. 

•  обољење дигестивног система се често примећује код особа које су 
изложене вибрацијама целог тела у дужем временском периоду при 
чему је, због појаве резонансе, критична фреквенција вибрација између 
4 и 5 Hz 

•  кардиоваскуларни проблеми настали при изложености вибрацијама са 
фреквенцијама испод 20Hz (убрзан рад срца, хипервентилација…) 

 
 

3. УТИЦАЈНИ ФАКТОРИ НА ВЕЛИЧИНУ ВИБРАЦИЈА 
ВИЉУШКАРА 

Вибрације виљушкара су директно повезане са силама и моментима који 
настају у самом мотору при процесу рада. Без обзира о ком типу вилљушкара се 
ради, вибрације су готово неизбежна појава јер су последица рада самог возила. 
Ипак да би вредности вибрација биле у дозвољеним границама, неопходно је 
вршити правилно одржавање возила, нарочито његовог погонског дела.  



ТЕМПУС 158781, КЊИГА 5, МАЈ 2013. 

 
 

23

Други значајан извор вибрација јесу радне површине тј. подлоге по 
којима се виљушкар креће. У унутрашњости хала и складишта подлоге су 
углавном равне и глатке, па је утицај површине на величину (интензитет) 
насталих вибрација, готово занемарљив. Међутим, ситуација је другачија у 
радним активностима ван зграда, складишта и пословних простора јер су терени 
и површине по којима се ова возила крећу знатно слабијег квалитета, а врло 
често и оштећена различитим неравнинама. Нарочито су опасне изненадне 
препреке јер приликом прелажења преко њих долази до потресања које је узрок 
готово трећине свих обољења леђа код оператера тешком мобилном опремом. 
Истраживања показују да равне, глатке и чисте површине, при осталим истим 
условима, имају близу пет пута мање вредности вибрација у односу на вибрације 
које се јављају када се возило креће по неравној подлози. 

На величину вибрација на седишту или поду возила, као и на ручним 
комадама, утиче још неколико значајних фактора од којих су неки техничке, а 
неки организационе природе. Поједини фактори су континуирани, а неки су 
пролазни.  

Један од најзначајнијих техничких фактора, који може да утиче на 
величину вибрација код возила, јесте огибљење-вешање возила. Виљушкар је 
специфично возило које је конструктивно изведено тако да крута шасија носи 
мотор, кабину, виљушке и контратег. У највећем броју случајева, виљушкар има 
само просто огибљење на задњој осовини које је, практично, више у функцији 
управљања возилом (јер би без њега било немогуће прећи чак и најмању 
препреку), а много мање у функцији амортизације удараца и вибрација. 

 Може се рећи да су, за смањење насталих вибрација, много значајнији 
пнеуматици и седиште. Тип пнеуматика је значајан јер су они први амортизери 
насталих вибрација. Виљушкари са точковима од тврде гуме готово и да немају 
способност било каквог амортизовања, док код виљушкара са гумама пуњеним 
ваздухом, точкови имају огромну улогу у редукцији насталих вибрација.  

 

 
Слика 2: Активно седиште  
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Седишта на старијим виљушкарима су класична механичка, без превелике 

могућности за амортизацију вибрација. Према тврдњама произвођача виљушкара, 
нова антивибрацијска, ваздушна седишта могу вишеструко смањити вредности 
вибрација. При тест мерењу вибрација виљушкара, вредности измерених 
вибрација са новим тзв. активним седиштема била су три пута мање од вредности 
са старим механичким седиштима (слика 2).  

Као једна од значајних организационих мера јесте правилан избор брзине 
кретања виљушкара при обављању радних задатака јер је познат утицај брзине 
возила на величину вибрација. Приликом преласка препреке од 18mm, величина 
вибрација повећава се за 20% уколико се брзина повећа за 2km/h, а чак 75% 
уколико се брзина повећа за 4km/h. 

На крају, али по значају, можда на првом месту по утицају на величину 
вибрација целог тела има понашање руковаоца тј. његова обученост за обављање 
радних задатака и познавање вибрација као честе појаве при раду. Неискусни 
оператери не познају значај утицај брзине на појаву вибрација, па се најчешће 
одлучују за веће брзине у случају добро одржаваних површина. 

 
4. МЕРЕЊЕ И ОЦЕНА ВЕЛИЧИНА ВИБРАЦИЈА ЦЕЛОГ 
ТЕЛА 

 Непосредно мерење силе која ствара вибрације, што би било најпо-
жељније, је немогуће. Из тог разлога се приликом спровођења анализе врши 
мерење одзива система (последица) на дејство силе, који у ствари представља 
вибрације. Вибрације које се, преко седишта, преносе на тело руковаоца могу се 
дефинисати, у фреквентном домену, у виду: померања, брзине и убрзања 
вибрација. Уколико врста мерења које се изводи, не захтева мерење посебног 
параметара, нпр. због захтева неког стандарда, опште је правило да треба 
изабрати параметар који има најравнији одзив у посматраном фреквенцијском 
опсегу.  

У литератури се срећу различити показатељи оптерећења човека, а када 
су у питању возачи виљушкара, најчешће примењивани услови су дефинисани 
стандардом ИСО2631-1:1997 [7], у зависности од нивоа вертикалних убрзања, 
њихове фреквенце и времена изложености тим убрзањима. При мерењу и оцени 
утицаја вибрација на човека, стандарди дефинишу као параметар за мерење и 
оцену, убрзање (акцелерацију) које је кориговано фреквенцијском тежинском 
функцијом . 

Оцењивање утицаја вибрација подразумева дефинисање три ортогонална 
мерна правца. За вибрације цеог тела, лонгитудинални правац се означава као з-
правац (vertical). Бочни правци се означавају као x и y, при чему се x-правац 
(afterward) односи на кретање напред-назад, а y-правац (sideward) лево-десно 
(слика 3.)  
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Слика 3: Дефинисање ортогоналних мерних праваца  

 
Мерења интензитета вибрација у сва три управна правца могу се вршити 

на седишту возача и (или) на поду возила (слика 4). 
 

 
Слика 4: .Мерна опрема за мерење вибрација целог тела на поду кабине (лево) и 

седишту возача (десно) 
 
За вибрације које се преносе на цело тело у возилима или на 

платформама користи се један мерни филтер за мерење вибрација у z-правцу од 4 
до 8 Hz, а други за мерење у x и y правцу од 1 до 2 Hz. 

Zа процену или идентификацију штетности вибрација на цело тело 
возача, битан је ниво (интензитет) вибрација и време излагања.  

Ниво вибрација изражен као р.м.с или ефективна вредност (енгл. root-
mean-square) једнак је просечном убрзању, измереном у раздобљу обављања 
мерења.  

 На основу нивоа вибрација и времена изложености, утврђује се ниво 
дневне изложености, А (8) - континуирана еквивалентна акцелерација, норми-
рана с обзиром на 8-сатно радно време или вредност вибрацијске дозе (енг. 
vibration dose value - VDV), која представља кумулативну дозу. У случају дневне 
изложености вибрацијама које се преносе на цело тело, у Directive 2002/44/EC, 
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тзв. Европској Директиви о вибрацијама, наведене су дневна гранична вредност 
изложености (енг. exposure limit value) која не сме бити прекорачена у 
професионалним условима и износи 1,15 m/s2, те дневна упозоравајућа вредност 
изложености (енг.еxposure аction value) изнад које су послодавци дужни 
контролисати ризике произашле из вибрација и износи 0,5 m/s2 [8].Националне 
регулативе могу имати и строже захтеве.  
 

5. МЕРЕ ZА РЕДУКЦИЈУ ИЛИ ПОТПУНО УКЛАЊАЊЕ 
ВИБРАЦИЈА ЦЕЛОГ ТЕЛА 

 Према Директиви о вибрацијама у случају дневне изложености 
вибрацијама А (8) = 0,5 m/s2 треба информисати раднике о ризику због 
изложености вибрацијама. Уколико је А (8) > 0,5 m/s2 онда се морају спроводити 
мере за смањење вибрација, а радницима се морају омогућити превентивни 
здравствени прегледи. Ако је А (8) > 0,8 m/s2 (или 1,1 m/s2 - зависно од 
националних прописа), одмах се морају предузети мере како би се избегла ова 
претерена изложеност, а радници морају обављати редовне превентивне 
здравствене прегледе. 

Када је вредност радне изложености премашена, послодавац ће 
успоставити и спровести програм техничких и организационих мера намењених 
смањењу изложености механичким вибрацијама.  

Техничка (инжењерска) решења за минимизирање ефеката вибрација 
виљушкара на тело оператера могу бити: квалитетно одржавање возила, 
унапређење ергономије кабине, квалитета седишта и сигурносних профила за 
оптимизирање положаја оператера, увођење неких система огибљења за 
амортизацију вибрација и побољшање квалитета терена за смањење вибрација на 
месту настанка. 

Организационе мере могу бити: ротација запослених тј. смањење времена 
излагања вибрацијама, прављење већих паузи при активностима где се јављају 
вибрације целог или увођење других радних метода које захтевају мање излагање 
вибрацијама (нпр. покушај да се на активностима са највећим вредностима 
вибрација користе возила без возача – аutomated guided vehicles). Једна од 
најважнијих организационих мера је боља обука и информисање радника о 
опасностима од вибрација и начинима да се њихов утицај редукује или потпуно 
елиминише.  
 

6. ЗАКЉУЧАК 
Виљушкари су, данас, препознати као ризично средство унутрашњег 

транспорта са аспекта вибрација које се преносе на цело тело возача.  
 Проучавање настанка и ширења вибрација је доста сложено због 
истовременог садејства многобројнијих утицајних фактора. 

Мотор и погонски агрегати, дизајн возила, огибљење, квалитет уграђених 
седишта, врста пнеуматика итд. су значајни технички фактори који утичу на 
појаву и величину вибрација, а о којима воде рачуна водећи произвођачи ових 
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возила приликом пројектовања самих возила. Са друге стране, квалитет терена-
радних површина, брзина возила, тежина возача и терета такође значајно утичу 
на вредности вибрација. Врло често се, међутим, занемарује улога обуке-
тренинга оператера и његове информисаности о опасностима и мерама заштите 
од вибрација које се простиру на цело тело. 

Излагање високим вредностима вибрација целог тела, носи многе штетне 
последица по здравље оператера. Зато је послодавац дужан да изврши 
одговарајућа мерења вибрација на својим возилима и у зависности од добијених 
вредности предузме одговарајуће техничке и организационе мере за њихово 
смањење, а све у складу са одговарајућом законском регулативом.  
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ОПАСНОСТИ КОД МЕХАНИЧКИХ ПРЕНОСНИКА СНАГЕ 
 

 Милош Ристић, ВТШ Ниш 
  

ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА  
Механички преносници снаге су готово незамењиви елементи у раду било ког 

механизма или мешине и као такви су широко распрострањени у свакодневном животу, 
што је као последицу створило да буду посебан део предмета машински елементи и 
засебан научно истраживачки правац. Огромна употреба ових елемената и сколопова 
посебно је важна из угла безбедног и сгурног руковања уређајима и машинама, а у овом 
раду биће приказане најосновније опасности и мере безедности у примени механичких 
преносника снаге. Рад првенствено сагледава индивидуалну улогу преносника, а не 
машине или система, са посебним освртом на њихову примену код одређених машина.  

Кључне речи: механички пресносници снаге, механичке опасности, физичке 
штетности, мере безбедности. 

 
 

THE DANGERS WITH MECHANICAL POWER 
TRANSMITTERS 

 
THE AIM AND THE OUTCOMES 
Mechanical power transmitters are almost irreplaceable elements in the work of any 

mechanism or machine and as such they are widespread in everyday life, which caused it to 
become a special part of the subject mechanical elements and a separate branch of scientific 
research. The immense use of these elements and sets is of a special importance from the point 
of view of safe and secure device and machine handling, and this paper will present basic 
dangers and safety measures in the use of mechanical power transmitters. The paper in the first 
place perceives the individual role of transmitters, and not of a machine or a system, with the 
special emphasis on their use with certain machines. 

Key words: mechanical power transmitters, mechanical dangers, physical harmfulness, 
safety measures. 
 

1. УВОД  
Задатак преносника снаге је претварање и вођење механичке енергије од 

излазног вратила погонске машине до места где је она неопходна, а то је улазно 
вратило радне машине 1. 

Класификацију преносника можемо извршити према различитим 
критеријумима. Прва подела преносника снаге је на: хидрауличне, пнеуматске, 
електричне, и механичке, које даље можемо посматрати према: 

 Променљивости преносног односа, 
 Начину управљања, 
 Положају оса вратила, и 
 Степену преноса. 
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Најчешћа подела механичких преносника снаге јесте према начину 
преноса обртног момента:  

 преносници обликом (озубљени преносници) 
 зупчасти преносници, 
 ланчани преносници, 

 преносници трењем 
 каишни (пљоснати каишници, ремени) преносници, 
 фрикциони преносници. 

Иако су системи заштите предвиђени и уграђени у машине 2, опет се 
дешавају повреде (у овом раду су обрађене само механичке опасности) радника 
као што су преломи руку и шака, одсецања прстију,нагњечења и сл. За сваки део 
машине, сваку функцију и процес који могу изазвати повреду, морају се 
предвидети мере заштите. Најбоље је применити мере које могу да се 
контролишу, смањити број врста опасности а ако је то немогуће, покушати неке 
опасности, елиминисати.  

У наставку рада су приказане и обрађене опасне зоне на преносницима, 
врсте опасности и повреда, које могу изазвати механичка кретања, као што су 
обртање, транслација и њихова комбинација, као и захтеви за заштитом здравља 
и безбедности 3, коришћењем превентивних и безбедносних мера 4. 
Преносници снаге имају јасно дефинисану улогу у раду сваког система или 
машине и њихов систем рада је анализиран са много аспеката што је довело до 
тога да се преносници снаге постављају у кућишта која цео систем затварају и 
обезбеђују безбедан рад по околину 5. 
 Данашња тежња инжењера у симултаном пројектовању 6 је да створе 
производ са што мање ресурса, у што краћем времену а да производ буде 
оптималан са аспекта одређене функције циља. У таквом окружењу механички 
преносници снаге, добијају нове материјале и нове експлоатационе услове. 
Инжењери струковних студија треба да познају преноснике снаге, јер су они 
саставни и покретачки део сваке индустрије, али и да знају опасности које ови, 
често изуетно снажни механизми, могу да произведу. 
 

2. ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ ОД МЕХАНИЧКИХ 
ПРЕНОСНИКА СНАГЕ 

Опасност је околност или стање које може угрозити здравље или изазвати 
повреду запосленог услед које постоји вероватноћа настанка повреде, обољења 
или оштећења здравља запосленог 7. 

Опасности и штетности које се могу јавити у раду са механичким 
преносницима снаге могу се према Правилнику о начину и поступку процене 
ризика на радном месту и у радној околини 5, груписати на:  

 механичке опасности:  
o од обртних делова,  
o од обртања преносних парова,  
o од делова који увлаче,  
o од делова који могу да пригњече, 
o од делова са инерцијалним обртањем. 
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 физичке штетности:  
o бука и  
o вибрације  

 
2.1. Механичке опасности од обртних делова  
Сваки део механизма или машине, који врши обрно кретања, а при том 

нема заштиту, представља опасност за корисника – радника. Код механичких 
преносника снаге такви елементи су најчешће: зупчаници, ланчани и  ремени 
преносници, спојнице, вратила, осовине, осовинице итд. Контакт ремена са 
ременицом или ланаца са ланчаником су места где често буду ухваћени прсти, 
руке или ноге (слика 1). Спојнице, клинови, чивије и други елементи који 
ротирају заједно са вратилом су опасни, јер лако захватају и увијају одећу, као на 
слици 2. Најчешће буде захваћен део одеће, (конац или искрзани део), који се 
уврне око ротирајућег дела, а потом цео рукав или ногавица који за собом 
повлаче и делове тела, па је повреда неминовна.  

 

 

 
Слика 1: Механички преносници снаге као узроци повреда 

 
 Опасност настаје ако: 

 површине ротирајућих делова имају већу храпавост од 
предвиђене; 

 постоје завртњи/навртке на пример на спојницама (сл. 2а); 
 ако клин вири из споја зупчаника и вратила (сл. 2б), и избочине 

(сл. 2в) које се налазе на ротирајућим деловима. 
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Слика 2: Опасности од избочина  
(а – завртњи/навртке; б - клин вири из споја;в – избочине на фрикционом точку) 

 
Нарочито су опасна ожлебљена и вратила квадратног попречног пресека 

јер је њихова површина таква да се за њу делови одеће лакше закаче. Међутим, 
ни глатка вратила нису безазлена, јер рђа, зарези, осушено блато и прљавштина 
могу да направе неравнине, које ће лако захватити одећу чак и када се споро 
обрће, слика 3. 

 

 
Слика 3: Нечистоће на вратилима као узрок повреде 

 
Контакт са делом који ротира најчешће се оствари приликом чишћења 

машине или приликом оклизнућа и пада. Делови који ротирају треба да буду што 
је могуће више заклоњени или затворени, односно покривени браницима и 
штитовима који се скидају приликом чишћења и одржавања машине, односно 
смештени у кућиште преносника. Нажалост, многи корисници приликом 
одржавања уклањају заштитне поклопце и врата, али их не враћају на место када 
заврше са одржавањем, што опвећава опасност по радника и околину. Делови 
који ротирају се генерално крећу сувише брзо да би човек који је ухваћен могао 
да се ослободи. Стога руковаоци и помоћни радници морају да буду свесни 
опасности од делова који ротирају, не треба да носе сувише комотну и широку 
или искрзану одећу, која може бити захваћена, већ зависно од машине на којој 
раде треба да поштују заштитну опрему прописану за то радно место 8.  Дуга 
коса, такође, може бити захваћена деловима који ротирају и у том случају могу 
да настану озбиљне повреде главе. Никада се не нагињати или прелазити преко 
незаштићених делова, који ротирају. Приликом чишћења, одржавања или неке 
друге интервениције увек је најсигурније машину искључити. 
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Да не би обилазили око машине и губили на времену људи често прелазе 
преко укључених машина. У раду са прикључним машинама то се огледа у 
преласку преко карданских вратила, чиме се излажу ризику од повреда, а све у 
нади да ће у што краћем времену обавити посао. Међутим, истраживања показују 
да ће се преласком преко укљученог карданског вратила (слика 4) уштедети свега 
3 секунде у односу на време утрошено за обилазак око машине. Ако се тај 
поступак понови 100 пута, уштедеће се 5 минута времена, али ће се и властити 
живот угрозити 100 пута, [9].  
 

 
Слика 4: Карданско вратило између радне и прикључне машине 

 
2.2. Механичке опасности од обртања преносних парова  

 Преносни парови (зупчасти, каишни и ланчани) се користе на машинама 
како би се одређене радне карактерситике са погонског елемента пренеле на 
гоњени елемент између два паралелна вратила на одређеном растојању. Њихова 
предност огледа се у савладавању тог растојања помоћу каишника или 
ланчаника. С обзиром на огромне снаге, обртне моменте и бројеве обртаја који 
могу да се јаве у једном преноснику снаге, важно је разумети какву потенцијалну 
опасност носи један овакав машински систем, нарочито ако је ван кућишта 
пресносника (што је чест случај) или ако нема заштитне поклопце, као што је 
приказано на слици 5, где је заштитни поклопац каишног пресносника уклоњен. 

 
Слика 5: Пример коришћења зупчастог каишног преносника са котурима затезачима 
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 Постоји три основна типа опасности која се јављају код рада преносних 
парова: 

Први тип опасности настаје код рада зупчастих и пужних парова са 
супротним смеровима обртања, као и код фрикционих парова (слика 6-лево), 
када може доћо до увлачења делова одеће или захватања прстију.  

Други тип опасности настаје ако се каишник, ланчаник односно точак 
(сл. 6-десно) обрће близу кућишта или непокретног носача. 

 

 
 

опасност од увлачења 
Обртни елементи  

близу непокретних носача 
 

Слика 6: Опасне зоне код обртања преносних парова 
   

Трећи тип представљају примери када се један део обрће а други се креће 
праволинијски или тангенцијално у односу на њега. Примери су контакти између 
каишника и каиша, ланца и ланчаника  и зупчаника у контакту са зупчастом 
летвом. 

 

 
Слика 7: Примери кретања: обртног, праволинијског и тангентног 
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2.3. Механичке опасности од делова који увлаче  
Постоје машински делови који су пројектовани да увлаче како флуиде, 

тако и чврста тела. Делови који увлаче су посебно опасни механизми, јер код 
њих долази до загушења радног просотра чиме машина има одређени застој у 
раду. У оваквим машинским системима често срећемо да је механички 
преносник снаге искоришћен не као преносник, већ као радна машина. Такав је 
случај код фрикционог пара за пресовање каиша, а или пужног транспортера, 
приказаних на слици 8.   

 

 

Слика 8: Радна машина заснована на механичком преноснику снаге. 
 

Највећа опасност по радника дешава се када радник у нади да ће брзо 
решити проблем, без заустављања и гашења машине, покуша да реши проблем, 
најчешће одглављивањем физичке препреке, због које се и застој десио. У том 
тренутку, не размишља о могућом последицама које могу бити изазване наглим 
трзајем машине или изненадним наставком рада машине при чему је његов 
положај, пре свега руку, у самој зони опасности.   

Чест пример су пољопривредне машине са прикључним машинама које 
треба да унесу (увуку) усев, сламу, сено или друге пољопривредне материјале. 
Такви делови постоје на берачима кукуруза, пресама за балирање, машинама за 
мешање и дистрибуцију силаже и другим машинама. То су најчешће увлачећи 
ваљци, који се окрећу један према другом великом брзином. До несреће долази 
када радник у нади да ће брзо решити проблем, без заустављања и гашења 
машине, покуша руком да извуче заглављени предмет, нпр. стабљику кукуруза 
увучену од стране берача кукуруза, приказаног на слици 9-б. 

Док радник цима увучену стабљику увлачећи ваљци могу изненада да се 
ослободе и почну да се окрећу трзајући стабљику напред. При том, брзина којом 
ваљци увлаче стабљике код берача кукуруза је 3,5 m/s и већа је од брзине 
кретања сигнала кроз људске нерве, тако да пре него што радник ослободи 
стабљику његова шака и рука су ухваћени у машину [10]. 

На слици 9-в је показан ток несреће. Радник шаком ухвати заглављену 
стабљику на растојању од 0,5 m од ваљака. „Психичка секунда“ или време 
реаговања у просеку износи 0,3 секунде, што значи да је потребно 0,3 секунде да 
би човек реаговао на примећени сигнал. За то време стабљика је (заједно са 
руком радника) крећући се брзином од 3,5 m/s  прешла пут од 1,05 m. Шака која 
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је била на растојању 0,5 m од ваљака бива увучена између ваљака 0,15 секунди 
пре него што човек (и са најбољим рефлексима) може уопште да реагује.  
 

 

Слика 9: Увлачећи ваљци и ток несреће при раду са увлачећим ваљцима 
 

Међутим, избегавање оваквих несрећа је лако. Једноставно треба потпуно 
искључити машину пре било какве радње на њој. Радници морају да буду свесни 
чињенице да је човек спорији од радних делова машине и да они представљају 
потенцијалну опасност за њега. Један од начина да се избегну несреће при раду 
са механичким преносницима у облику увлачећих ваљака јесте и уградња 
реверзибилног редуктора (сл. 10), који омогућава окретање ваљака у супротном 
смеру. Окретањем ваљака у супротном смеру могуће је самоодгушивање 
машине, без опасности по радника.  

 

  

Слика 10: Реверзибилни редуктор 
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2.4. Делови са инерцијалним окретањем  
За разлику од претходних, ове повреде су специфичине по томе што се 

дешавају када се искључи погон машине. На многим машинама (нарочито 
пољопривредним) постоје ротирајући делови, који због велике брзине и 
сопствене инерције или инерције осталих делова који су повезани с њима, 
настављају да се обрћу и након искључивања погона (и то нарочито у 
случајевима тзв. прикључних машина). На пример, то су ножеви код ротационих 
косачица, замајац код преса за балирање, вратила, вентилатори и други делови 
који добијају погон од прикључног вратила трактора и обрћу се великом 
брзином. До несреће долази када радници искључе погон и приђу машини, а при 
том заборављају да има делова, који се још обрћу 11. Често су радници свесни 
опасности, али у жељи да што пре наставе рад они прилазе и интервенишу у 
близини таквих делова, слика 11. Да би се избегле овакве повреде, радници 
морају, пре свега, да препознају делове с инерцијалним окретањем и да буду 
свесни ризика и опасности који они доносе. 

 

 
Слика 11: Делови с инерцијалним окретањем 

 
2.5. Физичке штетности  

 
2.5.1. Вибрације  

 Вибрације се појављују код обртних делова, ако нису правилно 
уравнотежени, односно при тежњи система да настале осцилације машине смањи 
и у потпуности елеминише. При монтажи точкова, зупчаника, ланчаника и 
каишника, потребно је водити рачуна да им се осе поклопе са осом вратила или 
осовине на које се постављају да при раду не би дошло до појава радијалног или 
аксијалног бацања, а затим и до оштећења проузрокованих насталим 
вибрацијама. Пример монтаже цилиндричних зупчастих парова показује узроке 
вибрација. Ако су већа оптерећења долази до деформације зупца зупчаника (сл. 
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12а) и угиба вратила (сл.12б). Код вратила и осовина је битно при монтажи 
постићи правилно улежиштење (на слици 12в, вратило није хоризонтално). 

 
Слика 12: Узроци неуравнотежења обртних елемената 

(а – деформација зупца зупчаника; б - деформација вратила; в - неправилно 
улежиштење) 

 
2.5.2. Бука  
Бука је последица:  

 вибрација,  
 неправилног улежиштења,  
 одступања облика зупца зупчаника од еволвенте и сл..  

 
Међутим бука може да се јави и у случају слабог подмазивања лежајева и 

преносних елемената. И сама конструкција каишних и ланчаних преносника 
утиче на вибрације и буку јер се кретања и оптњерећења преносе на већа 
растојања. 
 

3. МЕРЕ ЗАШТИТЕ И ЊИХОВА СРЕДСТВА  
У систему БЗР најважнији задатак је да се после дефинисања места и 

извора опасности и штетности, примене мере да се те опасности и штетности 
сведу на најмању могућу меру. Заштита подразумева да се примене следеће мере:  

 техничке и  
 организационе.  

 
3.1. Техничке мере  
Средства техничке заштите, представљају најбољи и најпоузданији облик 

заштите, јер се примењују при конструисању и пројектовању машиснких 
система. Конструкција преносника снаге (зупчастих и пужних) подразумева, да 
су преносни парови смештени у кућишта, ради правилног подмазивања и рада. 
На кућишту постоји конструктивно решење којим се обезбеђуеје вршење 
контроле нивоа уља за подмазивање, као и отвор за контролу рада.   

Задатак кућишта је, између осталог, да: обезбеди беспрекороно 
улежиштење и осигура систем од превртања и хаварија, да заштити виталне 
елементе преносника од утицаја околине чиме се смањује опасност од хаварије 
преносника и лома зубаца, а тиме и евентулано излетање поломљеног дела ван 
преносника (брзине обртања могу бити изузетно велике, па излетање 
поломљеног дела може бити екстремно опасно), да пригушује буку и вибрације и 
да обезбеди термичку стабилност. Кућишта су обично дводелна. 
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Слика 13: Кућишта механичког преносника снаге (са преносником) 

 
Каишни и ланчани парови су по правилу на комбајнима без кућишта па 

се морају заштити са вратима (сл. 4. поз.1).  
 

 
Слика 14: Пример коришћења зупчастог каишног преносника са котурима затезачима 

на транспортеру (1-заштитни поклопац) 
 

 Карданско вратило приказано на слици 4 је важан машински елемент који 
служи за спајање погонске машине (трактор) и прикључне пољопривредне 
машине. Карданско вратило може да захвати одећу радника и да га усмрти. Зато 
заштита вратила мора бити исправна. Рад са карданским вратилом је безбедан, 
ако је на њему исправна пластична навлака (сл. 15). 
 

 
Слика 15: Пластична навлака за карданско вратило 

Вибрације машина се смањују уравнотежењем обртних маса и правилном 
конструкцијом ослонаца вратила и обртних делова, као и самим смештањем 
преносника снаге у кућиште. 
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Овим наведеним мерама се обавља заштита од непосредног контакта 
радника и машине, односно заштита њихових руку и шака. 
 

3.2. Организационе мере  
У ове мере пре свега спада благовремена припрема машина за 

коришћење, редовно сервисирање и одржавање, поштовање упутства и 
континуирана обука руковаоца машина. Пре свега радник је обавезан да за било 
коју интервенцију заустави погонску машину и пре сваке интервенције провери 
да ли је безбедно приступити машини. Радници су дужни да носе лична заштитна 
средства која се прописују у зависности од врсте опасности и штетности, а то пак 
зависи од специфичности машине, услова рада и радне средине. За опасност од 
повреда на оштрим ивицама, избочинама и сл. радници ће користити рукавице, 
против прекомерне буке радник ће користити на ушима антифоне и сл. У неким 
пословима није згодно носити мантил, већ имати одећу која је уз тело и заштитне 
кецеље итд.  
 

4. ЗАКЉУЧАК  
Иако су елементи за пренос снаге, а пре свих зупчаници, заступљени у 

индустрији у проценту да су готово незаменљиви, очекивало би се да је њихова 
израда, уградња и експолатација безбедна. Свакако да је велика предност свих 
елемената који чине склоп механичких преносника снага, са аспекта 
безбедности, у томе што инжењери стално долазе у контакт са њима и разумеју 
њихову сврху те је на тај начин смањен ризик од могућих несмотрених повреда. 
Са друге стране, радници често, у брзини, праве несмотре грешке које могу бити 
изузетно опасне и са трајним последицама. 

Опасности које се јављају при раду са незаштићеним преносницима снге, 
представљају ризик и потенцијалну механичку опасност услед обртања делова и 
пресносних парова, чиме преносник може да увуче део радникове одеће и самог 
радника, изазивајући при том незгоду у облику пригњечења, нагњечења, 
прелома, одсецања прстију, а код великих механичких система може доћи и до 
смртног исхода.  

Препорука је да преносници снаге буду, кад је год могуће, смештени у 
кућиште које ће обезбедити већу безбедност радника и радне средине, смањујући 
при том могуће опасности и штетности. Тамо где су преносници отворени, 
обавезно је повећати ниво пажње и максимално поштовати радна упутства. 

На крају, најважнија ствар је стална едукација запослених у циљу бољег 
разумевања радног процеса и радних захтева уз стално наглашавање захтева 
безбедности. Тиме радник бива континуирано обучаван, чиме се ризик од 
могућих опасности и штетности смањује. 
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МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ПРИ 
ИНСТАЛИРАЊУ СОЛАРНОГ РЕГУЛАТОРА ПУЊЕЊА У 

ФОТОНАПОНСКИ СИСТЕМ НАПАЈАЊА 
 

Дејан Благојевић, Наташа Богдановић, ВТШ Ниш 
Ивона Ћирић, ЕТШ "Мија Станимировић" Ниш 

 
ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА 
Фотонапонски системи напајања у последње време постају све популарнији и 

доминантни на тржишту обновљивих извора у нашем региону. Задовољавајућа 
експозиција терена, цена репорематеријала, cost-benefit анализа, субвенционисање од 
стране државе, створилису услове да, у нашем свакодненвом окружењу ових система је 
свакодненво све више. У зависности од географске позиције, конфигурације терена 
сунчеве енергије свака земља на својој територији настоји да искористи предности ове 
врсте обновљивих извора. На бази чињенице да се ова обалст карактерише изразитом 
мултидисциплинарношћу, односно високим степеном комплексности, логичан је и 
посебан приступ овој области са становишта БЗНР-а.  

У овом раду посебна пажња ће бити посвећена соларном регулатору пуњења 
батерије у оквиру PV система, његовим карактеристикама, безбедним процедурама 
укључивања у ПВ систем, режимима рада и одржавања са становишта његових 
електричних особина и својстава уз посебан нагласак на опасности изазавне струјним 
ударом и појавама пожара и експлозија. 

Кључне речи: фотонапонски системи, панели, регулатор пуњења, режими рада, 
електрични параметри, струјни удар, пожар, експлозија. 

 
OCCUSH PROCEDURES DURING INSTALLATION OF SOLAR 

CHARGE CONTROLLER IN PV POWER SYSTEM 
 

AIMS AND OUTCOMES 
Photovoltaic power systems in recent years become increasingly popular and dominant 

on the market of renewable resources in the region. Sufficient exposure resulted in price of raw 
materials, cost-benefit analysis, subsidized by the government so that in our everyday 
environment of these systems is more and more. Depending on geographic location, terrain 
solar energy each country on its own territory is trying to take advantage of this type of 
renewable energy. This area is characterized by a distinct multidisciplinary approach and a high 
degree of complexity, which in itself requires a unique approach to point-and OSH. 

In this paper, special attention will be paid to the solar battery charge controller in the 
PV system, its features, safe procedures involving the PV system, modes of operation and 
maintenance related to its electrical properties and properties with special emphasis on the 
dangers caused by electrical shock and fire occurrences and explosion. 
 Keywords: photovoltaic systems, panels, charge controller, operating modes, electrical 
parameters, electric shock, fire, explosion. 
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1. УВОД 

Све већа потреба савременог друштва за електричном енергијом, 
добијеном на што чистији начин, доводи до промене свести људи и окретању ка 
обновљивим изворима енергије. Извори енергије попут нафте, угља, гаса нису 
неисцрпни и са тренутним нивоом потрошње ови енергенти ће нестати за пар 
десетина година [1]. 

Соларна енергија је постала изузетно важна у садашње време. Сунчева 
енергија је чиста, обновљива, за сада скоро неискоришћена, а незамарљиво је и 
то да сваким даном стиже на Земљу толика енергија колика је годишња 
потрошња целог светa [1,2]. Та чињеница са једне стране, као и проблем 
руралних крајева, делимична покривеност територије електроенергетском 
мрежом, стављаjу у први план капацитете фотнапонских система (сл. 1).  

Самостални PV системи представљају ефикасна решења у удаљеним 
местима, где је једина алтернатива коришћење агрегата чији је рад веома бучан и 
захтева одржавање и потрошњу релативно скупог горива. Принцип рад се 
заснива на фотоефкету. У оквиру приказаног система генерисани електрични 
сигнал се акумулира у батерији и тај процес је контролисан помоћу регулатора 
пуњења батерије, да би се путем инвертора једносмерни (DC) напон батерије 
претворио у наизменични (AC) који се користи у домаћинству. У једноставним 
системима могуће је користити само DC напон, па инвертор у том случају није 
неопходан [3]. 

 

Слика1: Шематски приказ ПВ система са примером примене и позиције у 
руралним крајевиам 

 
Имајући ово виду, логично је закључити да ова област са становишта 

БЗНР-а представља посебан изазов, који захтева брзу и ефикасну реакцију у 
форми процедруа и добро дефинисаних мера превенције. Са становишта 
опасности које се јављају приликом инсталације PV система, исте се могу 
глобално сврстати у три групе (сл.2). 
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Слика 2: Глобалан подела опасности које се јављају приликом  
инсталирања ПВ система 

 
2. РЕГУЛАТОР ПУЊЕЊА  

Регулатор пуњења код соларних модула контролише процес пуњења и 
пражњења једног или више акумулатора унутар система. Регулатор надзире 
стање низа акумулатора, управља поступком пуњења и управља укључивањем-
искључивањем оптерећења. Алгоритам пуњења акумулатора, штити акумулатор 
од штетних утицаја. Активација три функције дубоког пражњења, зависи 
искључиво од стања акумулатора. Заштитна функција се реализује помоћу 
микропроцесора. Реализујући горе наведене функције, значајно се продужава 
радни век акумулаторске батерије, а самим тим и поузданост PV система. 
Регулатори пуњења раде у једносмерном режиму и обично генеришу два 
напонска нивоа 12 и 24 V [4].  

Соларни регулатор пуњења и пражњења обично садржи следеће 
компоненте: 

 Инфо лед светло; 
 Лед индикатора за праћење стања акумулатора; 
 Прикључни блок за спајање на соларни модул; 
 Прикључни блок за спајање на акумулатор; 
 Прикључни блок за спајање оптерећења. 

 
3. БЕЗБЕДОНОСНЕ ПРОЦЕДУРЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
СОЛАРНОГ РЕГУЛАТОРА 

Процедуре и поступци инсталације регулатора пуњења унутар PV 
система, са становишта безбедности на раду сагледавју се на бази дефинисаних 
опасности и штетности од којих се посебно издвајају струјни удар и опасност од 
ватре и експлозије. 

Наиме, у раду соларног регулатора пуњења издвајају се следеће 
ситуацију које могу да изазову нежељене последице по лица и околину. Прва од 
њих се односи на случај када соларни регулатор пуњења је отказао и не уопште 
не ради. У том слулају процес пуњења акумулатора је ван котроле, 
штоуконаномможе да резултира експлозиојом и пожаром у систему. Други 
случај се односни на оштећења регулатора и каблова, чиме постоји опасност од 
директног струјног удара. 

Опасности

струјни
удар

пожар и 
експлозија

рад на 
висини
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Појава дима или продирање воде у систем само по себи представља 
опасност по лица и окружење имајући у виду хемисјку природу интеракције и 
количину енегија која се при истој ослобађа. Слаби контакти унутар система 
између каблова и прикључница, омогућавају велику дисипацију снаге на истима, 
ослобђање велике количине топлотне енергије, што у коначном може да доведе 
до пожара и експлозије [5]. 

У принципу, поменуте опасности се јављају у већини случајева као 
последица грешака које настају при инсталацији регулатора унутар система 

Соларни регулатор пуњења се може инсталирати само унутр PV система, 
односно никакав други извор осим соларних агрегата не сме се прикључити на 
регулатор. Такође, на регулатор не смеју се прикључивати уређаји са струјним 
утичницама, дизел агрегати, ветрогенератори и сл. 

Према томе, при инсталацији соларног регулатора, односно одабиру 
места за његову поставку, морамо водити рачуна да он мора да буде заштићен од 
спољашњих утицаја (вода, топлотни изоври, сунце). Потебно је водити рачуна да 
се монтира на незапаљивој површини што ближе акумулаторима (сигурносни 
размак 30 цм), са несметаном циркулацијом ваздуха. 

Припреме за спајање односно инсталацију регулатора унутра PV система, 
реализујемо избором правилног пресека који ћемо користити за повезивање у 
складу са излазном снагом регулатора. Овде морамо узети у обзир и потребу за 
спољњим осигурачем (обично 40А), који се поставља у близини пола 
акумулатора. Пресек каблова који се користе за регулаторе пуњења за струје 
јачине од 10-20 А,треба да буде у распону од 6-16 mm2, са изолацијом која је 
отпорна на температуре до 85°C [5]. 

Током поступка повезивања, потребно је применти следеће превентивне 
мере, јер овај корак сам по себи носи потенцијалну опасност настанака струјног 
удара односно, експлозије. Наиме, треба имати у виду чињеницу, да соларни 
панели генеришу електричну струјуу тренутцима када су изложени сунчевој 
светлости, односно дневном светлу. То значи, да су у сваком трентку ови 
системи "под напоном", па их приликом укључивања регулатора у коло, треба 
искључити ("покрити их"). При томе, треба водити рачуна да се избегне контакт 
са неизолованим кабловима, као и да алати који се користе морају да буду по 
стандардима. Такође, потребно је осигурати да сва оптерећења која се повезују, 
буду искључена. 

Повезивање се мора релазовати тако што ће се прво у систем повезати 
акумулатор. Каблови се означавају "+" и "-" и постављају се паралелно између 
соларног реулатора пуњења и акумулатора. Затим се повезује спојни кабл 
акумулатора исправним поларитетом на средња два терминала на соларном 
регулатору. Уколико је повезивања урађено коректно лед диода ће засветлети.  

Након тога се приступа повезивању соларних панела, при чему се 
претходно мора осигурати заштита соларног модула. Затим потребно је 
обезбедити да максимано дозвољена улазна струја, буде у дозвољеним 
границама и обележити каблове које користимо за повезивање. Прво се повезује 
"+" пол модула са регулатором пуњења. 
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Уколико су претходно описани кораци реализовани исправно, може се 
приступити повезивању оптерећења. Оптерећења не смеју бити деактивирана 
помоћу заштите дубоког пражњења на солраном регулатору пуњења. Уколко се 
ради о потрошачу са већом потрошњом струје од излазног уређаја, постоји 
могућности његовог директног повезивања на акумулатор. Потрошачи који су 
повезани на овај начин морају се додатно обезбедити помоћу осигурача. У даљем 
потребно је означити каблове, "+" и "-", поставити их паралелно између соларног 
регулатора пуњења и оптерећења и повезати их према упутству. 

Коначно, све каблове које смо користили за повезивање, потребно је сада 
учврстити у близини соларног регулатора (растојање 10 cm). 

С обзиром да се ради о системима који се сврставају у групу ризичних у 
погледу могућих оштећења насталих преднапоном, потребно је инсталирати и 
додатну громобранску заштиту. 

Из изложеног може се извући логичан закључак да при инсталицији 
регултора пуњења акумулатора у PV систем, основно је да морамо да се 
придржавамо "златних правила" превенције од струјног удара и то: 

 Искључивање уз видљиво одвајање делова под напонома 
 Спречавање случајног укључена 
 Утврђивање безанпоснког стања 
 Уземљење и кракто спајање 
 Преграђивање и  означавање [5]. 

 
 Са становишта опасности од пожара и експлозије, потребно је 

предеузети следеће превентивне мере: 
 Обезбедити да у окружењу где је позициониран регулатор 

пуњења нема прашине, гасова и и испарења, 
 Обезбедити одговарајућу вентилацију уколико је регулатор 

смештен у унутрашњној просторији, 
 Редовно проверавати поступак пуњења акумулатора 
 Придржавати се упуства произвођача акумулатора о пуњењу. 
 Бити упозант са карактеритикама акумулатора као и мерама 

превентиве у случају нежељеног дејства киселине. 
 
4. ЗАКЉУЧАК 

Све шира примена соларних система за напајање, захтева озбиљан 
притуп у погледу потенцијалних проблема везаних за питања БЗНР-а. 
Дефинисане опасности сврстане су у триглобалне групе,  јасно указују на 
потребу системског приступа у овој области. Соларни регулатор пуњења, 
представља "контролну" компоненту унутар посматраног PV система. Поступак 
инсталације регулатора пуњења и пражњења акумулатора у PV систем, сам по 
себи праћен је како опасностима, тако и ризицима изазвивања струјног удара и 
настјања  пожара и експлозије. Поменуте опасности се јављају у већини 
случајева као последица грешака које настају при инсталацији регулатора унутар 
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PV система. Приликом инсталције регулатора обавезно је спровести дефинисане 
мере заштите од струјног удара директним односно индиректним додиром, као и 
обезбедити мере противпожарне заштите које су прописане законом. 
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