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УПОТРЕБА СИМУЛАТОРА ВИСОКОТОКСИЧНИХ СУПСТАНЦИ 

ЗА ОБУКУ СУБЈЕКАТА ЗА ИНТЕГРИСАНО РЕАГОВАЊЕ У  

УДЕСНИМ СИТУАЦИЈАМА 
Негован Иванковић1, Небојша Јоцић1, Стеван Ступар2 

Резиме: Присуство високотоксичних супстанци у животној средини представља веома озбиљан проблем 

данашњице. Заштита човека од ове врсте контаминације је веома сложен процес. Стога се за постизање 

максималног нивоа сигурности и успешно реаговање при удесним ситуацијама или при употреби 

хемијских агенаса у борбеним и терористичким дејставима, нужно изискује квалитетно оспособљено 

људство за интегрисано и брзо реаговање. У раду је дат приказ начина обучавања субјеката реаговања 

путем симулације контаминације у ситуацијама са веома реалним сценаријима, а без употребе стварних 

извора контаминације. Наведено се постиже коришћењем заменских хемијских супстанци као 

симулатора високотоксичних супстанци, симулатора детектора отровних хемијских супстанци и 

симулационих система за колективну обуку корисника. Уз значајне предности у односу на старије 

концепте обучавања, најважнији су сигурност и здравље лица на обуци и заштита околине, који су овим 

савременим концептом у потпуности испуњени. 

Кључне речи: високотоксичне супстанце, симулатори, интегрисано реаговање, удес. 

USAGE OF HIGHLY TOXIC SUBSTANCES SIMULATORS FOR 

TRAINING OF INTEGRATED RESPONSE SUBJECTS IN 

ACCIDENTAL SITUATIONS 

Abstract: The presence of highly toxic substances in the environment is a very serious problem of today. 

Human protection from this type of contamination is a very complex process. Therefore, in order to achieve the 

highest level of security and successful response in the accident situations or in the use of chemical agents in 

combat and terrorist operations, it is necessary to have a well-trained and qualified personnel for integrated and 

rapid response. The paper gives an overview of how to train response subjects through simulation of 

contamination in situations with very realistic scenarios without using real sources of contamination. This is 

achieved through the use of substitute chemical substances as simulators of highly toxic substances, simulators 

of toxic chemical detectors and simulation systems for collective training of users. With significant advantages 

over older training concepts, the most important are the safety and health of trained persons and environmental 

protection, which are fully met by this modern concept. 

Key words: highly toxic substances, simulators, integrated response, accident. 

1. УВОД 

Утицај високотоксичних супстанци на животну средину постао је актуелан и 

озбиљан проблем, поготово што се последице његовог деловања испољавају директно. 

У ери њихове масовне примене и енормног присуства у животној средини, значајно је 

порастао ризик од контролисаног и неконтролисаног ослобађања, у виду одвијања 

инцидентних/ акцидентних ситуација или употребе хемијских агенаса у 

борбеним/терористичким дејствима, што у крајњем може да резултира катастрофалним 

последицама по живи свет и животну средину [1-6]. Значајан проблем представља и 

чињеница да се време и место где ће доћи до испуштања опасних полутаната у животну 

средину не може предвидети, а неминовно је прате експлозије материја и пожара. 
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Заштита човека од контаминације високотоксичним супстанцама је веома сложен 

процес. Условљена је законском регулативом, раним откривањем акцидента, 

спречавањем последица и ефикасним уклањањем последица. Главна карактеристика 

законске регулативе у Републици Србији се огледа у томе што су законска и 

подзаконска докумената изузетно усаглашена са документима Европске уније, те се 

може слободно закључити да су по примеру добре праксе, кроз исте ратификоване и 

имплементиране бројне одредбе дефинисане документима Европске уније.  

У складу са деценијском позитивном праксом земаља широм света [7], и у нашој 

земљи је присутан концепт интегрисаног одговора на акцидент који се спроводи кроз 

сарадњу органа власти и неколико ресорних министарстава Републике Србије 

(Министарство заштите животне средине, Министарство унутрашњих послова, 

Министарство одбране, Министарство здравља), која свако за себе припремају и 

организују активности из области заштите, а здружено реагују у фазама поступка 

реаговања (одговора) на удес, мониторинга постудесне ситуације и санације последица 

удесне ситуације. Координацијом се усклађују задаци, поступци и мере између нивоа 

руковођења и командовања свих носилаца активности. Ту се обавља подела 

надлежности, усклађује употреба снага и средстава по носиоцима, месту и времену 

ангажовања [8].  

Имајући у виду да технологија из дана у дан напредује, у свету је присутна 

тенденција за развој средстава за оспособљавање кадра и обучавање снага за хитно 

реаговање за обезбеђење од ефеката дејства високотоксичних супстанци, путем 

симулације контаминације у ситуацијама са веома реалним сценаријима, а без употребе 

стварних извора контаминације. Пошто рад са контаминантима у лабораторијским и 

теренским условима представља веома скупу и ризичну активност, са становишта 

људских живота и здравља, као и животне средине, тенденције у свету су усмерене на 

проналажење одговарајућих замена, одн. симулатора дејства високотоксичних 

супстанци са одређеним карактеристикама веома приближним стварним условима 

одвијања удесних ситуација. 

2. ВИСОКОТОКСИЧНЕ СУПСТАНЦЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ – ОСНОВНИ 

ПОЈМОВИ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА СИМУЛИРАЊЕ ЕФЕКАТА 

ЊИХОВОГ ДЕЈСТВА 

Високотоксичне супстанце у суштини обухватају велике групе отровних хемијских 

супстанци, тј. супстанци природног или вештачког порекла и препарати проистекли из 

производње, различитог хемијског састава, за које је заједничко да имају веома штетне 

и/или смртоносне ефекте на живе организме и животну средину. 

У складу са ратификацијом Конвенције Државна заједница Србије и Црне Горе 

донела је 22. октобра 2005.године „Закон о забрани развоја, производње, складиштења 

и употребе хемијског оружја и о његовом уништавању“ [9]. У члану 2. Основних 

одредби тог закона дефинисан је појам „отровна хемијска супстанца“ по следећем: 

„Отровна хемијска супстанца је свака хемијска супстанца која својим хемијским 

дејством на животне процесе може да изазове смрт, привремену онеспособљеност 

или трајне последице по људе или животиње, без обзира на њено порекло или начин на 

који је произведена.“ 

Замена опасних материја је једна од кључних мера предострожности при 

експерименталном раду вишег нивоа, у којима је циљ упознавање особина отровних 

хемијских супстанци, метода детекције и идентификације и метода деконтаминације, 
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јер омогућава стицање потребног искуства за рад у условима контаминације животне 

средине отровним хемијским супстанцама. Практично, када то могућности допуштају, 

увек треба заменити отровну хемијску супстанцу оном која је мало или ни мало 

токсична. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању 

хемијским материјама [10], чланом 7. децидно налаже да се ризик од настанка повреда 

на раду и/или оштећења здравља услед дејства опасних хемијских материја спречи, 

отклони или смањи на најмању могућу меру, те се сходно томе предност даје замени, 

тако што се избегава употреба опасне хемијске материје и замењује се хемијском 

материјом или процесом који, под условима његове употребе, није опасан или је мање 

опасан за безбедност и здравље.Ово је веома значајно код експерименталног рада при 

извођењу теоријске и практичне обуке са полазницима без значајнијег претходног 

искуства, чиме се испуњавају услови да безбедност у раду са високотоксичним 

супстанцама буде подигнута на највећу могућу меру. 

Употребом симулатора дејства високотоксичних супстанци током обучавања 

најчешће се приказују појаве везане за неконтролисано ослобађање хемијских 

супстанци (експлозија при хемијском удесу (Слика 1), појава контаминације на 

земљишту, биљакама, води, на кожи и одећи људи, материјалним средствима, 

земљишту и објектима, појава неуобичајених мириса, надражујуће дејство на 

респираторне органе и очи, и сл.). 

 

 

Слика 1 - Симулација визуелних ефеката дејства експлозије при хемијском удесу 

 

На овај начин се појединци и јединице за интегрисано реаговање обучавају у што 

реалнијим условима где су ефекти дејства високотоксичних супстанци значајно 

изражени, стиче се потребна умешност у брзом предузимању мера и поступака и 

отклањању последица употребе хемијског удеса у виду постудесног сценарија. 

Објекти за симулацију дејства се бирају на основу процене могућности за извођење 

имитације, вероватноће догађања хемијске ситуације у датим околностима, могуће 

постојаности капљичасте и аеросолне контаминације, процене топографских 

карактеристика земљишта (комуникативност, насељеност, покривеност растињем) и 

неопходних метеоролошких елемената. 

Поред врсте и количине употребљених средстава, утицај испољавају и разни други 

фактори, где су најзначајнији атмосферски чиниоци и рељефни облици [11], који утичу 

на извођење симулације ефеката дејства првенствено као препрека која усмерава 

ширење димног таласа - при наиласку на неравнине, шуме, објекте (нпр. на равном 

земљишту, при повољним атмосферским условима димни талас се креће површином 

тла (Слика 2)). 
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Слика 2 - Утицај ветра на кретање димног таласа 

Приликом извођења симулације најповољније је откривено и слабо испресецано 

земљиште. Јаче испресецано и покривено земљиште има значајан утицај на ширење  

димног таласа отровних хемијских супстанци јако надражујућег дејства, док у исто 

време повећава постојаност капљичасте и аеросолне контаминације истих. 

3. ХЕМИЈСКЕ СУПСТАНЦЕ КАО СИМУЛАТОРИ ВИСОКОТОКСИЧНИХ 

СУПСТАНЦИ 

Отровне хемијске супстанце из састава хемијског оружја испољавају веома 

токсично дејство на живе организме и представљају значајне загађиваче животне 

средине. Сем у изузетним случајевима, када се ради у високо контролисаним условима, 

њихова употреба у обуци представља изузетно велики проблем, те се зато у обуци 

примењују разна хемијска једињења, одн. супстанце које имају изразито мања штетна 

дејства, а испољавају - симулирају ефекте као да се ради са правим отровним 

хемијским супстанцама (нпр. нервнопаралитичког дејства (Табела 1)). Поред тога, 

симулатори отровних хемијских супстанци се користе и у научне сврхе при изучавању 

њиховог понашања при деградацији у земљишту и води, истраживањима разних метода 

детекције и деконтаминације, итд.  

 

Табела 1 - Приказ физичко – хемијских карактеристика симулатора отровних хемијских супстанци 

нервнопаралитичког дејства 
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4. СИМУЛАТОРИ СРЕДСТАВА ЗА МОНИТОРИНГ ОТРОВНИХ ХЕМИЈСКИХ 

СУПСТАНЦИ 

Захваљујући значајном напретку техничко-технолошких достигнућа, постоје 

техничка средства која су једноставна за коришћење, поуздана и безбедна за обуку 

корисника и по животну средину (Слика 22.). Стога су нашла велику примену у обуци 

јединица укључених у интегрисано реаговање и значајно доприносе ефикасности 

њихових реакција у случају одвијања удесних ситуација. 

4.1. Симулатори детектора отровних хемијских супстанци 

Компанија „Argon Electronics“ је у свету водећа фирма у домену развоја и производње 

симулатора детектора отровних хемијских супстанци са могућностима брзог 

обавештавања, алармирања и идентификације. Главни и најчешће коришћени 

представници наведених средстава су LCD 3.3-SIM, ChemPro100-SIM, CAM SIM, 

RAID-М100-SIM,  AP4C-SIM (Слика 3). 

 

 

Слика 3 - Представници симулатора детектора отровних хемијских супстанци 

 

Док су реални детектори отровних хемијских супстанци преносни ручни инструменти 

засновани на принципу спектрометрије покретљивости јона (eng. IMS – IonMobile 

Spectrometry), њихови симулатори функционишу на принципу одговара на електронске 

и ултразвучне изворе који симулирају хемијска и друга испарења и токсичне 

индустријске супстанце нервнопаралитичког, пликавачког, загушујућег и 

општеотровног дејства [12]. То значи да више нема потребе за коришћењем симулатора 

који могу наштетити животној средини, правим детекторима, а посебно изазвати 

здравствене и безбедносне проблеме за инструкторе и лица на обуци. Извори 

контаминације могу се користити било где, укључујући јавне зграде. Већина сценарија 

може се поставити за мање од десет минута и због тога што постоји могућност 

контроле извора, удесна сценарија се неће променити када дође време за вежбу. 

Симулатори детектора су дизајнирани тако да буду у потпуности компатибилни са 

системом PlumeSIM за вежбе тактичких поља широког подручја [12]. 

Способност креирања реалистичних и иновативних сценарија обуке у раду са 

отровним хемијским супстанцама из састава хемијског оружја ,кључна је за осигурање 

оперативне спремности војних јединица и цивилних тимова за брзо реаговање. 
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Електронски детектори симулатора могу бити непроцењиво богатство када се жели 

највише животног искуства, али без икаквог ризика од штете по здравље људи или 

животну средину [12]. 

4.2. Симулациони системи за колективну обуку полазника 

У развијеним земљама света главни и највише коришћени симулациони систем за 

колективну обуку полазника јесу PlumeSIM системи - PlumeSIM-SMART и PlumeSIM 

CBRN/HazMat. 

Намењени су за извођење колективне обуке са полазницима подржане 

инструментима на терену (на већој земљишној површини) и омогућавају даљинско 

руковођење од стране инструктора са хемијским и радиолошким инструментима – 

симулаторима преко конфигурације ''virtual plum'', у реалном времену, селектовањем 

одређених података на мапи. Инструктори који изводе обуку могу да изврше 

оспособљавање већег броја људи за инструменталну детекцију, селектовањем 

параметара за активацију инструмената – симулатора (укључујући врсту опасности, 

ослобађање/достава једног или више извора и потпуни опсег временскихи других 

услова) [13]. 

Симулатор PlumeSIM-SMART омогућује да се селектују врста опасности, опасне 

супстанце, начин њиховог ослобађања, време контаминације и трајање исте. Такође, 

могу се конфигурисати метеоролошки услови и модификовати правац и брзина ветра 

на различитим локацијама, у реалном времену током вежбе, што утиче на формирање и 

изглед облака опасних материја (Слика 4). Брзи развој сценарија укључује велики број 

варијанти настанка различитих хемијских акцидената, од настанка у индустријским / 

петрохемијским комплексима до ослобађања високотоксичних супстанци било где у 

животној средини. Ови сценарији се могу сачувати као библиотеке за поновно 

коришћење [13]. 

 

Слика 4 - Приказ ширења облака пара високотоксичних супстанци, симулираног поља ветра и локације 

извиђача у простору (икона - A01) 

 

PlumeSIM CBRN/HazMat је систем широког спектра инструменталног тренинга 

који омогућава управљање хемијским и радиолошким симулаторима који одговорају на 

широк спектар корисничких сценарија претњи у стварном времену, заједно са 

изузетним могућностима прегледа после акције како би се обезбедили ефикасни исходи 

тренинга. Омогућава обуку вишеструког особља, одабирајући параметре за активирање 

симулационих инструмената (укључујући врсту претње, пуштање / испорука 

појединачних и вишеструких извора и читав спектар услова у животној средини) и 

евидентира активности лица на обуци са једне локације (Слика 5). 
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Слика 5 - Обука лица употребом CBRN/HazMat система широког спектра 

 

PlumeSIM CBRN/HazMat омогућава да се дефинише извор емисије или врућа тачка 

на бази различитих специфичних супстанци, хемијских агенса, радионуклида или 

једињења, као и да се примене различите карактеристике ослобађања, укључујући 

трајање, правац, дужину трајања и таложење. Параметри вежбања се могу сачувати за 

понављање дефинисаних сценарија са апсолутном веродостојношћу [13]. 

У режиму радне табле за CBRN/HazМat тренинг, користећи једноставне контроле 

управљача, може се пратити померање лица која се обучавају у подручју тренинга као 

приказ у виду иконица на екрану. Виртуелни сценарио се активира, а накнадни 

„контакт“ са симулираним агенсом резултираће одговарајућим активирањем њихових 

симулационих уређаја који су повезани са контролном базом путем радио везе са 

кратким дометом. Сви покрети лица на обуци се снимају и затим се могу 

репродуковати за анализу пре одласка на теренску обуку. 

У режиму вежбе на терену за CBRN/HazМat тренинг, са лицима на обуци 

обезбеђеним ГПС јединицама на жељеној теренској области извођења вежбе, 

инструктор може пратити своју локацију на картици контролне базе путем везе за 

даљински домет у реалном времену. Поново када је активиран сценарио виртуелног 

извора емисије, пружајући лицу на обуци одговарајућу врсту инструмента за природу 

симулиране претње, правилно је припремљен инструмент, а нивои или концентрација 

симулираног извора су довољни да их препознају одређени уређаји, те ће приказ тог 

симулационог инструмента указати на одговарајући одговор на било који контакт са 

симулираним изворима (Слика 6). 

 

Слика 6 - Употреба PlumSim CBRN/HazMat система у пракси 
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5. ПРЕДНОСТИ КОРИШЋЕЊА СИМУЛАТОРА ДЕЈСТВА ВИСОКОТОКСИЧНИХ 

ХЕМИЈСКИХ СУПСТАНЦИ У ОБУЦИ 

Интензивна и изазовна, обука пружа учесницима вештине и стручност која би им 

била потребна у случају стварне удесне ситуације, када су брзо размишљање и 

реаговање кључни. Неке од најбитнијих  предности коришћења симулатора за обуку су: 

 Могућност стварања сценарија обуке у условима приближним стварним 

Као алтернатива конвенционалним методама обуке, симулирана претња може бити 

имплементирана или физички, системски, или виртуелно, коришћењем компјутерски 

генерисаног система претњи. Иако није могуће репродуковати сваки потенцијални 

сценарио, симулатори ипак могу тачно да имитирају како реагују стварни уређаји када 

се суоче са низом извора контаминације високотоксичних супстанци, с обзиром на 

њихову нестабилност, преовлађујуће метеоролошке услове и технике које се користе за 

њихово откривање. И најбитније, код електронских симулатора нема потребе за 

„живим“ извором (који у случају високотоксичних супстанци подлеже строгој 

регулаторној контроли). 

 Омогућава сигурне и разноврсне тренинг сценарије 

Будући да се не користе стварни извори контаминације високотоксичним 

супстанцама, не постоји опасност везана за животну средину или опасност                  

везана за здравље и сигурност коју треба узети у обзир током симулацијске обуке. 

Поред тога, може се спроводити било где и релативно брзо се може обухватити 

велико подручје за обуку. Са таквим могућностима, инструктори могу приказати 

различите сценарије, укључујући и оне са великим површинама, без обзира на 

временске услове, или локацију на којој се одвија обука, што значи да инструктори 

имају могућности за вишеструко понављање истог сценарија, како би утврдили 

правилну употребу техника, тактика и процедура од стране својих полазника. 

 Омогућава анализу током и након извођења обуке 

Веома реалистична природа симулације пружа полазницима стицање детаљних 

знања и искустава, одн. припрема их за главну обуку у раду са стварним отровним 

хемијским сустанцама. Симулација је сигурна и флексибилна, омогућавајући 

учесницима да учествују у различитим сценаријима – нпр. од хемијског напада у 

борбеним дејствима до хемијског удеса на неком индустријском постројењу. Потпуни 

запис о кретању лица на обуци и активности симулатора је снимљен и служи на крају 

вежбе за исправљање грешака у коришћењу опреме, што омогућава максималну могућу 

оспособљеност, с поверењем да стечено знање примене и у реалној ситуацији. 

6. ЗАКЉУЧАК 

Без обзира на извор настанка контаминације животне средине високотоксичним 

хемијским супстанцама (ратна дејства, хемијски удеси, терористичка дејства), без 

обзира да ли је до контаминације дошло случајно или намерно, неопходно је да 

субјекти реаговања који се ангажују у таквим ситуацијама буду довољно оспособљени 

како би у датој ситуацији могли у потпуности да одговоре на изазов и заштите 

становништво и животну средину. 

Хитно реаговање и заштита од оваквог вида контаминације су веома сложени и 

захтевни процеси. Стога је у свету присутна тенденција оспособљавања субјеката 

реаговања уз примену свих расположивих технолошких достигнућа, у која спадају и 
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савремена средства за симулацију контаминације животне средине у ситуацијама са 

веома реалним сценаријима приближним ратним и акцидентним. Битно је без употребе 

стварних извора контаминације, безбедно, успешно и релативно брзо увежбати субјекте 

реаговања за рад са средствима ради прикупљања широког опсега информација о 

опасностима и ризицима у стварној ситуацији, што јесте најефикаснији и најбезбеднији 

начин да се, пре катастрофалних дешавања, спречи губитак људских живота и изврши 

заштита екосистема. 

7. ЗАХВАЛНОСТ 

Истраживање обухваћено овим радом рађено је у оквиру научноистраживачког 

пројекта ВА-ТТ/1/18-20: „Изоловање и карактеризација супстанци за потребе симулације 

дејства високотоксичних супстанци“. 
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