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ПРИМЕНА АХП МЕТОДЕ У ИЗБОРУ АНТИВИБРАЦИОНИХ 

РУКАВИЦА 
Небојша Ћурчић 1 Новак Милошевић 2Марта Трнинић3 Марина Стаменовић 4 

Резиме: Међу многоборојним утицајним факторима по безбедности и здравље на раду, посебан ентитет 

представљају услови радне околине, односно физички, хемијски и биолошки параметри. У групу физичких 

штетности, убрајају се и вибрације које се на човека могу преносити преко целог тела или преко система 

шака-рука. С обзиром да је реч о физичком параметру који има доказани штетни утицај, нарочито у случају 

вишегодишње експозиције запосленог, неопходно је на свеобухватан и систематичан начин анализирати 

начине и трајање вибрација, као и природу вибрација у погледу њихове магнитуде, фреквенције, праваца 

деловања. У раду је дат осврт на могућу примену метода аналитичког хијерахијског процеса (АХП) у 

процесу избора антивибрационих рукавица. 

Кључне речи: услови радне околине, вибрације, шака-рука, АХП, антивибрационе рукавице 

AHP METHOD APPLICATION IN SELECTION OF ANTI-VIBRATION 

GLOVES 

Abstract: Among the many influential factors in terms of occupational safety, a special entity is the parameters of 

working environment, ie physical, chemical and biological agents. The group of physical factors includes vibrations 

that can be transmitted to humans through the whole body or through the hand-arm system. Given that this is a 

physical parameter that has a proven detrimental effect, especially in the case of long-term exposure of the 

employee, it is necessary to comprehensively and systematically analyze the ways and duration of vibrations, as well 

as the nature of vibrations in terms of their magnitude, frequency and direction. The paper reviews the possible 

application of the method of analytical hierarchical process (AHP) in the process of choosing anti-vibration gloves. 

Key words: parameters of working environment, vibration, hand-arm, AHP, anti-vibration gloves 

1. УВОД    

Вибрације механичких система су феномен који се свакодневно јавља током боравка у 

објектима и транспортним средствима или при раду са разним машинама и алатима. Оне 

настају као резултат динамичих сила у машинама које имају покретне делове, као и у 

структурама које су везане за машине. Обично настају као динамички ефекти постојећих 

производних толеранција, зазора, котрљајућих и клизних контаката између елемената 

машина, као и због постојања дебаланса код машина са ротирајућим кретањем. Понекад се 

на дејству вибрација заснива основна функција машина и уређаја као на пример код 

вибрирајућих сита, покретних трака за транспорт ситних комада, бетонских компактора, 

ултразвучних када за чишћење, разбијача камена, маљева и слично [1].  

Са становишта професионалне изложености вибрацијама, односно начину управљања 

вибрацијама на радним местима, од посебног значаја су вибрације шака-рука и вибрације 

целог тела. Правилником [2] су дате дефиниције ових вибрација које садрже навођење 

могућих штетних ефеката по безбедност и здравље: 

- вибрације шака-рука – јесу механичке вибрације које када се пренесу на систем шака-

рука представљају ризик за безбедност и здравље запосленог, а нарочито од настанка 
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васкуларних, коштаних или оштећења зглобова, неуролошких или мишићних 

поремећаја  

- вибрације целог тела – јесу механичке вибрације које када се преносу на цело тело 

представљају ризик за безбедност и здравље запосленог, а нарочито када постоји ризик 

од настанка болести доњег дела леђа и повреде кичме запосленог. 

Треба истаћи да је ова класификација условна, односно да је могућа истовремена 

изложеност различитим врстама вибрација. Возач аутобуса, на пример, могу бити 

изложени вибрацијама целог тела услед општег кретање возила али такође и вибрацијама 

система шака-руке, од вибрација који се преносе преко управљачког система возила. 

2. МЕТОДА АНАЛИТИЧКОГ ХИЈЕРАРХИЈСКОГ ПРОЦЕСА (АХП) 

Метода АХП је заснована на неколико принципијелних корака у одлучивању. Да би се 

донела одлука на организован начин, одређивањем приоритета, неоходно је 

декомпоновати доношење одлука у неколико корака [3]. Бегичевић [4], позивајући се на 

Сатија, наводи да се примена АХП методе може објаснити у четири основна корака: 

1. Развије се хијерархијски модел проблема одлучивања с циљем на врху, 

критеријумима и подкритеријумима на нижим нивоима и алтернативама на дну 

модела. 

2. На сваком нивоу хијерархијске структуре у паровима се међусобно упоређују 

елементи те структуре, при чему се преференције доносиоца одлуке изражавају уз 

помоћ Сатијеве скале релативне важности. (табела 1.) 

3. Из процена релативних важности елемената одговарајућег нивоа хијерархијске 

структуре проблема помоћу математичког модела израчунавају се локални 

приоритети (тежине) критеријума, подкритеријума и алтернатива, који се затим 

синтетизују у укупне приоритете алтернатива. Укупни приоритет поједине 

алтернативе израчунава се тако да се саберу њени локални приоритети пондерисани 

с тежинама елемената вишег нивоа. 

4. Спроводи се провера конзистентности. 

Табела 1 -  Сатијева скала релативне важности 

Вербална оцена Нумеричка оцена 

Једнаке важности 1 

Слаба доминација 3 

Јака доминација 5 

Демонстрирана доминација 7 

Апсолутна доминација 9 

Међувредности 2, 4, 6, 8 

 

Доносилац одлука пореди елементе у датом нивоу хијерархије међусобно, сваки са 

сваким, у односу на све (надређене) елементе у вишем нивоу хијерархије. То значи да се 

прво у паровима пореде сви критеријуми у односу на циљ, а затим све алтернативе у 

паровима посебно за сваки критеријум. Свако поређење се врши давањем вербалних или 

нумеричких оцена према Сатијевој скали. Нумеричке оцене поређења парова елемената на 

датом нивоу хијерархије уносе се у матрицу поређења која је реципрочна, односно 

елементи из горњег троугла су симетрично реципрочни елементима из доњег троугла, док 

су елементи на главној дијагонали једнаки 1. Из матрице поређења се затим одређује тзв. 

локални вектор тежина елемената на том нивоу хијерархије у односу на надређени 
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елемент из горњег нивоа хијерархије. Синтезом локалних тежина идући од циља према 

доле, добија се крајњи резултат: вектор тежина алтернатива у односу на циљ [5]. 

3. ПРИМЕНА АПРОКСИМАТИВНЕ АХП МЕТОДЕ У ИЗБОРУ ЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ 

ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ИЗЛОЖЕНОСТИ ВИБРАЦИЈАМА ШАКА-РУКА 

У циљу илустрације могуће употреба АХП методе при управљању ризиком од 

излагања вибрацијама шака-рука, узет је избор оптималне личне заштитне опреме. 

Пример је потреба за набавком антивибрационих рукавица у предузећу које се бави 

одржавањем путева, у коме су запослени радници који рукују електро-пнеуматским 

чекићима за разбијање. Ова врста опреме за рад је емитер вибрација које се преносе преко 

шака и руку оператера. Применом хијерархијски значајних, односно ефикаснијих мера 

заштите на раду (инжењерских, организационих, административних) постижу се значајни 

резултати на пољу управљања вибрацијама приликом обављања послова који захтевају 

употребу електро-пенуматског чекића. Међутим, и поред тога пожељна је употреба 

рукавица које пригушују вибрације. Осим њихове основне намене, оне имају и допунска 

корисна својства - треба да пруже термичку и механички заштиту, као и да повећају 

комфор запосленог.  

У складу са потребним општим нормативним захетвима и неопходним елементима 

процене антивибрационих рукавица за заштиту на радном месту из примера, установљено 

је неопходност њихове набавке и извршена је анализа понуде на тржишту. Постављен је 

приоритет да рукавице морају бити високе класе квалитета, а као основни предуслов за 

узимање у разматрање различитих модела јесте неопходност задовољавања захтеве 

стандарда за антивибрационе рукавице, који се односе на њихову способност пригушења 

преноса вибрација (више погледати у ISO 10819:2013 Mechanical vibration and shock — 

Hand-arm vibration — Measurement and evaluation of the vibration transmissibility of gloves at 

the palm of the hand). Након детаљне и систематичне анализе понуде на тржишту, избор је 

сведен на три модела антивибрационих рукавица, различитих произвођача (слика 1). 

   

Слика 1 -  Антивибрационе рукавице - модели Ejendals Tegera 9181, ProFlex 9012 и Impacto BG408 

Увидом у спецификацију наведених модела рукавица установљено је да су њихове 

перформансе, у погледу следећих својстава, исте или готово исте: 

 степен редукције вибрација, 

 термичка заштита, 

 декларисани век трајања, 

 постојање механичке подршке за зглобове и 

 доступност у различитим величинама. 

Поред горе наведених перформанси (од којих је најважнија карактеристика спепен 

заштите од вибрација), од значаја су и механичка својства рукавица. С једне стране, од 

ових својстава зависи степен заштите шака оператера од механичких опасности, а са друге 

стране значајана су због тога што могу утицати на дужину употребе, односно на 

задржавање декларисаних својстава под дејством механичких утицаја. У складу са 

међународним стандардом ЕN 388 - Заштитне рукавице које штите од механичких удара, 
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произвођачи пружају информацију о томе колика је отпорност рукавица на абразију, 

просецање, цепање и пробијање. Рукавице се, по захтевима стандарда EN 388, обележавају 

пикторграмом, чији је пример дат на слици 2. При томе, свако од ових својстава се на 

основу стандардизованих тестова, оцењује оценом од 1 до 4 (за просецање од 1 до 5), при 

чему виша бројчана вредност оцене имплицира да је својство механичке отпорности на 

које се односи више изражено (по последњој верзији стандарда EN 388, из 2016. године, 

постоје још два теста која се користе приликом испитивања, оцене и обележавања 

механичке отпорности рукавица).  

 

Слика 2 -  Пиктограм механичке отпорности рукавица према стандарду EN 388 

У табели 2. приказани су подаци за три модела антивибрационих рукавица које су 

узете у разматрање, везани за механичка својства и цену, а наведени су и интернет извори 

одакле су подаци преузети. 

Табела 2 - Подаци о три модела антивибрационих рукавица 

                                Модел 

Својства  

Ejendals Tegera 

9181 
ProFlex 9012 Impacto BG408 

Отпорност на абразију 3 2 1 

Отпорност на просецање 2 1 2 

Отпорност на цепање 1 2 2 

Отпорност на пробијање 1 1 1 

Цена 53,72 USD 59,95 USD 56,78 USD 

Извор https://bit.ly/2JBX65p https://bit.ly/3opj4r7  https://bit.ly/3qnw4PI  

 

3.1 Структурирање проблема 

У изабраном примеру, циљ је направити оптималан избор између три модела 

антивибраципоних рукавица, за које је претходном анализом установљено да 

задовољавају све битне захтеве. Ова три модела представљају три алтернативе: 

1. Алтернатива 1 – Ejendals Tegera 9181 (А1), 

2. Алтернатива 2 – ProFlex 9012 (А2) и 

3. Алтернатива 3 – Impacto BG408 (А3). 

Имајући у виду да су својства у погледу редукције вибрација, термичке заштите, 

декларисаног века трајања, постојања механичке заштите за зглобове и доступности у 

различитим величинама међусобно готово подударне, изабрано је пет атрибута 

(критеријума) који ће се користити у процесу одлучивања. У питању су: 

1. Критеријум 1 – цена (K1), 

https://bit.ly/2JBX65p
https://bit.ly/3opj4r7
https://bit.ly/3qnw4PI
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2. Критеријум 2 – отпорност на абразију (K2), 

3. Критеријум 3 – отпорност на просецање (K3), 

4. Критеријум 4 – отпорност на цепање (K4) и 

5. Критеријум 5 – отпорност на пробијање (K5). 

Свих пет критеријума је могуће квантитативно приказати, с обзиром на доступност 

информација о цени, као и на квантитативно приказивање механичких својстава, у складу 

са предметним међународним стандардом. Вредности критеријума за сваку од 

алтернатива су наведени у табели 3. 

Табела 3 - Вредности критеријума за сваку алтернативу 

 K1 K2 K3 K4 K5 

А1 (Ejendals Tegera 9181) 53,72 $ 3 2 1 1 

А2 (ProFlex 9012) 59,95 $ 2 1 2 1 

А3 (Impacto BG408) 56,78 $ 1 2 2 1 

 

На слици 3. графички је илустровано структуриање проблема. 

 

Слика 3 - Структуирање проблема избора оптималних антивибрационих рукавица 

 

3.2 Формирање матрице парног поређења за критеријуме 

Релативни међусобни значај сваког атрибута је оцењен узимајући у обзир аспекте 

безбедности и здравља на раду као и директне и индиректне економске параметре. Треба 

напоменути да су основни захтеви за безбедност и здравље на раду, као и за безбедност 

производа, задовољени претходним сужавањем избора на три врсте антивибрационих 

рукавица, које имају високе перформансе из перспективе ових захтева. Употребљена је 

Сатијева скала вредновања. Уколико је оцена 1, оба атрибута су подједнаке важности, 

вредност већа од 1 даје већи значај првом атрибуту, а мања од један другом атрибуту. 

Добијени су следећи резултати: 

 K1 Цена K2 Абразија K3 Просецање K4 Цепање K5 Пробијање 

K1 Цена 1 6 4 7 5 

K2 Абразија 0,167 1 0,200 2 0,250 

K3 Просецање 0,250 5 1 6 3 

K4 Цепање 0,143 0,500 0,167 1 0,250 

K5 Пробијање 0,200 4 0,333 4 1 

Σ 1,76 16,50 5,70 20,00 9,50 

Резултати су интегрално приказани са трансформацијом и израчунавањем суме свих 

елемената по колонама. 
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3.3 Израчунавање релативног значаја критеријума 

У апроксимативној АХП методи, након формирања матрице парног поређења, њене 

трансформације и израчунавања суме свих елемената у свакој колони, врши се дељење 

елемената сваке колоне сумом вредности те колоне. Нпр. однос цена-абразија је оцењен 6 

у корист првог атрибута - цене. Како је сума вредности колоне „K2 Абразија“ 16,50, тако 

је количник оцене цена-абразија и суме колоне „K2 Абразија“ 6/16,50=0,364. У последњој 

колони, приказана је аритметичка средина (Xsr) по колонама: 

 K1 Цена K2 Абразија K3 Просецање K4 Цепање K5 Пробијање Xsr 

K1 Цена 0,568 0,364 0,702 0,350 0,526 0,502 
K2 Абразија 0,095 0,061 0,035 0,100 0,026 0,063 
K3 Просецање 0,142 0,303 0,175 0,300 0,316 0,247 
K4 Цепање 0,081 0,030 0,029 0,050 0,026 0,043 
K5 Пробијање 0,114 0,242 0,058 0,200 0,105 0,144 

      1,000 

3.4 Израчунавање релативних преференција алтернатива у односу на критеријуме 

За сваки од пет критеријума, сагласно претходном поступку, врши се процена значаја 

у односу на алтернативе (моделе антивибрационих рукавица). У даљем делу текста 

приказани су добијени резултати, по критеријумима.  

К1 А1 Ejendals Tegera 9181 А2 ProFlex 9012 А3 Impacto BG408 

А1 Ejendals Tegera 9181 1 3 5 

А2 ProFlex 9012 0,333 1 3 

А3 Impacto BG408 0,200 0,333 1 

Σ 1,533 4,333 9,000 

 

 А1 Ejendals Tegera 9181 А2 ProFlex 9012 А3 Impacto BG408 Xsr 

А1 Ejendals Tegera 9181 0,652 0,692 0,556 0,633 

А2 ProFlex 9012 0,217 0,231 0,333 0,260 

А3 Impacto BG408 0,130 0,077 0,111 0,106 

    1,000 

 

К2 А1 Ejendals Tegera 9181 А2 ProFlex 9012 А3 Impacto BG408 

А1 Ejendals Tegera 9181 1 3 6 

А2 ProFlex 9012 0,333 1 3 

А3 Impacto BG408 0,167 0,333 1 

Σ 1,750 7,000 3,500 

 

 А1 Ejendals Tegera 9181 А2 ProFlex 9012 А3 Impacto BG408 Xsr 

А1 Ejendals Tegera 9181 0,667 0,692 0,600 0,653 

А2 ProFlex 9012 0,222 0,231 0,300 0,251 

А3 Impacto BG408 0,111 0,077 0,100 0,096 

    1,000 

 

К3 А1 Ejendals Tegera 9181 А2 ProFlex 9012 А3 Impacto BG408 

А1 Ejendals Tegera 9181 1 3 1 

А2 ProFlex 9012 0,333 1 0,333 

А3 Impacto BG408 1 3 1 

Σ 2,333 7,000 2,333 

 
 А1 Ejendals Tegera 9181 А2 ProFlex 9012 А3 Impacto BG408 Xsr 

А1 Ejendals Tegera 9181 0,429 0,429 0,429 0,429 

А2 ProFlex 9012 0,143 0,143 0,143 0,143 
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А3 Impacto BG408 0,429 0,429 0,429 0,429 

    1,000 

 
К4 А1 Ejendals Tegera 9181 А2 ProFlex 9012 А3 Impacto BG408 

А1 Ejendals Tegera 9181 1 0,333 0,333 

А2 ProFlex 9012 3 1 1 

А3 Impacto BG408 3 1 1 

Σ 7,000 2,333 2,333 

 
 А1 Ejendals Tegera 9181 А2 ProFlex 9012 А3 Impacto BG408 Xsr 

А1 Ejendals Tegera 9181 0,143 0,143 0,143 0,143 

А2 ProFlex 9012 0,429 0,429 0,429 0,429 

А3 Impacto BG408 0,429 0,429 0,429 0,429 

    1,000 

 
К5 А1 Ejendals Tegera 9181 А2 ProFlex 9012 А3 Impacto BG408 

А1 Ejendals Tegera 9181 1 1 1 

А2 ProFlex 9012 1 1 1 

А3 Impacto BG408 1 1 1 

Σ 3 3 3 

 
 А1 Ejendals Tegera 9181 А2 ProFlex 9012 А3 Impacto BG408 Xsr 

А1 Ejendals Tegera 9181 0,333 0,333 0,333 0,333 

А2 ProFlex 9012 0,333 0,333 0,333 0,333 

А3 Impacto BG408 0,333 0,333 0,333 0,333 

    1,000 

Средње вредности представављају нормализоване векторе алтернатива у односу на 

атрибуте K1, K2, K3, K4 и K5. 

3.5 Избор најбоље алтернативе 

Коначно, након свих претходно спроведених методолошких корака, могуће је 

израчунати који је најповољнији избор између три алтернативе. Ради прегледности, из 

досадашњих резултата, издвојене су вредности нормализованих вектора критеријума 

(атрибута), означених са At1-At5 (табела 4) и нормализованиx векторa алтернатива у 

односу на критеријуме, означних са B1-B5 (табела 5). 

Табела 4 - Нормализовани вектори критеријума (атрибута) 

At1 At2 At3 At4 At5 
0,520 0,063 0,247 0,043 0,144 

 

Табела 5 -  Нормализовани вектори алтернатива у односу на атрибуте а1-а5 

 Атрибут – A1 Атрибут – A2 Атрибут – A3 Атрибут – A4 Атрибут – A5  

В1 0,633 0,653 0,429 0,143 0,333 

В2 0,260 0,251 0,143 0,429 0,333 

В3 0,106 0,096 0,429 0,429 0,333 

 

Потребно је израчунати производ AtiBi. Сума вредности AtiBi по алтернативама 

(редовима) представља композитни нормализовани вектор. Добијени су следећи 

резултати: 

 

 Аt1Bi Аt2Bi Аt3Bi Аt4Bi Аt5Bi Σ 

Алтернатива 1 0,329 0,041 0,106 0,006 0,048 0,530 
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Алтернатива 2 0,135 0,016 0,035 0,018 0,048 0,253 

Алтернатива 3 0,055 0,006 0,106 0,018 0,048 0,234 

       1,000 

У складу са израчунатим композитним нормализованим векторима по алтернативама, 

алтернативе се рангирају по следећем редоследу: 

I. Алтернатива 1 – Ejendals Tegera 9181 (композитни нормализовани вектор = 0,530) 

II. Алтернатива 2 – ProFlex 9012 (композитни нормализовани вектор = 0,253) 

III. Алтернатива 3 – Impacto BG408 (композитни нормализовани вектор = 0,234) 

Узевши у обзир све релевантне факторе: 

- током претходне анализе, којом је избор сужен на три модела антивибрационих 

рукавица и  

- детаљне системске вишекритеријумске анализе, коришћењем апроксимативне АХП 

методе,  

констатује се да је оптимално решење, односно најповољнија алтернатива, набавка 

рукавица модел Ejendals Tegera 9181. 

4. ЗАКЉУЧАК 

Иако антивибрационе рукавице не показују ефикасност у специфицираном степену 

заштите, као нека друга лична заштитна опрема (односно опрема која се користи за 

заштиту од других опасности и штетности), њихова примена поред извесног степена 

пригушења преноса вибрација, може допринети допунској заштити - механичкој, 

термичкој и сл. Поред заштитних функција, економски аспект има значајну улогу. У 

разматраном проблему, претходном анализом утврђено је да три изабране алтернативе за 

избор АХП методом (три врсте антивибрационих рукавица) имају готово подударне 

перформансе у односу на степен редукције вибрација, термичку заштиту, декларисани век 

трајања, постојање механичке подршке за зглобове и доступност у различитим 

величинама. Разматрани критеријуми (атрибути) су били цена и четири параметра 

оптпорности на механичко дејство. Најважнији критеријум, установљен применом АХП 

методе, јесте цена коштања. Треба напоменути и да поједине карактеристике у односу на 

механичку отпорност имају економске ефекте. Односно, отпорност на механичко 

деловање може продужити век употребе антивибрационих рукавица. 
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