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дузећа, локалне самоуправе, републичких органа) кроз ненаменско трошење фондова намењених заштити и унапређењу животне средине (за
изградњу путева, вртића, болница, за финансирање предизборних кампања) или „сливањем средстава на приватне рачуне“, односно развијањем криминалних група чије се деловање рефлектује на квалитет
животне средине. Реч је, пре свега о учешћу организованог криминала
у приватизацији комуналног сектора, о грађевинској мафији, урбанистичкој мафији, царинској мафији, нафтној мафији итд.
4. ЗAКЉУЧAК
Сагледавањем значаја здраве животне средине за живот модерне државе
и друштва отклања се свака сумња да је реч о виталној националној вредности.
Истовремено, неспорна је и непосредна веза између деградације животне средине
и угрожавања виталних државних и националних вредности и интереса. При том,
еколошка безбедност је и у недвосмисленој корелацији са економско-енергетским и сектором националне и међународне политике и безбедности.
Значај здраве животне средине, али и њена рањивост, оправдавају потребе константне посебне заштите, па је њено одржање, унапређење, развој и заштита постало један од приоритетнијих и константних националних интереса. Држава се у извесној, али недовољној мери стара о еколошкој безбедности. Стога је
неопходно развити нове и унапредити постојеће интегралне секторе заштите животне средине, подржане „новим зеленим законодавством“.
Истовремено, неопходно је развити методологију и софтвере за ефикасну
анализу еколошких ризика и претњи, али и сарадњу националних субјеката еколошке безбедности са релевантним научно-истраживачким институцијама, локалном заједницом и са међународним специјализованим институцијама и организацијама. Најзад, посебан значај у заштити и унапређењу еколошке безбедности има и еколошка култура.
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AGENDA 21 NA LOKALNOJ RAZINI
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REZIME
U radu se ukazuje na značaj primjene Agende 21 na lokalnoj razini. Lokalne zajednice
su te koje upravljaju ekonomskom, socijalnom i ekološkom infrastrukturom, te odlučuju o lokalnoj politici zaštite radno-životnog okoliša.
Ključne riječi: Agenda 21, lokalna zajednica, radno-životni okoliš.

AGENDA 21 ON THE LOCAL LEVEL
ABSTRACT
The paper indicates the importance of implementation of Agenda 21 on the local level.
Local communities are the ones that run the economic, social and ecological infrastructure, hence,
they decide about the local policy regarding the protection of work and living environment.
Key words: Agenda 21, local community, work and living environment

1. UVOD
Agenda 21 je program za 21. stoljeće (plan djelovanja za rješavanje problema
razvoja i okoliša (u 40 različitih područja) je osnovni dokument konferencije UNO
okoliša i razvoja (Rio de Jeneiro, 1992.)
Prihvaćanjem hipoteze da je ekološka svijest postala globalna, dolazi se do
spoznaje da društvo ne može graditi konstrukciju svoje perspektive bez perspektive
konstrukcije prirode.[1].
U preambuli Agende 21 kaže se: «Ujedinjavanjem razvojnih interesa i interesa
zaštite životnog okoliša, može nam uspjeti da osiguramo pokrivanje osnovnih potreba
čovječanstva, poboljšanje životnog standarda svih grañana, te ostvarimo veću zaštitu
eko sustava. Ovo nijedna država ne može ostvariti sama, ali je moguće da zajednički u
globalnom partnerstvu djelujemo u smislu održivog razvoja.

1
2
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U jednoj minuti:
- dogodi se emitiranje ugljičnog dioksida u količini od 38.000 tona
- ljudi unište 3,5 km2 šume,
- proizvedemo više od 15.000 tona smeća
- 90 novih automobila dodatno optereti životni okoliš,
- oko 60.000 tona zemlje bude poplavljeno,
- broj stanovnika povećava se na zemlji za 165,
- oko 1 km2 prirodnih površina se izgubi gradnjom-ograñivanjem,
- oko 40 ljudi umire od gladi [2].
Zajedno s njom na put je krenuo poziv grañanima i općinama da zajedno sa
svojim stanovnicima potaknu razgovor o održivom razvoju i naprave pojedinačne planove djelovanja na tom putu. Ideja vodilja je bila: održivi razvoj se mora dogañati tamo
gdje žive ljudi, gdje kupuju, gdje imaju škole, gdje planiraju grañevinsko zemljište, gdje
imaju svoja radna mjesta – dakle u gradovima i općinama. Tako su i roñene vizije lokalne Agende 21 [3].
Poglavlje 28 Agende ističe ključnu ulogu lokalne vlasti.
Moguće značajke održive zajednice
- resursi se koriste djelotvorno, a otpad smanjuje na najmanju moguću mjeru
zatvaranjem ciklusa
- onečišćenje je ograničeno na razine s kojima se prirodni sustavi mogu nositi bez štete
- prirodna raznolikost se cijeni i štiti
- lokalne se potrebe, gdje god je moguće, namiruju lokalno
- svakome je pristupačna dobra hrana, voda, krov nad glavom i gorivo, po
razumnoj cijeni
- svatko ima priliku da se bavi poslom koji ga zadovoljava (priznaje se vrijednost neplaćenog rada, a isplaćene su naknade pravedne)
- štiti se zdravlje ljudi (zdravstvena preventiva i liječenje) u sigurnom, čistom i ugodnom okruženju
- pristup objektima, uslugama i dobrima omogućen je svima bez štete za
okoliš
- zajednica živi bez straha od nasilja, kriminala ili progona zbog rase, vjere,
spola ili spolnog opredjeljenja.
- slobodan je pristup vještinama, znanju i informacijama radi punog ostvarenja osobne uloge u društvu.
- svi sektori zajednice imaju pravo sudjelovanja u odlučivanju
- svima su lako dostupne mogućnosti za namirenje kulturnih potreba.
2. ZNAČAJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIMJENI AGENDE21
Kao politička i upravna razina koja je najbliža grañanima, lokalne zajednice
igraju glavnu ulogu u procesu informiranja i mobiliziranja grañana na putu prema održivom razvoju. Svaka lokalna zajednica trebala bi početi razgovore sa svojim graña317
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nima, lokalnim organizacijama, privatnim poduzetnicima i zajedno sa njima pripremiti
i donijeti «lokalnu Agendu 21», specifičnu za svoje područje. Stalnim aktivnostima na
lokalnoj razini utjecati će se na pozitivnu promjenu svijesti grañana o tim pitanjima.
Lokalna agenda 21 je cjelovit i kompleksan pristup (dokumenat razvoja lokalne zajednice) koji iziskuje vrijeme, novac i kadrove.

Slika 1: Lokalna Agenda 21

2.1. Put je cilj
Ne postoji idealan proces lokalne Agende21 u smislu gotovog koncepta koji bi
se mogao upotrijebiti. Svaki grad i općina se meñusobno razlikuju tijekom rasprave i
razgovora oni sami moraju pronaći najbolji put za sebe.
Kao specifični procesi lokalne Agende 21 mogli bi se istaći slijedeći principi:
- doprinos lokalnih vlasti,
- ukupan doprinos grañana,
- proces planiranja koji se temelji na integraciji ekonomskih, ekoloških i socijalnih činmenika,
- novi način razumijevanja politike dolazi do izražaja,
- stalno preispitivanje i nadograñivanje procesa, na temelju jasnih indikatora.
Poštivanje ovih principa ne znači samo provedbu lokalne politike zaštite
životne sredine. Idealna slučaj je ono što je predstavljeno u slijedećem tekstu:
«Osnovne razlike leže u naglašavanju dugoročnog angažmana i integraciji različitih područja politike. Moguće je, naravno, da se dosadašnji elementi lokalne politike pokažu kao održivi, iako se tom cilju u prošlosti nije poklanjala velika pažnja.
Udio grañana je od velikog značaja. Grañani se promatraju kao jednako važni
partneri u dijalogu unutar lokalne zajednice, a to zahtijeva spremnost lokalne politike i
lokalne uprave na dijalog i suradnju. [4].
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Slika 2: Proces lokalne Agende 21

Slika 3: Faze procesa lokalne Agende 21 [6]

2.2. Ponuda za angažiranje grañana
«Osnova za proces Agende 21 koji obećava uspjeh je što veća angažiranost aktera
iz politike, uprave, ekonomije, sindikata, crkava i regilioznih zajednica, udruženja i «neorganiziranih grañana». Time lokalna Agenda 21 predstavlja zanimljivu ponudu za društveni angažman grañana. A upravo aktiviranje grañana i aktiviranje dobrovoljnog rada
prilikom urbanističkih i projekata planiranja iskorištavanja grañevinskog zemljišta može
dati odlične impulse procesu Agende 21.»[5].
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2.3. Faze procesa lokalne Agende 21
U slijedećem dijagramu prikazane su četiri faze (idealnog) tijeka procesa lokalne Agende 21.Ono što je bitno uočiti je da se proces ne završava nakon evaluacije.
Radi se o stalnom procesu učenja, traženja, diskutiranja, prilikom kojeg se spoznaje i
iskustva prenose u slijedeće cikluse.
3. REZULTATI
U vrijeme je kada je donesena Agenda 21 (1992. godine), nije bilo nikakvih
ranijih iskustava u tom području i to je više bio filozofski pristup. Nitko nije mogao procjeniti koliko će trebati vremena da se ovaj koncept pretoči u stvarnost. Ako usporedimo
ono što je dogovoreno u Agendi i ono što je danas postignuto, onda se može konstatirati
da su rezultati prilično obeshrabrujući. Nije postignuta promjena raspoloženja kod grañana, niti se ostvarila mobilnost širokih masa za postizanje održivog razvoja, niti su ostvareni odreñeni ciljevi. Lokalne samouprave u Hrvatskoj suočavaju se sa stalnim porastom
pravnih obveza i operativnih zadataka za zaštitu okoliša. S pridruživanjem Hrvatske
Europskoj uniji, na lokalnoj razini primjenjivati će se standardi i uvjeti unije.
4. ZAKLJUČAK
Iako lokalna Agenda 21 nije u potpunosti ispunila očekivanja u vezi s pokrivanja
spektra problema i donošenja rješenja za probleme , ona je ipak naišla na velik odjek kod
grañana. Još su procesi lokalne Agende 21 samo dobrovoljni, ali ne i obavezni.
Treba tražiti načine i dogovore za brže rješavanje preostalih pitanja, bez čijih
rješenja upitna je budućnost ove planete. Sve države ponaosob, kao i meñunarodna
zajednica morati će uložiti više truda, razumijevanja, znanja i sredstava, kako bi se izašlo
iz ovog začaranog kruga.
Što prije realiziramo smjernice održivog razvoja imat ćemo od toga više koristi
kao država i društvo jer održivi razvoj daje mnogo mogućnosti za razvoj okolišu prijateljskih grana gospodarstva koje treba pametno osmisliti. Lokalnu Agendu 21 nemoguće
je realizirati bez aktivnog sudjelovanja svih subjekata. Realizacija Agende 21 je i put u
globalne integracijske procese kojima težimo .
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THE INFLUENCE OF POLYMER PACKING
MATERIALS ON THE ENVIRONMENT
Петра Стевановић1
tan@eunet.уu
ABSTRACT
Modern packing implies the usage of materials that do not have bad influence on the
content and which have no bad influence on people’s health. Already used packing mаkeѕ a big
part of hard waste. Polymer materials are mostly used for the production of containers which are
ecologically acceptable. In order to achieve the reduction of container waste, polymer packing can
be used in several ways, like using the returnable containers, and by burning and recycling.
Key words: packaging, polymers, ecology, recycling

УТИЦAЈ ПОЛИМЕРНЕ AМБAЛAЖЕ
НA ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
РЕЗИМЕ
Савремено паковање захтева употребу таквих материјала који не утичу неповољно
на својства упакованог садржаја и нису штетна по здравље људи. Искоришћена амбалажа
чини велики део чврстог отпада. За израду амбалаже највише се користе полимерни материјали, а они су еколошки прихватљиви. Да би се смањила количина амбалажног отпада
полимерну амбалажу је могуће збринути на неколико начина и то коришћењем повратне
амбалаже, спаљивањем и рециклирањем.
Кључне речи: амбалажа, полимери, екологија, рециклирање

1. POLYMER PACKING MATERIALS
The concept of wrapping materials includes materials goods are placed or
wrapped into. On its way from the producer to the customer goods are exposed to different kinds of influences, such as mechanical influence that may damage, or even
destroy them completely. The purpose of packing materials is to protect the goods as
well as possible on their way to the customer. By some commodities this is not enough,
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so that the packing materials are required to protect the goods even longer, after they
arrived to the end customer. The packing material has to guard the respective goods
from mechanical effects, atmospheric, physical and chemical influences, as well as
from the harmful activities of microorganisms, insects and rodents. On the other hand,
the packing material has to protect the environment from the effect of wrapped contents, especially if they are aromatic, poisonous, explosive, inflammable or dangerous
in other respect.
No matter what is being packed, the right choice of proper packing materials is
of utter importance. The following is expected from a well selected wrapping material:
- to accept the commodity without spilling,
- to protect the wrapped contents from all undesired external effects,
- not to react with the commodity, that is not to alter its physical, chemical
and sensorial properties,
- to fulfil all statutory requirements (sanitary, trade, etc.),
- to present the wrapped-in commodity to the customer in the most appropriate manner,
- to be simple and functional in use,
- to be economical,
- to correspond to the requirements of contemporary automated production
procedures, not to contaminate the environment and to be fit for recycling.
It follows from the above list that packing materials have the following functions:
- the protective function,
- the function of storing and transport,
- the sales function,
- the function of utilisation.
The criterion of ecological acceptability of packing materials has been lately particularly underscored. The first criterions pertained to the influence assessment of used and
discarded wrapping materials onto the environment and were defined as the ecological
fitness of packing materials. Used up packing materials represent a substantial part of solid
waste within populated areas, which are not seldom to be found scattered around.
However, not only used up and discarded wrapping materials have an influence on the
environment, but also the production and processing of raw materials, the processing of
wrapping materials and the packing itself, as well as the processing of discarded packages.
As to the material of which packing materials may be produced we can
differentiate between: paper, cardboard, containerboard, corrugated fibreboard, polymer
masses, metal, glass, wood, textile and combined wrapping materials. In the recent years
polymer packaging has been gaining on popularity. Polymer materials, no matter if on
their own or combined with other polymers are irreplaceable in the up-to-date, aesthetical
and functional packaging. Thanks to their appearance, physical and chemical properties
they surpass packages made of paper, cardboard, glass and metal.
The utilisation of synthetic polymers has reached such a development that the
twentieth century could be called the century of plastic masses. There is no such field of
activity where plastic masses would not have a significant role. In the production of
packaging exclusively polymers melting at high temperatures are being used. The fol322
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lowing materials are most commonly used for the production of packaging: polyethylene
(PE), polypropylene (PP), polystyrene (PS), polyvinyl chloride (PVC), polyvinylidene
chloride (PVDC), polyamide (PA), polyethylene terephthalate (PET), polycarbonate (PC).
Synthetic polymers have started to be extensively used for the production of
packing materials in the last 50 years. Today approximately 50% of all packaging units
are produced of such materials. There are a couple of reasons for such a high percentage
of their usage:
- synthetic polymers have a low density, so that the products made out of
them are of low weight,
- there are available and relatively inexpensive raw materials for their production,
- by means of simple procedures it is possible to produce packages of different shapes and purposes,
- the possibility of adoption of material properties for different purposes
renders them fit for packaging in different industrial branches,
- they have a favourable relationship between their quality and price, polymer masses may be transparent, opaque and can be coloured to an indefinite number of hues. Properly selected colours and shapes can have beneficial decorative effects,
- synthetic polymer materials are stable and non-toxic (they do not harm
people or the environment), so that it can be said that they are ecological
materials.
2. THE ECOLOGICAL ASPECTS OF POLYMER PACKAGING
Under ecological materials are to be understood materials which are produced,
utilised and recycled by using less energy and contaminating the environment in a
smaller extent compared to other materials serving the same purpose. Some are of the
opinion that polymer materials do contaminate the environment and that they ought to
be substituted with paper due to the fact that paper fits into the circular flow of nature.
However, it is necessary to cut down 4-5 tonnes of timber for the substitution of only 1
ton of polymer materials and it is a well-known fact that deforestation harms the ecological system to a much greater extent.
In order to estimate which type of packaging material is acceptable from an
ecological viewpoint the notion of ecological balance of packaging materials has been
introduced. This concept enables the comparison of different materials, all phases of
their production, as well as the contribution of each phase to the contamination of the
environment. The ecological balance further opens the possibility to draw a parallel
between different procedures within the production of the same material and hence to
make the optimal choice both of materials and the procedure of their production, utilisation and recycling.
There are a couple of advantages of using polymers in comparison with other materials. The forthcoming text is going to depict only a few examples. For the production of
polymers used for packaging materials it is necessary to use up ten times less energy than
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for the production of paper, glass or aluminium. The next table shows a comparison of air
contamination by production of 50000 polymer bags and the same amount of paper bags.
Table 1: Air contamination by the production of polymer and paper bags
Indicator

Paper

Polymer

Energy necessary for production (GJ)
Sulphur-dioxide SO2 (kg)
Nitrogen-dioxide NO2 (kg)
Carbon-monoxide CO2 (kg)
Dust (kg)

69
28.1
10.8
6.4
3.8

29
9.9
6.8
1.5
0.5

One of the ecological advantages of polymer packaging is its low mass. For instance
the mass of a packaging cup for 150 g of sour cream together with its aluminium lid is 5.5 g,
whilst a glass package for the same amount of yoghurt or sour cream amounts to 85 g.
Polymer materials are stable, they decompose very slowly so they cannot contaminate the environment. Polymer materials are resistant to the influence of microorganisms, they are not subject exposed to by bacteria or mould, so that their decomposition in this respect is impossible.
Taking into account that polymer materials have begun to be used as packaging
materials more intensively only before approximately 50 years, their production is completely statutorily regulated, especially if they are used in the food, pharmaceutical and
cosmetic industry. All raw materials, additives and ready packed materials are being
strictly inspected at institutes accredited by the Ministry of Health and it has to be proven
that they are harmless to humans and the environment. The accredited laboratories carry
out the sanitary inspection of packaging materials.
According to all of the above it can be concluded that polymer packaging materials are ecological materials despite the fact that they constitute a substantial part of
solid waste. It is inevitable to solve the problem of solid waste removal and thus render
polymer packaging absolutely ecological: in respect of both its production and the utilisation of used-up packaging. In order to mitigate the amount of packaging waste it is
possible to take care of polymer packaging in a number of ways:
- using reusable packaging,
- burning,
- recycling,
- degradation.
By the usage of reusable packaging multiple utilisation of the same packaging is
going to be enabled, which mitigates the amounts of energy used up for the production of
packaging units. Earlier it was glass packaging that was used as a returnable means but
today polymer packaging is gaining more and more popularity in this respect. In some
countries water and milk bottles are returnable. For the purpose of reutilisation it is
necessary to guarantee the collection, quality inspection and cleaning of bottles before
using them repeatedly. The packaging may be used again only if it is absolutely faultless.
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Figure 1: Ways of treting packaging waste

3. COMBUSTION
The biggest part of polymer packaging is used on a one time basis and is after
usage disposed of on communal garbage depots. Polymers are of low density and the
packages made out of them are mostly hollow objects. This is the reason why one may
get an impression that a far larger percentage of waste on communal garbage depots
consists of polymer wrapping materials than the true situation really is. One of the
most widely spread solutions for taking care of refuse stemming from plastic packaging is to burn it. By means of incineration of solid packaging waste energy (heat and
electric) can be created. There are thermal stations in developed countries that use
communal refuse as fuel. Polymer waste is more and more utilised as a supplement
energy resource in industrial furnaces. The equipment of gaining energy by means of
polymer waste combustion is technically solved in such a manner that energy losses
are minimal. The machines are set up with appliances for cleaning refuse gases so that
the environment is protected against air contamination. From the economic viewpoint
it is not profitable due to the fact that the expenses of gathering, transport and combustion of waste are bigger of the price of energy gained by means of incineration.
Nevertheless, if one takes into account the ecological benefits, it is justifiable to use
such kind of energy production. It is highly suggested that all communal waste that is
not recycled be used up for gaining energy by means of combustion.
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4. RECYCLING
A more and more popular method of waste treatment is recycling. It is estimated
that approximately 60% of disposed materials is fit for recycling. This is the process of
collection and treatment of waste in order to make it apt for renewed utilisation as raw
material for the same or similar products. For waste stemming from packaging materials,
which mostly consist of contaminated polymers of different kinds, in order for it to be
capable of recycling, it needs first to be collected and prepared for this process. Within
the framework of preparation polymer waste needs to be separated from different types
of refuse, classified, pounded, washed and dried. For selecting polymer materials from
waste a large number of operations needs to be conducted, for which specific equipment
is used, thus rendering the real costs of recycling rather high. The quality of recycled
materials is lower than that of fresh polymers and their market price is 40% lower than
that of fresh polymers. There are two types of recycling: mechanical and chemical.
By means of mechanical recycling the used packaging and the technological
waste are transformed into raw materials, from which new wrapping materials are produced. The procedure consists of selection of the packaging, its pounding, washing and drying, after which it is converted to a granulated material. During the process of conversion
into a granulated material colours, stabilisers and other necessary additives are added.
Chemical recycling is used to gain raw materials that, after their cleaning and
finishing, may be used for the synthesis of polymers and other substances. Differently
from recycling of polymer waste for gaining materials, by chemical recycling macromolecules degrade to low-molecular substances.
A large number of refuse materials can be successfully recycled if they are
collected separately. We can differentiate between primary and secondary waste. Primary
waste is the one produced by reprocessing of polymers, a technological waste, the
complete data of which is known. Secondary waste, on the other hand, is produced by
customers after the usage of commodities (its contents being unknown). If consumers
themselves collect the packaging for recycling, it is necessary for them to wash these
refuse materials, remove their lids, leaving the label indicating the contents visible.
Products fit for recycling bear a recognisable sign in that respect.

If this mark is in a black circle, it means that polymer materials had been used
during the production, while the number indicates that 20% of the product had been
made of recycled materials.
If the sign shows three arrows without a circle or within a colourless circle, it
means that the object is fit for recycling.
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If this mark is in a black circle, it means that polymer materials had been used
during the production, while the number indicates that 20% of the product had been
made of recycled materials.
If the sign shows three arrows without a circle or within a colourless circle, it
means that the object is fit for recycling.

For the purpose of separating materials for recycling each product has to bear a
mark of the raw material of which it had been made. The marks of some of the most
frequently used polymer materials are the following:

PET – polyethylene terephthalate
PVC – polyvinyl chloride
PP – polypropylene
PS – polystyrene
The practice in Serbia regarding package waste management is not appropriate
due to the fact that only 15% of the refuse is being recycled. In other countries there are
operating recycling centres, whilst in Serbia such institutions do not yet exist. Unfortunately the great majority of communal waste, including polymer packaging materials is
disposed onto waste depots. In our country there is a law in preparation on packaging
management and management of waste stemming from wrapping materials, which is
going to be adopted within a very short period of time.
5. CONCLUSION
When pondering about what materials to use for producing packaging there are
a couple of criterions to be taken into account. Apart from its basic function and quality, the packaging has to fulfil economic and ecological requirements, which both are
becoming more and more stringent. When selecting ecological packaging materials, the
factors to be taken into consideration are the environment contamination during the
processes of production, utilisation and management of used up wrapping materials.
According to all of the above, it can be concluded that polymer packing materials fulfil
all the above criterions, which is surely has an influence on the fact that such materials
are going to be used more extensively for the production of packing materials.
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FIRE-HAZARDOUS, TOXIC AND REACTIVE COMPONENTS
IN THE PRODUCTION OF BIODIESEL
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ABSTRACT
It is well-known that the use of the classic fuel made of oil increases the portion of greenhouse gases N2O and CO2 in the air causing global warming on the Earth.
Due to high oil prices and to the reduction of the emission of greenhouse gases, the need
for the production and use of biodiesel arises within the framework of the Directive of the European Union. Biodiesel in the Company Modibit d.o.o. Ozalj is made from fire-hazardous, toxic and
reactive substances through a chemical process called transesterification of unsaturated higher
fatty acids obtained from waste oils and alcohols (methanol) in the presence of alkaline catalysts
(NaOH or KOH).
Key words: production of biodiesel, toxicity, reactivity, fire, alcohol, higher fatty acids

ЗAПAЉИВЕ, ТОКСИЧНЕ И РЕAКТИВНЕ КОМПОНЕНТЕ
У ПРОИЗВОДЊИ БИОДИЗЕЛA
РЕЗИМЕ
Добро је познато да употреба класичних горива добијених од нафте повећава
количину гасова N2O и CO2 у ваздуху који изазивају ефекат стаклене баште и загревање на
Земљи.
Услед високих цена нафте и ради смањења емисије ових гасова, јавила се потреба
за производњом и употребом биодизела исказана у оквиру директиве Европске Уније. Биодизел из компаније Модибит д.о.о. Озаљ је произведен од запаљивих, токсичних и реактивних супстанци хемијским процесом који се зове трансестерификација незасићених виших
масних киселина добијених из отпадних уља и алкохола (метанола) у присуству алкалних
катализатора (NaOH и KOH).
Кључне речи: производња биодизела, токсичност, реактивност, пожар, алкохол,
више масне киселине
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1. INTRODUCTION
According to Directive 2003/30/EC Member States should ensure that at least 2
% of biofuels and other renewable fuels for transport purposes are placed on their
markets by 31 December 2005, and 5.7% by 31 December 2010.
The Government of the Republic of Croatia supported this directive of the
European Union within the frame of the National Energy Program. Croatia has fully
liberalized import, sales and distribution of petroleum products.
Table 1 shows that the consumption of mineral diesel is continuously increasing
[1]. Due to scarce oil sources, the need for alternative fuels arises.
Table 1 Total consumption of mineral diesel
1995

711,000 tons

2000

892,000 tons

2005

1,1000,000 tons

The European legislation sets the objective of 20% substitution of conventional
fuels by alternative fuels by the year 2020 for the Member States: biodiesel, bioethanol, biogas and biohydrogen.
Table 2 shows the necessary quantities of biodiesel in compliance with the EU
Directive 2003/30/EC.
Table 2 Necessary quantities of biodiesel by 2010
2005

2006

2007

2008

2009

46,000 t

63,500 t

80,500 t

97,750 t

115,000 t

The Government decree on biodiesel quality commits Croatia to use 5.75% of
biodiesel by the end of 2010.
The threshold characteristics of Euro diesel containing at the most 5% biodiesel and test methods of these characteristics should comply with the HRN EN 590
standard.
2. BIODIESEL PRODUCTION
AT THE COMPANY MODIBIT D.O.O. OZALJ
Biodiesel is known chemically as methyl ester (acid and alcohol). It is produced
by the reaction of several unsaturated fatty acids and alcohol (CH3OH, methanol) in the
presence of alcohol catalyst (NaOH ili KOH) [2],[3]. This is the reaction of transesterification, and the by-product is glycerol. Figure 1 shows the chemical structure of
triglyceride (oil or fat).
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Figure 1 Chemical structure of triglyceride (oil or fat)

Although raw oils have characteristics similar to those of diesel fuel, the continuing use in diesel engines they can cause several problems, such as: coke formation in the
injector, pollution of lubricating oils and increase in emission of exhaust gases. This is
the consequence of the increasing viscosity of plant oil in relation to diesel fuel. Increased viscosity has an adverse impact on duration, fuel injection, pressure and dispersal
of fuel, resulting in increasing pressures and combustion temperature as well as in increasing NOx emission in exhaust gases. The following table shows comparative properties
of rapeseed oil and petroleum.
Table 3 Comparative properties of raw rapeseed oil in relation to classic diesel fuel
Comparative properties
Calorific value
Flash point
Viscosity at 40 ˚C
Sulfur content
Density at 20 ˚C
Cetane number (CB)

Raw
rapeseed
oil

Petroleum

Test methods

40,337 kJ kg-1

42,594 kJ kg-1

HRN EN ISO 6976

273 ˚C

80 ˚C

EN ISO 3679

2

-1

46.7 mm sec.

2

-1

3.51 mm sec.

0.022 % volume weight 0.36 % volume weight
-3

-3

EN ISO 3104
EN ISO 20846

0.89 kg dm

0.83 kg dm

EN ISO 3675

-

About 40

ASTM D 613

The problem of NOx emission is solved in such a way that the car is equipped
with a oxidation catalytic converter which contains iridium (Ir) or vanadium (V). The
process called transesterification reduces the viscosity of plant oils due to the degradation of higher fatty acids in the catalytic reaction with alcohol, resulting in methyl
esters and glycerin [3, 4]. Figure 2 shows the transesterification of alcohol and triglyceride with catalyst.
To protect the environment, the company «Modibit d.o.o.» Ozalj collects edible waste oil in about 30 catering establishments and processes it into motor biodiesel
fuel. In this manner fossil fuels are replaced by biodiesel as an alternative and an environment-friendly power source.
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Figure 2 Transesterification of triglyceride with alcohol

Besides methanol, CH3OH, in the process of esterification other alcohols [5],
[6] may be used: ethanol, propanol and butanol. Table 4 gives comparative properties
of rapeseed oil, rapeseed oil methyl ester, rapeseed oil ethyl ester and petroleum.
2.1

Quality of finalized rapeseed oil methyl ester (RME)
and methods of testing
According to the recent trends the optimal quality of RME (that can be used as
biodiesel fuel with minimum RME content of 96.5 mass % or as mixed fuel with
minimum RME content of 33 mass %) is the quality given in Table 4 according to EN
14214. In case of the optimum RME quality international standards for quality testing
were used to compare results of several laboratories more easily.
The issue of quality and applicability of RME at Modibit d.o.o. Ozalj is defined on the basis of national standards which are valid for its application.
Table 4.Comparative biodiesel quality according to international standards
Product name: RME according to EN 14214
January 01, 2006
Product type: Fatty Acid Methyl Esters
Requiered
No
Properties
values
1
2

Density at 20 °C, kg · m

-1

3

Acid value, mg KOH··g

4

Pour point, °C, max

5

Flash point, °C
Kinematic viscosity /40°C,
2
mm ··s-1
Sulfur content, mass %

6
7
332

Typical values

Test methods

860 - 900

Yellow, transparent
liquid
881.4

max. 0.5

0.4

EN 14104

-10

-13

DIN ISO 3016

min. 120

172

EN ISO 3679

3.5 - 5.0

4.52

EN ISO 3104

max.10

4

EN ISO 20884

Appearance
3

Technology:
„Modibit d.o.o.“- Ozalj

Visual
EN ISO 3675

1. Међународна научна Конференција
БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ
и
11. Међународна Конференција
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ester content, mass %
Carbon residue out of 10%
RME, %
Water content (coulometric Karl Fischer titration
method), mg·kg-1
Oxidation stability at
110°C, h
Methanol content, mass %
Monoglyceride content, %
mas.
Diglyceride content, mass %
Triglyceride content, mass %
Content of free glycerol, mass
%
Content of total glycerol,
mass %
Iodine value, g I2··100g-1
Phosphorus content,
mg··kg·-1

min. 96.5

98.4

EN 14103

max. 0.30

0.02

EN ISO 10370

max. 500

225

EN ISO 12937

min. 6.0

8.6

EN 14112

max. 0.2

0.01

EN 14110

max. 0,8

0,61

EN 14105

max. 0.2

0.07

EN 14105

max. 0.2

0.01

EN 14105

max. 0.02

<0.01

EN 14105

max. 0.25

0.17

EN 14105

max. 120

110

EN 14111

max.10

8.5

EN 14107

20

Content of Na+K, mg··kg-1

max. 5

2.9

21

Content of Ca+Mg, mg··kg-1
Cold filter plugging point
up to -10°C (without additive)
Content of mechanical contamination, mg··kg-1

max. 5

4.3

EN 14108
/14109
EN 14538

max. -10

-13

EN 116

max 24

15

EN12662

22
23

3. ECOLOGICAL STANDARDS AND BIODIESEL USE
Biodiesel fuel can be used pure or as an additive to petroleum diesel fuel in small
quantities (1.5 to 5%) or in considerably higher quantities (5 to 30%). For example, diesel
fuel with reduced sulfur content has worse lubricating properties. Methyl ester improves
lubricating properties without increasing sulfur content. These fuels are labeled Bxx, where
xx stands for the percentage content of methyl ester, e.g. B20 biodiesel fuel contains 20%
methyl ester. These fuels should meet all the requirements as conventional hydrocarbonbased diesel [4]. Diesel fuels with increased methyl ester content have considerably
changed properties in relation to conventional diesel, and they are dealt with as special
fuels and different standards are applied for them. Graph 1 illustrates quantities of raw
materials for the production of biodiesel in 1998, while graph 2 shows the capacities of
European countries in 2005/06.
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beef tallow; 0,02%

waste frying oil
(deep-frying pan);
0,52%
rapeseed; 82,82%
not sorted; 0,52%

sunflower
rapeseed
sojbean

the rest; 1,05%
palm; 1,33%
sojbean; 1,17%
sunflower; 12,59%

palm
the rest
not sorted
beef tallow
waste frying oil (deep-frying

Graph 2 Raw materials for the production of biodiesel fuel
(worldwide biodiesel stocks until 1998)

4. FIRE HAZARDOUS, TOXIC AND REACTIVE COMPONENTS
FOR THE BIODIESEL PRODUCTION
Adverse effects on health and environment depends on components and dosing
of substances (quantity). Overdosing can cause death [5], [8].
Maximum allowable concentration (MAC) of an adverse substance is the threshold limit value of adverse gases, vapors and aerosols at the temperature of 20 °C and
pressure of 1,013 mbar in the air of the working area without adverse effects on the health of employees working 8 hours per day.
MAC is expressed as ml·m-3 (ppm) or mg·m-3 or as a number of fibres per cm3
MAC for methanol is 50 mg·m-3, for KOH 2 mg·m-3 , and for NaOH 2 mg·m-3.
LD50 is an average lethal (deadly) dose of adverse substance killing 50% of the
tested population (rats).
Hazardous chemical substances are divided into three groups of poisons (Official Gazette No. 47/99):
Group I (symbol T+) includes strong poisons whose mean lethal (deadly) dose
is LD50 25 mg·kg-1. Group II (symbol T) includes poisons whose mean lethal dose
ranges from 25 mg·kg-1 to 200 mg·kg-1. Group III (symbol X) includes poisons whose
mean lethal dose ranges from 200 mg·kg-1 to 2000 mg·kg-1.
Warning signs indicate hazardous chemical substances:
T+ (strong poisons), T (poison), C (corroding action), Xi (irritating action), E
(explosiveness), O (oxidativenss), F+ (very easy flammability), F (easy flammability)
and N (environment hazardous).
Warning signs are marked with "R": 11-23/25 and informational signs are marked with "S": 7-16-24-45. Flammability class is IB.
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There are ways adverse substances can enter the body are as follows:
a) inhalation (breathing it in),
b) absorption (through the skin and eyes),
c) ingestion (swallowing it),
d) intravenous - directly into a vein,
e) intramuscular - injection of a substance directly into a muscle,
f) subcutaneous - a needle is inserted just under the skin,
g) intraperitoneal - administered through the peritoneum (the thin, transparent
membrane that lines the walls of the abdomen).
4.1 Methanol
Methanol (also known as methyl alcohol) is the simplest alcohol. It is very
poisonous (a quantity of 30 ml can kill a person or cause permanent blindness). Its
formula is CH3OH
CAS (Chemical abstract symbol) 67-56-1
L50 (inhalation, rats), 64,000 ppm for 4 hours, LDL0 (inhalation, human), 428
mg·kg-1
Methanol irritates skin, dissolves natural skin grease, and in case of a more
frequent contact, it causes dermatitis. CH3OH vapors irritate respiratory organs; they
have adverse effects on the digestive tract. In concentrations higher than 2,000 ppm
CH3OH vapors irritate the mucous membrane of the eyes; if they enter the eyes, they
can damage the optic nerve or in more serious cases blindness can be caused.
Methanol ingestion, depending on concentration, may cause acute, subacute or
chronic intoxication. Quantities of 25 to 50 g can cause death.
Environmental pollution is caused by:
- discharging waste methanol into natural watercourses [7],
- by discharging great quantities of CH3OH vapors directly and continuously
to the environment.
First aid in case of skin contact: the contaminated garment should be immediately taken off, and the contact spot should be thoroughly washed with water and apply
a thin Vaseline layer to the skin. In CH3OH contact with the eyes, the eyes should be
immediately washed with water and a physician should be called. If CH3OH is inhaled,
you should inhale fresh air, drink hot tea or black coffee.
If the victim is unconscious, he/she should be laid and made warm, and a physician should be called immediately..
Measures to be taken in case of fire - Methanol is a flammable liquid. It is volatile at room temperature, and vapors are very flammable and in mixture with air explosive [10], [11]. CH3OH can be ignited with flame, spark or in contact with hot surface.
Containers and devices engulfed by fire are extinguished with carbon dioxide CO2
or powder. Water is efficient only in great quantities. In case of fire containers should be
removed out of danger zone and cooled with water spraying.
In case of accidents in a plant, the room should be left immediately. Only persons equipped with protective equipment including insulation devices for protection of
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respiratory organs can enter the room. If there is a leak and gas is discharged, all ignition
sources should be shut off. The container with a leak should be taken into free space or
into a well ventilated room, and CH3OH should be decanted into a safe container.
Handling and storage
- Use of protective equipment: respirator, protective gloves, protective goggles, protective aprons, protective suit [9]
- Methanol should be stored in conformity with legislative regulations for
flammable liquids
- Closed storeroom to keep CH3OH containers should be well ventilated
and protected against direct sunshine, heat and ignition source.
4.2 KOH, potassium hydroxide, potash lye
Potassium hydroxide is usually sold as 2-5 mm translucent pellets. Its molecular mass is 56.11; CAS (Chemical abstract symbol) 1310 – 58 -3, MDK (KOH) 2 mg
·m³. Warning signs are: T - poison (toxicity class II), C - irritating action, warning "R"
35, information "S" 26-37/39-45.
Physical chemical properties - Potassium hydroxide is a white odorless solid,
melting point 360ºC, boiling point 1327 ºC, solubility in water (20ºC), 1120 g dm ³.
Stability and reactivity - Contact with moisture should be avoided. KOH
reacts very vilently, frequently and explosively with many organic compounds.
1,2-dichloroethylene, trichloroethylene, tetrachloroethane in reaction with KOH
produce explosive monochloracetylene or dichloroacetylene.
Concentrated aqueous KOH solutions react violently with acids with heat generation. In addition, aqueous KOH solution degrades metals and alloys, e.g. zinc, alluminium, tin, copper, bronze, brass, releasing explosive and flammable hydrogen gas.
Fluorine with KOH (at 20 °C) produces fluoride acid, fluoride and ozone.
Toxicological data (oral, rats) 273 mg ·kg ¹
In contact with skin and other tissues it causes severe burns (due to hygroscopicity). Its effects on the eyes may cause immediate severe injuries and total blindness. The
inhalation of KOH dust, smoke or vapor can injure the upper respiratory tract and lung
tissue. Ingestion can damage the digestive organs (perforation of the stomach wall).
First aid - In case of spilling and skin contact the clothes should be taken off
and the skin should be thoroughly washed. The injured places should be covered with
sterile gauze after washing and medical aid should be asked for. In case of eye contact,
the treatment is the same as in skin contact. Medical aid is necessary in case of KOH inhalation.
In case of KOH ingestion, rapid perforation and shock occur. If the quantity of
ingested lye is greater, no liquid should be taken. If the quantity of ingested lye is smaller, drink a glass of vinegar, whipped 2 to 3 egg whites, one or two glasses of milk. Ask
for medical aid immediately. Vomiting should not be forced or gastric lavage performed.
Measures to be taken in case of fire - Containers and devices engulfed by fire
are extinguished with carbon dioxide CO2 or water. KOH does not burn and does not
maintain burning. If in molten state it comes into contact with flammable organic substances, it may cause their carbonization and burning. In case of fire containers con336

1. Међународна научна Конференција
БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ
и
11. Међународна Конференција
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ

taining hydroxide should be removed out of danger zone and cooled with water spraying (only if they are hermetically sealed).
In case of accidents in a plant, the room should be left immediately. Only the
decontamination personnel equipped with appropriate protective equipment can enter
the room.
When KOH is used, the following protective equipment should be used: respirator, protective gloves, protective goggles, protective aprons, plastic face shield, protective rubber footwear, protective suit.
Ecological data
If KOH is discharged into water, it may cause the death of fish and other water
animals and plants. Waste waters containing KOH should be neutralized before discharging into watercourses and sewerage. pH-value of the discharged neutralized waste
water should range from 6 to 9. A great quantity of neutralized waste water should not
be discharged near a drinking water source [6].
4.3 NaOH, sodium hydroxide also known as lye and caustic soda
Its relative molecular mass is 40. Pure sodium hydroxide is a 2-5 mm white solid. CAS 1310-73-2, MDK: 2 mg··m3. Warning signs are: T - poison (toxicity class II),
C - irritating action, warning "R" 35, information "S" 26-37/39-45.
Physical chemical properties - Sodium hydroxide is a white odorless solid,
pH (50 g·l-1 at 20 ºC) is 14, melting point 324 ºC, boiling point 1327 ºC, solubility in
water 1090 g dm ³ (20 ºC).
Stability and reactivity - Contact with moisture should be avoided. NaOH
reacts very violently with acids with heat generation. It causes metal corrosion.
Toxicological data - LD50 (oral, rabbits) 500 mg·kg-1 ; LC50 189 mg·l-1. In contact
with skin and other tissues it causes severe burns. Eye contact causes severe injuries
and permanent blindness may be a consequence. Inhaling NaOH vapors, dust and mist
causes a severe injury of upper respiratory tract and lung tissue. If it is ingested into the
digestive system, severe injuries of the digestive organs are possible (perforation of
stomach wall).
First aid - In case of skin contact the clothes should be taken off immediately,
and the skin should be thoroughly washed. The injured places should be covered with
sterile gauze after washing and medical aid should be asked for. In case of eye contact,
wash thoroughly with water, cover with sterile gauze and ask for medical aid.
In case of NaOH ingestion, rapid perforation and shock occur. If the quantity of
ingested lye is greater, no liquid should be taken. If the quantity of ingested lye is smaller, drink a glass of vinegar, whipped 2 to 3 egg whites, one or two glasses of milk. Ask
for medical aid immediately. Vomiting should not be forced or gastric lavage performed.
Measures to be taken in case of fire - Containers and devices engulfed by fire
are extinguished with carbon dioxide CO2 or water. In case of fire containers containing
hydroxide should be removed out of danger zone and cooled with water spraying (only if
they are hermetically sealed). NaOH does not burn and does not maintain burning. If in
molten state it comes into contact with flammable organic substances, it may cause their
carbonization and burning.
337

1. Међународна научна Конференција
БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ
и
11. Међународна Конференција
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ

In case of accidents - The room should be left immediately. Only the decontamination personnel equipped with appropriate protective equipment can enter the room.
In case of NaOH leakage, NaOH is shoveled into a bucket filled with water and
is neutralized with 6 M HCl or H2SO4 solvent.
Ecological data - Ecological data
NaOH may cause the death of fish and other water animals and plants. Waste
waters containing NaOH should be neutralized before discharging into sewerage. pH-value of the discharged neutralized waste water should range from 6 to 9. A great quantity
of neutralized waste water should not be discharged near a drinking water source [6].
Handling and storage
- Use of protective equipment: respirator, protective gloves, protective goggles, protective face mask, protective suit [9]
- NaOH should be stored in closed packaging and in a dry, well ventilated
room.
5. CONCLUSION
Concerning biodiesel production, the following may be concluded:
- Plant raw materials can replace fossil fuels in the industrial production.
- European regulations concerning the launch of agricultural products to the
market support the production of oilseed rape in the agriculturally neglected
areas; in the future no incentives for the production of oilseed rape as well as
for the use of waste oils mixed with rapeseed or soy oil are foreseen.
- Biodiesel does not contain sulfur, it has good combustion properties and
diesel fuel characteristics, and its gas emission is less health-hazardous;
exhaust gases can be treated more simply than in case of fossil fuels.
- Biodiesel is normally produced in many plants in standard quality and is
sold on the market of mineral oils; many individual and commercial companies for transporting goods and people have been using biodiesel fuel for
many years.
- Biodiesel is made from fire-hazardous, toxic and reactive substances through a chemical process called transesterification of unsaturated higher fatty acids obtained from waste oils and alcohols (methanol) in the presence
of alkaline catalysts (NaOH or KOH).
- The workers in the biodiesel production should use personal protective equipment, manufacturing plants and storehouses should be ventilated and
protected against heat (methanol).
- Manufacturing plants should have acoustic and light signalization and
alarm to signal an accidental excess of gas, vapor and airborne dust concentration (MAC).
- Environmental protection of the company „Modibit d.o.o“ -. Ozalj is regulated in conformity with the Law on Environmental Protection of the
Republic of Croatia, and fire protection is regulated in conformity with the
Law on Fire Protection of the Republic of Croatia
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ПРЕЧИШЋAВAЊЕ ОТПAДНИХ ВОДA
У КЕРAМИЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ
Борислав Симендић1. Верица Миланкo1, Бранко Савић1
borosim@sezampro.yu, milanko@neobee.net,
РЕЗИМЕ
Керамичка индустрија обухвата већину производа на бази силикатних сировина
које се добијају хомогенизацијом полазних сировина, затим њиховим обликовањем, њиховим сушењем и затим печењем на температурама већим од 1000 °C. Ток процесирања
прати стално присуство воде која улази у процес већ у фази припреме сировина, а из њега
излази у облику водотокова и у облику водене паре током процеса сушења.
Пречишћавање отпадних вода у керамичкој индустрији тренутно је примитивног
типа. Углавном се користе конусни таложници. Захваљујући промени брзине кретања у
струји флуида у току пречишћавања вода, могу се издвојити честице према њиховој величини. Оваквим системом пречишћавања не могу се уклонити хемијски активне материје,
тако да опасне материје доспевају у водотокове.
У раду су приказани резултати испитивања отпадних вода у фабрици Електропорцелан у Новом Саду и у фабрици керамичких плочица Зорка-керамика, Шабац. Резултати
испитивања су показали значајно присуство седимената у отпадним водама. Једно од решења за овај проблем је понудио италијански произвођач опреме за керамичку индустрију
SACMI. Поред овог решења у раду је приказана могућност пречишћавања отпадних вода
помоћу Доровог таложника.
Кључне речи: керамичка индустрија, отпадне воде, седименти, Доров таложник,
класификација честица.

WASTEWATER TREATMENT
IN CERAMIC INDUSTRY
ABSTRACT
Ceramic industry includes most of silicate materials based products which are produced by homogenisation of raw materials, and later molded, dried and then sintered at temeperature higher than 1,000 °C. During the production of ceramic materials, the presence of water is
necessary from the beginning of the preparation of material, and it leaves the process partially
in a liquid form, and partially in a form of steam during the drying process.
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Wastewater treatment in ceramic industry is obsolete. The cone percipitator is mostly
used. Due to a change of velocity in the fluid current, particles can be separated according to
their size. Chemical substances cannot be removed, so hazardous substances come into water.
This paper presents investigation results for wastewater samples taken from factories of
ceramic materials Elektroporcelan in Novi Sad, and Zorka-Keramika in Šabac. The results have
shown massive existence of sediments in wastewater. One of the solutions for the problem is
given by SACMI, the Italian ceramic industry equipment producer. Besides this solution, there is
also shown a possibility to treat wastewater with Doro's percipitator.
Key words: Ceramic industry, wastewater, sediments, Doro's percipitator, clasification
of solid particles.

1. УВОД
Последњих година много се обраћа пажње на заштиту животне средине.
Наглим порастом индустријализације доведено је у питање колико је наша средина
заиста чиста и незагађена. Из тог разлога свака индустрија мора спречити загађивање околног ваздуха, воде и земљишта приликом вршења своје делатности.
Керамичка индустрија конкретно није велики загађивач, али ипак посебна пажња се мора обратити приликом ископавања главне сировине потребне
за ову индустрију тј. глине. Такође се мора вршити стална контрола отпадне воде
као и пречишћавање исте. Остали технолошки процеси ове индустрије немају
већег утицаја на животну средину.
У овом раду су приказани резултати испитивања отпадних вода у два типа
керамичке индустрије. У првом која користи мокри поступак за пример је узета
фабрика електропорцеланских изолатора. За други тип, која користи полусуви поступак за пример је узета фабрика керамичких плочица Зорка-Керамика Шабац.
2. ОТПАДНЕ ВОДЕ КЕРАМИЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ
КОЈА КОРИСТИ МОКРИ ПОСТУПАК ПРОИЗВОДЊЕ
Ради лакшег увида у ову област узет је конкретан пример отпадне воде из
керамичке индустрије “Електропорцелан“ A. Д., Нови Сад.
У фабрици за израду изолатора се врши мокро оплемењивање сировина, а
сувишна вода која остаје након завршетка процеса представља отпадну воду.
Наведени поступак мокрог оплемењивања се врши на следећи начин: сировина се меље у мокрим млиновима са куглама при чему се добија порцеланска
суспензија која из млинова одлази у рамску филтер-пресу на филтрацију. У преси
остаје чврста фаза која се у даљем току технолошког процеса користи за добијање
готовог производа. Преостали филтрат након филтрације представља отпадну воду.
Примарни поступак у обради отпадне воде је испитивање и одређивање
састава и концентрације састојака. За мерење онечишћења отпадних вода не може се поставити нека одређена важећа шема. Који ће се параметар употребити
као критеријум загађености зависи од тога на који је начин та вода настала. Загађеност отпадих вода може се дефинисати нпр. на основу боје, мириса, количине суспендованих честица, испарљивог остатка, садржаја пепела, pH, садржаја
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одређене хемијске супстанце итд. Хемијском анализом узорка отпадне воде у
фабрици “Електропорцелан“ добијени су следећи подаци дати у табели 1.
Табела 1. Хемијска анализа узорка отпадних вода
фабрике Електропорцелан
Хемијски параметри

Јединица мере

МДК

Налаз

C

-

15,0

C

45

21,0

Боја

-

-

сива

Мирис

-

-

без

NTU

-

1.570

-

9,5

7,80

Растворени кисеоник

mgO2/l

-

3,15

HPK

mgO2/l

600

641

BPK5

mgO2/l

600

10

m-алкалитет

ml 0,1 N HCl/l

-

158

p-алкалитет

ml 0.1 N HCl/l

-

0

Бикарбонати

mg/l

-

936,8

Карбонати

mg/l

-

0

Хидроксиди

mg/l

-

0

ml 0,1N NaOH/l

-

0,6

Температура ваздуха

0

Температура воде

0

Мутноћа
pH

Aцидитет
Укупна тврдоћа

0

dH

-

77,6

Суви остатак

mg/l

1200

474.670

Неорганске материје

mg/l

600

439.376

Органске материје

mg/l

400

35.294

Суспендоване маерије

mg/l

600

474.378

Седиментне материје

ml/l

5

999

Хлориди

mg/l

500

176

Укупни фосфор

mg/l

20

0,04

Фосфати

mg/l

-

0,12

Калцијум

mg/l

-

961,9

Магнезијум

mg/l

200

48,6
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Aнализом података из табеле уочава се да ова вода садржи знатно повећане концентрације суспендованих и седиментних материја. Наведене материје
изазивају замућење воде и у случају да доспеју у природни реципијент отежавају
пролазак светлости до живих система са дна, што у великој мери може да угрози
њихов опстанак у таквој средини.Осим тога веће количине овако наталожених
материја могу загушити ток постојеће канализације. Из наведених разлога постоји потреба да се изврши уклањање оваквих материја из отпадних вода.
2.1. Поступак пречишћавања отпадне воде керамичке индустрије
уз примену Доровог таложника
Пречишћавањем отпадне воде мора се добити вода таквог састава, да се
може без штетних последица испуштати у водотокове или да се може поново
употребити у фабрици.
Обзиром на састав отпадне воде керамичке индустрије и високе концентрације таложних материја најпогоднија метода за пречишчавање била би технолошка операција таложења. У употреби је велики број таложника за потребе пречишћавања, а у овом случају пошто се ради о суспензији мале густине, најпогодније је користити радијални таложник тзв. Доров згушњивач.
Згушњивач типа Dorr (слика 1.) представља плитак цилиндрични резервоар са коничним дном. У резервоару (1) централно је постављено вратило (2)
које обрће носаче (3) са лопатицама (4). Вода за пречишћавање се уводи кроз цев
(5) централно у уређај. На путу ка периферији из воде се истложе суспендоване
материје, а пречишћена вода се прелива преко ивице и уводи у сабирни олук (6)
(слика 2.). Честице се таложе по коничном дну згушњивача при чему их лопатице потискују као згуснут муљ према центру резервоара, Кроз цев (7) муљ се исисава помоћу центрифугалне црпке. Пречишћена вода из сабирног олука пушта се
у канализацију.

Слика 1. Шема и слика радијалног таложника
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Слика 2. Преливање пречишћене воде у сабирни олук

3. ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У КЕРАМИЧКОЈ
ИНДУСТРИЈИ КОЈА СЕ БАЗИРА НА ПОЛУСУВОМ
ПОСТУПКУ ПРОИЗВОДЊЕ КЕРАМИЧКЕ МАСЕ
У случају пречишћавања отпадне воде у керамичкој индустрији са полусувим поступком (Керамика Зорка, Шабац), поред седимената алумосиликатног
порекла присутни су и тешки метали. Тренутни ситем пречишћавања је примитивног типа и састоји се од конусних таложника, с тим да се суспензија доводи
путем цеви, падајући директно на решетку која грубо физички одваја крупна
страна тела. Вода се даље прелива делимично по равној површини а затим падајући у конус где се одваја талог. Захваљујући промени брзине кретања у хоризонталној струји, могу се издвојити честице по величини, па се на тај начин и
класификују. Делимично пречишћена вода, одлази у други мини базен-таложник,
путем цеви за пренос и пада на хоризонтални део, који даље воду одводи у конус,
где се даље водени талог скупља и одводи. Пречишћена вода се директно улива у
водоток реке Саве, одакле се другим црпним станицама поново уводи директно у
процес производње.
Познато је да се, овим системом пречишћавања из воде не могу уклонити
хемијски активне материје, које својим присуством континуално yништавају водоток реке Саве.
Опасне материје доспевају у водотокове и прањем судова у којима су се
налазиле и складиштиле опасне материје.
На слици 3 приказана је могућност пречишћавања отпадних вода керамичке индустрије, које поред седимената садрже и тешке метале, а која се тренутно
примењује у Италији у фирми SACMI. Принцип функционисања је базиран на
физичко-хемијском третману отпадне воде, уз садејство алкалних реагенаса (нормална средина, соде у воденом раствору), анорганских флокуланата (међу којима
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су најбољи они као FeCl3, AlCl3, или Al2(SO4)3 ) и органских коагуланта (анјонски
полиелектролита са великом молекулском масом).

Слика 3: Третман отпадних вода у постројењу типа Сацми

У посудама за седиментацију долази до првог бистрења, које зависи од
густине и величине честица. У бистренику-флокулатору долази до раста пахуљица и његове седиментације и сепарације у улазном току воде, поспешујући ефекат филтрације и стварања талога (муља). Муљ се формира као последица прогресивног смањења брзина протока, све до изједначења са брзином седиментације
најкрупнијих честица, при чему долази до динамичке равнотеже. Са доње стране
се издваја талог, а изнад фризрирајући слој који садржи најситније честице.
Пречишћена вода из таложника излази на горе (излаз је обично изведен
тако да пада у сабирник), где се муљ повремено скида (празни) са дна таложника,
одакле се евентуално може довести у посебан сабирник ради даљег угушћивања.
Приказани тип таложења је највише распрострањен у пракси, мада постоје и
други типови.
Инсталирани таложници омогућују, у великом броју случајева, да се постигне веома добар ефекат обарања тешких метала. У неким случајевима, као на
пример при великим концентрацијама тешких метала на улазу, и овакви таложници нису довољни да оборе њихову концентрацију на потребан ниво. Да би се
избегле овакве ситуације морају се поштовати одређени лимити. Параметар који
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највише утиче на обарање тешких метала је рН (који евидентно, у времену задржавања, димензионише постројење). У 90% случајева вредност излазног рН осцилира
између 7,5–8,5 зависно од брзине хидролизе материјала садржаних у води. У том
случају, рН се пажљиво регулише преко реактива који се додају за контролу концентрације, нпр. олова и цинка у пречишћеној води. Познато је да повећањем рН,
Zn(OH)2 ако је присутан као реципитат (талог), тежи да поново пређе у раствор као
анјон, док у киселом рН се раствра и прелази у форму Zn2+. Aналогно понашање се
среће и код олова, који је у киселом амбијенту присутан као катјон, док при
базним вредностима долази до поновног растварања и прелаза у хидроксид олова,
предталоженог у форму плумбита (Pb(OH)42-).
Табела 2: Максималне вредности концентраија органских супстанци, метала и
неметала у отпадним водама , примењено у технологији керамике
У површинској
води

У систему са
отпацима

pH
Таложни материјали (ml/l)
Aлуминијум (mg/l)
Бор (mg/l)
Кадмијум (mg/l)
Хром (mg/l)
Хром (mg/l)
Гвожђе (mg/l)
Манgан (mg/l)
Метали и
неметали су Никл (mg/l)
раствор и
Олово (mg/l)
суспензија Бакар (mg/l)
Селен (mg/l)
Калај (mg/l)
Цинк (mg/l)
Флуор (mg/l)
Хлор (mg/l)
Сулфат (mg/l)

5,5 – 9,5
0,5
1
2
0,02
2
0,2
2
2
2
0,2
0,1
0,03
10
0,5
6
1200
1000

BOD5 (mg/l)

40

COD (mg/l)

160

5,5 – 9,5
2
2
4
0,02
4
0,2
4
4
4
0,3
0,4
0,03
/
1
12
1200
1000
40–250 < 70% горња
вредност из система
160–500 < 70% горња
вредност из система

Тип

Параметри/елементи

Физ. – хем.
параметри

Органске
супстанце

Оптимални рН за добијање преципитата олова и цинка осцилира између 8
и 9, што се нарочито односи на цинк, за кога се из сабраних искустава може дати
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предвидљива оцена, да за рН вредност изнад 9 се могу добити нежељене реакције, док за рН изнад 10 се сигурно манифестује феномен растварања талога.
У табели 2 се види да, уколико је примењено пречишћавање вода постоје
лимити, преко којих се не сме прећи тј максимално дозвољене концентрације.
4. ЗАКЉУЧЦИ
1. Aнализом састојака у узорку отпадних вода у керамичкој индустрији
(Електропорцелан - Нови Сад ) која користи мокри поступак су уочене значајне
количине суспендованих и седиментних састојака.
2. Aнализом састојака у узорку отпадних вода у керамичкој индустрији
(Зорка - Шабац) , која користи полусуви поступак производње, поред седиментних
састојака уочене су и преко мере дозвољене количине тешких метала.
3. У случају када су као састојци изнад дозвољених граница присутни
само седименти као решење се предлаже уградња Дорровог таложника.
4. У случају када поред седимената и тешки метали прелазе дозвољену
границу, предлаже се постројење за пречишћавање отпадне воде типа SACMI.
5. ЛИТЕРАТУРА
1. Bogner M., Stanojević M., O vodama, ETA Beograd , 2006
2. ***: Елаборат о испитивању прашкастих материја и гасова на емитеру пећи, постројења за производњу керамичких плочица, Институт
за технологију нуклеарних и минералних сировина, Београд, 1986
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БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ КОД РЕМЕДИЈAЦИЈЕ
ЕДЦ (1,2 ЕТИЛЕН-ДИХЛОРИД)
Перо Станић1
pstanic@bisinter.net
РЕЗИМЕ
Хаварије складишних резервоара за ЕДЦ доводе до високих концентрација ЕДЦ-а
и других угљоводоника како у земљишту тако и у систему подзмених вода. Санација ових
ексцеса изискује огромне трошкове а њу је могуће безбедно извести само уз прописани режим рада.
Кључне речи: Безбедност, ЕДЦ, санација, ремедијација, незгода

SAFETY ENGINEERING IN REGARDING
EDC (1,2 Ethylene-dichloride)
ABSTRACT
The damage of storage tanks for EDC causes high concentrations of EDC and other hydrocarbons in the ground,as well as in the system of underground waters. The repair of such excesses
requires enormous costs, and it is possible to perform it safely only with the prescribed work
regimen.
Keywords: Safety, EDC, repair, remediation, acctident.

1. УВОД
Током НAТО бомбардовања јужне индустријске зоне Панчева и комплекса
ХИП-Петрохемије, 1999 године, дошло је до тешког оштећења складишних резервоара за ЕДЦ и изливања 2100 t ове материје.
У периоду 1999 – 2001. година у више наврата су вршена испитивања земљишта и подземних вода од стране UNOPS-a (United Nations Office for Project Service) и SDC-a (SWISS Agency for Developument and Cooperation) у погледу загађивања ЕДЦ-ом. Aнализе ових испситивања указују на високу концентрацију ЕДЦ-а и
других угљоводоника како у земљишту тако и у систему подземних вода.

1
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На основу истраживања и под покровитељством УНЕП-а, покренута је широка акција за санацију загађења изазваног горе описаним инцидентом, у оквиру
пројекта ПA.1. У другој фази овог пројекта се из система бунара врши, прво,
испумпавање ЕДЦ-а (Pump & Treat Sistem), а затим и екстракција ЕДЦ-а убризгавањем паре у земљиште (SEE Sistem). ЕДЦ и вода издвојени на овај начин се
затим третирају у засебном постројењу, инсталисаном у оквиру фабрике “ВЦМ”.
На основу ранијих сазнања и искуства морале су се приликом ових радова
предузимати опсежне мере заштите од пожара како би се избегле опасности (пожар, експлозија, тровање, гушење и сл.).
У склопу активности на санацији загађења вршени су припремни истражни
радови у циљу просторног дефинисања загађења ЕДЦ-ом и тестирања технике ремедијације подземне воде на загађеном простору. Припремни истражни радови су
рађени у оквиру активности Програма за заштиту животне средине Уједињених
нација (UNEP). У оквиру пројекта ПA.1, UNOPS је у име UNEP-а склопио уговор
са предузећем Aqуатест а.с, Чешка Република, за реализацију истражних радова а
у циљу просторног дефинисања загађења ЕДЦ-ом и тестирања техника ремедијације на простору ХИП-Петрохемија.
На основу пројектне документације реализовани су радови на просторном
дефинисању загађења и пилот-тестирању техника ремедијације а на основу резултата истражних радова, урађено је идејно решење истражно-ремедијационог система за санацију загађења подземних вода од стране предузећа Dekonta – Kladno,
Чешка Република.
Опис радова истражно–ремедијационог система урађен је на основу извршених радова и математичког моделирања. Бунари су смештени на простору
најинтензивнијег загађења у коме је регистрована највећа дебљина слободне фазе
хлорованих угљоводоника (ЕДЦ-а) у плиткој издани формираној у оквиру слоја
рефулираног песка. Смеша подземне воде и ЕДЦ-а црпи се центрифугалним пумпама и системом цевовода транспортује у резервоар а затим третира у постојећем
систему за предтретман вода загађених ЕДЦ-ом у фабрици “ВЦМ”.
Издвојени ЕДЦ се складишти у резервоар за ЕДЦ, а прерађена отпадна
вода се отпрема на виши третман у фабрику за обраду вода ХИП-Петрохемија.
Третмани вода у овим фабрикама су према постојећим технологијама.
2. РЕЗУЛТAТИ ИСТРAЖИВAЊA ТЕРЕНA
ПОСЛЕ НAТО БОМБAРДОВAЊA ФAБРИКЕ “ВЦМ”
У подручју Петрохемијског комплекса у више наврата вршена су хидрогеолошка истраживања и истраживања у циљу заштите животне средине. ХИППетрохемија је израђена на слоју рефулираног песка дебљине 5-6 m испод којег
се налази слој глине дебљине 1-3 m. Испод слоја глине се простире песковито–
шљунковити алувијални комплекс са глиновитим слојем на дубини испод 30 m,
дебљине 2,5-4 m. Овде постоје две издани и то плитка чији режим рада је у функцији режима падавина и дубља издан чији режим зависи од нивоа Дунава и режима рада мелиорационог система у зони низводно од ХИП-Петрохемије.
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Од укупне количине изливеног ЕДЦ-а процењује се да око 50% ове количине је сакупљено дренажним ситемом и испуштено у канал отпадних вода док
је преосталих 50% тј. око 1000 t инфилтрирано у рефулирани песак. Дошло је до
високог степена загађења тла и подземних вода како у плиткој тако и у дубокој
издани.
Узорковањима из постојећих пијезометара је утврђено присуство слободне фазе хлорованих угљоводника у плитким пијезометрима као и постојање високе контаминације изданских вода у дубоким пИјеземетрима. Истраживања су показала да је површина загађења око 19000 m 2.

Slika 1:Распростирање чисте фазе ЕДЦ-а у рефулираним песковима

3. ИСТРAЖНИ РAДОВИ У ЦИЉУ ПРОСТОРНОГ
ДЕФИНИСAЊA ЗAГAЂЕЊA 1,2 ЕДЦ-ОМ И ТЕСТИРAЊA
ТЕХНИКЕ РЕМЕДИЈAЦИЈЕ НA ПРОСТОРУ ХИППЕТРОХЕМИЈA.
У циљу извођења истражних радова морала се прво одредити локација за
израду бунара, дефинисати процес бушења, изабрати опрема за бушење и припремити радилиште. Бушење истражно ремедијационих бунара изведно је прибором пречника 355 mm. Бушење је изведено помоћу вентил кашике уз упоредно
облагање челичном обложном колоном. Бунари су бушени на дубини 5-6 m.
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Након уласка у глине бушење је настављено до највише 0,5 m како би се на том
потезу уградио део конструкције који има функцију таложника за прикупљање и
мерење дебљине чисте фазе хлорованих угљоводоника. Морала се у сваком случају спречити хидраулична веза са изданим формираној у нижим слојевима. На
основу претходних искустава када је извођач радова на бушењу била Геосонда –
Геомеханика, Београд могло се очекивати да у процесу бушења дође до појаве
истицања запаљиве гасне смеше на устима бушотине. У циљу превенције бушотина се одржавала под константним хидрауличним притиском наливањем потребних количина чисте воде до врха бушотине. Искуство је показало да се тако значајно смањује могућност истицања гасова што је утврђено мерењима портабилним експлозиметром. Приликом извођења ових радова у циљу заштите од пожара уз гарнитуру за бушење, агрегате и остала средства постављена је предвиђена
противпожарна опрема у складу са Правилником заштите од пожара ХИП-Петрохемија. Мерење експлозивности вршено је редовно. Технологија израде бунара прилагођена је била условима рада у потенцијално експлозивним условима.
У случају када се констатовало повећање експлозивности у зони извођења радова
бушење се тренутно прекидало, мотори на бушачкој гарнитури су се гасили а
радници су се удаљавали на безбедно растојање. Припадници Ватрогасне јединице који су у приправности преко ватрогасног возила пуне бушотину са тешком
пеном под притиском. Све радње, укључујући и вађење бушаћег прибора из бушотине прилагођене су условима постојања експлозивности у зони бушотине.
Затварање бушотине рађено је унапред припремљеним затварачем. Незапосленим лицима приступ је био забрањен а прилазни путеви затворени за људство и
саобраћај. Бушаћа гарнитура се потом одвозила са радилишта на безбедно
растојање а све активности на бушотини престају док се не угради бунарска
конструкција. Постојећа бунарска полиетиленска цев са дихтованим устима
скраћује се до постигнуте дубине. Уз помоћ грађевинског крана изводи се
поступак уградње бунарске конструкције уз вађење обложне колоне. Извлачење
обложне колоне вршено је уз посебан опрез код манипулативних радњи како
неби дошло до варничења. Паралелно са извлачењем обложне колоне вршено је
засипање кварцним гранулатом. Ова активност се изводила само ако је бушотина
под пеном и да мерења показују да нема експлозивности. Након извлачења обложне колоне наставља се засипање међупростора између бунарске конструкције и
зида бушотине до 2,5 m испод површине терена. Од тог нивоа до површине
терена прави се глинени тампон. Даље опремање бунара као што је бетонски
блок, заштитна челична цев и остало такође се вршило уз повећане мере опреза.
Целокупна количина набушеног материјала одлагана је у затворену металну
бурад јер је постојала обавеза придржавања посебних мера у погледу заштите
жиовотне средине. Заптивна бунарска капа поставља се на врх цеви и она има
функцију да спречи евентуално отпаравање гасова из бушотине у условима када
бунар није у експлоатацији. Разрада бунара изведена је методом аерлифта
употребом компресора уз рециркулацију загађених изданских вода у изданску
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зону. Током разраде регистрована је појава јаког мириса на ЕДЦ и установљен
висок степен загађености на свим предметним локалитетима.

Слика 2:Технолошка шема система за ремедијацију

4. СТРИПОВAЊЕ ЕДЦ-А ИЗ ОТПAДНИХ ВОДA
Да би се обезбедили услови за ремедијацију – санацију загађења тла и
подземних вода у широј зони фабрике “ВЦМ” (UNEP пројекат ПA.1) морала се
извршити реконструкција секције за издвајање ЕДЦ-а из исцрпљених загађених
подземних вода. Од могућих технолошких поступака за издвајање користи се поступак стриповања отпадних вода насталих црпљењем из постојећих ремедијационих бунара на бази искуства у раду у ХИП-Петрохемија Панчево као и на основу расположиве опреме коју ХИП-Петрохемија поседује.
Инсталација за исцрпљивање загађених подземних вода изграђена је и
пуштена у рад под поковитељством UNOPS-а Стриповање исцрпљених отпадних
вода представља други степен пречишћавања у којем се растворени ЕДЦ воденом паром истерује (издваја) из водене фазе добијене у првом степену пречишћавања. Реконструкцијом секције стриповања отпадних вода постиже се повећани
капацитет обраде отпадних вода, смањење потрошње водене паре по јединици
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обрађене воде као и мања потрошња расхладне односно деминерализоване воде.
У првом степену пречишћавања органска фаза која се највећим делом састоји од
ЕДЦ-а раздваја се од водене фазе у резервоарима за сепарацију. Издвојена органска фаза хлорованих угљоводоника се даље третира у систему резервоара за прање водом и алкалијама а затим се складишти у одговарајућем резервоару. У другом степену се ЕДЦ растворен у воденој фази издваја из воденог раствора третирањем воденом паром у колони за стриповање. ЕДЦ издвојен из парног стрипера
се заједно са делом водене паре кондензује у измењивачу топлоте из којег се
изводи и одводи у секцију за прање.

Слика 3: Шема секције за стрипованје ЕДЦ-а

5. КAРAКТЕРИСТИКЕ ЕДЦ-А
ЕДЦ (етилен-дихлорид) је бистра, безбојна запаљива течност, отровна и
сматра се да је за људе канцерогена материја.
Користи се за производњу винил-хлорид мономера (ВЦМ-а).
Напон паре на 20 0C је 8,5 kPа, густина 1,253 kg/m3 са растворљивошћу у
води од 8,690 g/l.
Границе експлозивности: ДГЕ 6,2 % vol. ГГЕ 15,9 % vol.
Пламиште: 18,3 0С.
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Тачка паљења: 413 0С.
Тачка кључања: 83,39 0С.
Мирис и укус: сличан хлорофолму, слаткаст.
Хидроскопност: занемарљива, тешко се меша са водом.
Специфична тежина: 1,259 g/ml.
Молекулска тежина: 3,37 у односу на ваздух.
6. УГРОЖЕНОСТ ОД ПОЖAРA И
ТЕХНОЛОШКО-ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ
Тежња ЕДЦ-а је да се гомила у доњим слојевима водозахвата јер је специфична тежина течног ЕДЦ-а 1,259 у односу на воду. Већа количина ЕДЦ-а је у дну
у зони усиса пумпи тако да се тиме смањује концентрација паре. Око бушотине пара ЕДЦ-а настоји да се простире ниско изнад површине тла. Густина паре ЕДЦ-а је
у односу на ваздух 3,37 тако да је много тежа од ваздуха. ЕДЦ се гомила у удубљењима и нижим деловима простора и као експлозиван представља велику опасност.
Опасност се повећава и због цилиндричне форме бушотине која је без значајног
струјања ваздуха. У бушотини постоји стално присуство паре а могућа је појава и
других гасова поред ЕДЦ-а из већ годинама засићеног тла. На смањење опасности
утиче то што је глава бунара и одушак на отвореном простору, мада концентрација
паре изнад воде и мала концентрација ЕДЦ у води. Опасан простор протеже се
преко зоне 1 и зоне 2
Пумпе које служе за испумпавање флуида из бунара су центрифугалне
самопотапајуће са механичким заптивачем и електромотором у противексплозивној заштити чешког произвођача СИГМA тип 32 СВA-130-10-2-¸ЛМ.
Електрична расвета постројења урађена је светиљкама у Еx-заштити. У
случају пожара главни разводни орман може да се искључи преко прекидача. За заштиту од статичког електрицитета постављене су сабирнице за изједначавање потенцијала објекта на које су повезане све металне масе на објекту. Сабирнице за
изједначавање потенцијала спојене су на темељни уземљивач који се изводи као
основни уземљивач објекта. Систем заштите од пожара заснован је на његовом раном откривању и правоврменој интервенцији мобилне и стабилне опреме за гашење пожара. Објекат је тако лоциран да је могућ приступ ватрогасним возилима
са свих страна. Мада овај комплекс спада у прву категорију угрожености од
пожара може се констатовати да објекат није угрожен од пожара при прописаном
режиму рада.
7. ЗAКЉУЧAК
Бушотина и њено непосредно окружење спадају у опасан простор. Минимална противексплозијска заштита за опрему уграђену у овом опасном простору
треба да буде за A групу, Т2. температурне класе или боља. Увођење поступка
стриповања отпадних вода насталих црпљењем из ремедијационих бунара доводи до повећања економске исплативости целог посла. Елеминисањем ЕДЦ-а из
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земљишта и система подземних вода односно санацијом загађења спречава се
настанак етилена услед природног процеса. Поштовање прописаног режима рада
је неопходно како би се избегле опасности од пожара и експлозија.
8. ЛИТЕРAТУРA
1. ***: Инвестиционо-техничка документација ремедијације на простору „ХИП-Петрохемија“ а.д. Панчево (1-55)
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УТИЦAЈ ПОЖAРA НA ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
И ИЗБОР СРЕДСТАВА ЗA ГAШЕЊЕ ПОЖAРA
КОЈA НЕМA ШТЕТНОГ УТИЦAЈA НA ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Зорана Секуловић,1
z.sekulovic@cepting.com
РЕЗИМЕ
Негативно дејство пожара на животну средину, огледа се у вишеструким променама које могу да изазову, како у атмосфери (загревање ваздуха и загађење димом и отровним гасовима), тако и у земљишту на коме су настали.
У почетном стадијуму развоја пожара, опасност за људе представљају: високе температуре, снижење концентрације кисеоника у ваздуху, повећане концентрације отровних
гасова и дима, смањење видљивости, отворени пламен, искре и експлозије. У одмаклим фазама пожара могуће су повреде од рушења или оштећења конструкције зграде или опреме.
Еколошку опасност при настајању пожара технолошких система, представља ослобађање топлоте и продуката сагоревања. Према томе еколошки ризик од продуката пожара
представља вероватноћу настанка одређених негативних последица код људи и у животињској средини услед деловања продуката, при реализацији пожара.
Статистички подаци показују да од укупног броја страдалих у пожарима већина
страда од дима, услед гушења, а само мањи број од директног дејства пламена или од рушења конструкције.
За смањење утицаја пожара и његивих последица на животну средину неопходно
је применити правилан избор грађевинских материјала (у предности су они који приликом
горења ослобађају мање количине дима) и одговарајући систем за гашење пожара који
штити имовину, људске животе и не загађује животну средину.
Кључне речи: пожар, живона средина, еколошки ризици, економске послeдице,
дим, инерген

EFFECT OF FIRE ON LIVING ENVIRONMENT AND SELECTION
OF FIREFIGHTING MEANS WITHOUT HARMFUL
ENVIRONMENTAL CONSEQUENCES
ABSTRACT
The negative effects of fires to the environment are reflected in manifold changes that
they can cause in the atmosphere (air heating and and with smoke and poisonous gases contamination), as well as in the soil on which they broke out.
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In the first stage of fire development, the following occurrences are dangerous to people:
high temperatures, decreasing of oxygen concentration in the air, increased concentration of poisonous gases and smoke, visibility reduction, open fire, sparks and explosions. In the later stages
of fire, injuries due to the collapse or damage of the building or equipment are possible.
Releasing of heat and combustion products during breaking out of fire in technological
systems is an ecological danger. According to that, fire products ecological risk creates a possibility of arising certain negative consequences on people and animal environment as a result of
these products during fire.
According to statistics, most fire related deaths are attributable to smoke inhalation and
only a minority to burns or the collapse of the structure.
To reduce the impact of fire and its consequences to the environment, it is necessary to
choose appropriate building materials (priority should be given to materials which release less
smoke during fire), and to use a suitable fire extinguishing means which protects property and
human lives and does not pollute the environment.
Key words: fire, environment, ecological risks, economical consequences, smoke, Inergen gas.

1.

УТИЦAЈ ПОЖAРA НA ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

1.1. Опасности од пожара
Негативно дејство пожара на животну средину, огледа се у вишеструким
променама које могу да изазову, како у атмосфери (загревање ваздуха и загађење
димом и отровним гасовима), тако и у земљишту на коме су настали. Познато је да
живи свет - флора и фауна, живи у тлу на дубини 5-20 cm. За свој опстанак он
захтева одговарајуће услове: температуру (10÷60 ºC) и одређену влажност. Повећање температура знатно изнад наведених, има за последицу коагулацију (стврдњавање) протоплазме у ћелијама ових организама, што доводи до њихове смрти.
Високе температуре, које настају током пожара, могу спалити тај органски свет,
који се налази у плодном земљишту и тиме довести до "смрти" земљишта: оно ће
изгубити воду, гасове, промениће своју структуру, постаће тврдо и биће дуже време неплодно.
У почетном стадијуму развоја пожара, опасност за људе представљају:
високе температуре, снижење концентрације кисеоника у ваздуху, повећане концентрације отровних гасова и дима, смањење видљивости, отворени пламен, искре и експлозије. У одмаклим фазама пожара могуће су повреде од рушења или
оштећења конструкције зграде или опреме. На путевима евакуације продукти горења се шире великом брзином, која се креће 30 m/min, док у изузетним случајевима може достићи и 300 m/min.
Реакције човека након прве информације о настанку пожара су карактеристичне за инцидентне појаве. Оне обухватају: измешан осећај радозналости,
страх, покушај гашења ватре и жељу за бржим напуштењем зграде. У моменту
кад се појави веће задимљавање, настаје паничан страх и могуће је непредвидиво
понашање појединаца. Иритирајуће дејство дима изазива "грч ока", долази до
блокаде дисања услед грча душника и убрзо након тога и немоћ мишића [3].
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1.2. Еколошки ризик
Неконтролисане физичко-хемијске реакције (пожари) при удесима технолошких система могу бити извори емисије токсичних продуката који угрожавају
људе, насеља и укупну животну средину.
Данас се у свету производи више од милион најразличитијих хемијских
једињења од којих око шесто хиљада има широку примену. При томе велики број
ових једињења је токсичан или при одређеним условима, као што је то на пример
пожар, могу прећи у такво стање.
У вези с тим, познато је да непосредни узрок тровања људи преко респираторних органа, могу бити токсичне материје које се образују као резултат
неконтролисаних физичко-хемијских реакција при удесу технолошких система.
Једна од најраспрострањенијих неконтролисаних физичко-хемијских реакција су пожари.
Еколошку опасност при настајању пожара технолошких система, представља ослобађање топлоте и продуката сагоревања. Према томе еколошки ризик
од продуката пожара представља вероватноћу настанка одређених негативних
последица код људи и у животињској средини услед деловања продуката, при
реализацији пожара.
С обзиром на последице које могу да изазивају продукти пожара, оцена
еколошког ризика мора се узети у обзир при пројектовању заштите од пожара технолошких система а посебно оних у урбаним срединама.
Оцена еколошких ризика од токсичних продуката пожара и примена заштитних мера се базира на познавању састава и количине материје у пожару. Највећу опасност, са становишта еколошког ризика од продуката пожара органских материја, имају хлорорганска једињења.
1.3. Економске последице
Пожари изазивају бројне негативне економске последице. Међутим, до
сада се у нашој теорији, а посебно у пракси, већа пажња посвећивала утврђивању
непосредне материјалне штете, али се мала или скоро никаква пажња није посвећивала израчунавању посредне штете тј. тзв. индиректним губицима а који по
обиму могу да буду знатно већи од непосредне материјалне штете.
Губици проузроковани пожарима представљају неостварену вредност рада због изгубљеног радног времена, застоја и прекида у процесу производње проузрокованих насталим пожарима због одсутности са посла повређених радника и
одсутности са посла радника који су указивали помоћ повређеним радницима.
Комплексно и у потпуности сагледавање економске последице пожара омогућили би да се схвати да је много рентабилније да се предузимају благовремене
мере превентива, него да се надокнађује и санира оно што су пожари уништили.
1.4. Опасности од дима
Према грубим подацима, у свету живот у пожарима дневно изгуби око 200
особа, односно сваких 6 минута у пожару настрада по једна особа [1]. Статистички
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подаци показују да од укупног броја страдалих у пожарима већина страда од дима,
услед гушења, а само мањи број од директног дејства пламена или од рушења конструкције [2]. Број таквих жртава стално је у порасту, а расте у корак са интензивнијом применом саврамених грађевинских материјала. У свету се последњих
година врше интензивна истраживања са циљем да се што тачније утврди струјање
дима и да се дефинишу што ефикаснији начини његовог елиминисања.
У току пожара у затвореним просторима објеката, дим се распростире и
до места која су удаљена од места појаве пожара угрожавајући животе људи и
имовину. Том приликом, степеништа, лифтовски шахтови и атријуми се често
испуне димом онемогућавајући евакуацију и успешну интервенцију ватрогасних
јединица у условима високих температура и веома ограничене видљивости.
Последице су релативно велики број смртности и велики број повреда.
Дим ствара панику јер је токсичан и углавном непрозиран те умањује
видљивост, па човек губи орјентацију у простору. Опасност од дима за живот
људи је много већа него што је то опште познато.
Опште опасности од дима су: температура, отровне материје, замрачење
(опскурација), иритација (надраживање), експлозија дима, физичка немоћ или
инкапацитација.
Температура
Оно што је заједничко свим димним гасовима је температура која је виша
од температуре околног ваздуха.
Као критична температура ваздуха за човека се узима 60-70 ºC, што се релативно брзо достиже већ у почетној фази пожара (гранична безопасна температура за човека је 149 ºC у трајању 5-7 секунди у апсолутно сувој атмосфери. У
влажној атмосфери на 55 ºC за један минут настају опекотине другог степена, а на
70 ºC исте опекотине настају за два минута. При температури 54 ºC за мање од 4
сата настаје хипертермија и колапс периферних судова.
При сваком сагоревању jавља се повишена температура. Коагулација у
живом телу почиње већ после 42 оC. Како дим може бити загрејан и преко 1000
о
C и један удах пуним плућима је смртоносан.
Отровне материје
Поред чврстих и течних честица дим садржи и низ гасова, који су у већој
или мањој мери сви опасни. Зависно од хемијског састава материјала који гори,
количине кисеоника довољног за горење, као и температуре, при горењу се у диму могу налазити следећи гасови: угљен диоксид, угљен моноксид, водониксулфид, сумпордиоксид, амонијак, цијановодоник, азотни оксиди и разни органски
гасови (акрелоин, бензол и др.).
Многе од ових материја су токсичне тако да је много жртава у пожару услед хемијских производа ватре. Смртне концентрације ових материја су, по правилу 100 до 1000 ppm, што се у пожарима у затвореном простору брзо и често постиже, уколико горе материје које имају потенцијал да створе ове отрове.
Учешће пожара у којима се смртност дешава услед токсичног дејства
продуката сагоревања расте због пораста примене пластичних маса у просторијама боравка.
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Морамо се помирити с чињеницом да на токсичне опасности од дима
много утиче "доба пластике". Када се PVC запали врло брзо ствара велике количине хлороводоника, отровног иританса који се развија из најобичније изолацијске облоге електричних каблова.
Новије анализе откривају присуство преко стотину, по хемијском саставу, различитих продуката горења у експериментално добијеном диму.
У табели број 1 дати су неки од резултата експеримената са токсичним
продуктима сагоревања који су вршени на животињама. Резултати наведени у табели 1 и експерименти који су претходили њеном стварању, доказали су да повишена температура повећава токсичност гасова који се развијају приликом сагоревања.
Табела 1: Угинуле животиње у % у зависности
од продуката сагоревања и температуре
Огледни материјал
Нормална полистиролска пена
Полистиролска пена тешко запаљива
ПВЦ тврди
Полиетилен
Гума
Боровина
Јелово дрво
Вуна
Експандирана плута, битуминизирана

200
0
0
0
-

Температура у оC
300
400
500
0
0
0
0
0
100
85
90
100
0
100
100
0
100
100
25
100
100
70
100
100
15
100
100
0
30
100

600
90
100
100
100
100
100
100
100
100

Експерименти који су пре неколико година објављени у Енглеској доказују да свако једињење токсичних хемијских супстанци утиче на човека тако што
време остаје оно исто као да је само једна од тих супстанци сама у саставу дима,
што значи да се време одређује према најопаснијој хемијској супстанци која
делује у најкраћем периоду опасне концентрације.
У зависности од материјала који сагорева и од његове токсичности, опасност од тровања може бити већа или мања.
Важно је утврдити која концентрација доводи до тренутне смрти, а која је
максимално дозвољена за продужено излагање. На основу испитивања дошло се
до орјентационог минималног времена и концентрације отровних гасова у случају
спасавања (време од 10 минута за концентрацију угљен диоксид не сме да пређе
0,35%). Ови подаци су нарочито битни за евакуационе путеве и спасавање људи.
Замрачење (опскурација)
Замрачење се јавља због присуства честица чађи и аеросола горивих течности, односно смола, које су оптички активне, тако да дим изазива визуелни
ефекат непровидности.
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Непровидност дима проузрокује немогућност евакуације, па и немогућност гашења пожара. Критична густина дима, која проузрокује замрачење достиже се знатно пре достизања критичне концентрације токсичних продуката сагоревања, пре свих угљенмоноксида и може бити врло опасна, јер ствара панику и
отежава спасавање људи.
Иритација (надраживање)
Иритација је последица јаког дејства састојака дима на виталне органе
људи. Најјачи иританти су: хлороводоник, фозген, изоцијанати, алдехиди, кетони, неки метални оксиди и карбонили. Ови продукти могу изазвати лакримацију
(сузење), блефароспазам (немогућност) држања отворених очију, немогућност
дисања услед надражаја дисајних путева, па чак и ларингоспазам (грч гркљана и
његово потпуно затварање)
Експлозија дима
Експлозија дима се јавља неочекивано и проузрокована је наглим контактом ваздуха и густог, већ охлађеног дима, насталог тињањем неке материје.
Ово се догађа када се на просторији у којој је тињајући пожар нагло отворе прозори, или се сломи стакло. Од експлозије може доћи до смртних повреда, или у
најбољем случају до контузија.
Физичка немоћ или инкапацитација
Физичка немоћ или инкапацитација представља својство дима да већ у
најранијој фази пожара ствара мишићну слабост, тромост и отсуство готово сваког нагона за борбу са ватром или бежањем. Ово испољавање дејства дима на
човека је најподмуклије и проузрокује највећи број жртава.
Неколико је фактора који придоносе физичкој немоћи жртве пожара да
изврши на време исправне активности које су потребне да се на сигуран начин
напусти место пожара.
Ти се фактори, макар најчешће комбинованог деловања морају због превентивних разлога разматрања, разлучити и разликовати као:
- чисто физички
- непосредна и нагла хемијска агресија
- ране патофизиолошке реакције неуромускуларне дисфункције због
- директне аноксије, због карбоксимиоглобинске рабдомиолизе, због
- индиректне аноксије са или без акутног затајења срца
- неадекватне психолошке реакције (акутна поремећена понашања,
- дезоријентација, паника, кататонички ступор).
Ма који од ових фактора доминирао, резултат је увек исти: жртва не напушта објекат на време, него се препушта изгарању.
Код брзог ширења ватре потребно је у просеку, око три минута да се достигну висине температуре и гасова инкомпатибилних са животом. То временско
раздобље пружа могућност спаса, што већина људи искористи, али неки ипак не.
Због свега наведеног од пресудног је значаја брзина евакуације људи из
угрожених простора у времену краћем од достизања неких од критичних вредности концентрација или температура.
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2. ИЗБОР СРЕДСТВА ЗА ГAШЕЊЕ ПОЖAРA
КОЈЕ НЕМA ШТЕТНОГ УТИЦAЈA НA ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
При избору средства за гашење пожара треба се определити за природна
средства, као што су вода или инертни гасови (инерген, азот, аргон), а избегавати
хемијска средства.
2.1. Инерген као средство за гашење пожара
Одмах по забрани производње халона престало се и са пројектовањем
стационарних система за гашење пожара који користе халон. После усвојене иницијативе о забрани коришћења халона у стабилним системима за гашење пожара
(Монтреалским протоколом из 1987. године), многи постојећи штићени објекти
остали су без заштите. Међутим, истраживања су усмерена на проналажење новог гаса који би у потпуности могао да замени халон, а да не штети животној средини. Једно од решења нађено је у инертним гасовима, и то смеши: азота (52%),
аргона (40%) и угљендиоксида (8%), при чему је овом гасу дат назив ИНЕРГЕН.
Показало се да је ИНЕРГЕН заиста гас будућности, да служи за заштиту материјалних добара, заштиту људских живота и да је поред воде једино средство које
не загађује животну средину.
2.2. Заштита људских живота
Револуционарни аспект примене инергена је што је потпуно елиминисана
опасност од гушења људи који су заробљени у просторији захваћеној пожаром.
Смањени проценат присуства кисеоника замењен је присуством угљендиоксида
тако да су обезбеђени услови за нормално дисање људи. Осим тога, нема никаквих отровних нуспродуката.
Инерген, приликом истицања из система за аутоматско гашење не ствара
маглу тако да су сви евакуациони путеви у истом стању као пре активирања овог
система.
Инерген је смеша природних гасова тако да, приликом гашења пожара,
нема појаве штетних или отровних нуспроизвода.
Физиолошки уравнотежена количина угљендиоксида у инергену поспешује дисање, што значи да је организам опскрбљен довољном количином кисеоника, чак иако је концентрација кисеоника у просторији смањена на свега 12%.
При већој концентацији угљендиоксида од 1% појачава се респираторна стимулација и тешкоће у дисању, јер се смањује садржај кисеоника. Смањењем количине кисеоника на 15% у атмосфери престаје процес горења запаљивих материја.
При гашењу пожара инергеном у затвореном простору садржај кисеоника се редукује на 12,5%, а повећава садржај угљендиоксида на 3%, као што је приказано
на дијаграму, слика 1.
Лабораторијским испитивањем је утврђено да инерген не утиче на дисајне
органе и кардиоваскуларни систем код људи [5]. Лица која се нађу у атмосфери
овог гаса при гашењу пожара нису угрожени и могу извесно време боравити у
просторији, што није случај при гашењу пожара халоном или угљендиоксидом.
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Слика 1: Дијаграм односа кисеоник - угљендиоксид при гашењу пожара инергеном

Инерген је медицински испитан и проверен од стране многих светских
институција. Све оне су прихватиле инерген као средство безбедно за употребу у
срединама “нормалне концентрације људи”.
Инерген је потпуно испитан на утицај на људе. Хиљаде испитаника је изложено његовом утицају тако да је, поуздано закључено, да коришћење Инерген-а
нема никаквих негативних утицаја на људско здравље.
2.3. Заштита животне средине
Инерген је компонован од природних супстанци које се налазе у атмосфери око нас. Када инерген обави своју функцију гашења пожара, његове компоненте настављају своју природну функцију у ваздушној атмосфери. Угљендиоксид, који је присутан у инергену, добијен је као производ природних процеса,
тако да не изазива ефекат глобалног загађивања животне средине.
2.4. Заштита материјалних добара
Заштита имовине састоји се у томе што инерген не проузрокује корозију
материјала и не оштећује електронску и другу вредносну опрему при гашењу
пожара. Такође инерген је у току комплетног процеса гашења, у гасном стању, и
не мења агрегатно стање што га чини изузетно погодним као средство за гашење
пожара у објектима у којима се не може дозволити било какво квашење садржаја
објекта (галерије, музеји, компјутерске собе и сл.).
Примена инергена код гашења запаљених електричних инсталација и
уређаја не проузрокује пораст статичког електрицитета. Инерген смањује влажност тако да то, непосредно, смањује електро проводљивост локалне атмосфере у
просторији.
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3. ЗAКЉУЧAК
За смањење утицаја пожара и његивих последица на животну средину
неопходно је применити превентивне мере зажтите од пожара:
- правилан избор грађевинских материјала, у предности су они који
приликом горења ослобађају мање количине дима
- одговарајући метод заштите од дима, у зависности од намене објекта,
који омогућава безбедну евакуацију људи из објекта и спречава ширење штетних продуката сагоревања у атмосферу
- изабрати одговарајући систем за гашење пожара инертним гасом, који
штити имовину, људске животе и не загађује животну средину.
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УТИЦAЈ ПОВРШИНСКИХ КОПОВA „КОСТОЛAЦ“
НA КВAЛИТЕТ ВAЗДУХA У РAДНОЈ И ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ
Богић Јовица1, Наташа Савић2, Миодраг Стојимировић3
jvc.bogi@gmail.com riokostolac@ptt.yu s.misa52@gmail.com
РЕЗИМЕ
Површинска експлоатација угља на готово у свим својим фазама подразумева настајање ситно-дисперзивних честица минералне и угљене прашине, које се према својим
карактеристикама, а под одређеним условима могу дуже или краће време заджати у ваздуху у лебдећем стању. Да ли ће доћи до промене квалитета ваздуха у радној и животној
средини у већем или мањем обиму, зависи од више чинилаца, на које можемо утицати у
већем или мањем обиму.
Прашина настаје у производном процесу, односно на транспортним тракама, претоварним станицама, одлагалиштима јаловине и недовољно рекултивисаном земљишту.
Климатски услови у којима је емисија суспеднованих чеситца минералне и угљене прашине нарочито изражена су дужи периоди топлог и сувог времена.
Кључне речи: површинска експлатација угља, суспендоване честице, заштита радне и животне средине.

INFLUENCE OF ‘KOSTOLAC’ OPEN-PIT MINE
ON AIR QUALITY IN WORK AND LIVING ENVIRONMENT
AВЅTRACT
Open-pit excavation of coal in almost all phases implies the appearance of tiny dispersed particles of mineral and coal dust, which according to their characteristics, and under certain
circumstances, can remain in the air floating for a shorter or longer period. Whether the air quality in the work or living environment will be changed in a greater or smaller extent, depends on
several factors that can be influenced more or less.
The dust is generated during excavation, or on the conveyor, transfer station, dump, and
inadequately recultivated land. Climate conditions under which the emission of suspended particles
of mineral and coal dust is particularly increased are longer periods of warm and dry weather.

1

ПД „ТЕ-КО Костолац“ Костолац
ПД „РИО“ Костолац
3
Синдикат ПК Костолац
2
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1. УВОД
Костолачки угљени басен поседује значајне енергетске потенцијале на
бази којих су развијени велики површински копови за експлоатацију угља и снажан термоенергетски систем – Термоелектране Костолац, који су постали значајан чинилац деградације животне средине. Свакодневно се избацују огромне количине гасова, пепела, прашине и отпадних вода и загађује се ваздух, земљиште,
подземне и повфршинске воде. Заузимање пољопривредног и шумског земљишта, исушивање изворишта, измештање насеља, саобраћајне и друге инфраструктуре, водотокова, екосистема, привредних и других објеката је додатна последица експлоатације енергетских ресурса. Неповољни метереолошки услови у појединим периодима године појачавају загађење животне средине.
Извори загађења ваздуха на овом подручју су бројни.
У самом граду Костолцу се налазе две термоелектране, док је трећа удаљена око 4 km источно. Један површински коп налази се око 4 km североисточо а
други око 5 km јужно. На депонијама угља на коповима, као и на депонијама поред
термоелектрана повремено долази до самозапаљења угља када се развија велики
број токсичних гасова. Током експлоатације угља велики плодне површине су
откривене. Због продирања подземних или површинских вода до слоја угља долази
до интензвног растварања великог броја органских и неорганских супстанци који
испаравањем доспевају у ваздух. Са активног дела копа и нерекултивисаних одлагалишта, подручје се свакодневно засипа великим количинама минералне и угљене
прашине. Потпуно уништавање шума и зелених површина на подручју рудника
значи смањену количину падавина, јаче изражене летње и зимске температурне екстреме, смањену релативну влажност ваздуха, мању количину кисеоника.
Допрема угља до термоелектрана у граду Костолцу врши се парним и дизел локомотивама у отвореним вагонима из два правца и транспортном траком из
трећег правца. Угљена прашина се расипа поред пута и пруга, што додатно доприноси загађењу ваздуха.
Сагоревањем угља стварају се велике количине пепела, који делом и излази кроз димњак, док се преостале количине, око 2 милиона тона, одлажу на депонију поред Дунава. Депонија није урађена по стандардима, тако да се при неповољним временским условима цело подручје засипа великим количинама пепела.
Тешка механизација на коповима, тешки камиони са угљем који пролазе
кроз насељена места и аутомобилски саобраћај, с обзиром на густу саобраћајну
мрежу и промет на путевима представљају још један извор загађења.
2. ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕС ОТКОПAВAЊA ОТКРИВКЕ
Технолошки процес откопавања угља и одлагања угља и јаловине врши
се површинском експлоатацијом и то континуалном механизацијом. Откопавање
јаловине и угља врши се роторним багерима. Транспорт откопаних маса врши се
транспортном траком. Одлагање јаловине на спољашње и унутрашње одлагалиш366
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те врши се одлагачима са траком (тзв. БТО системима) Откопавање угља врши се
роторним багерима транспост транспортерима са траком, а депоновање у гља комбинованом машинон да депонији дробилане. Као погонско гориво за откопну,
транспортну и одлагалишну механизацију користи се електрична енергија.
Поред наведене опреме за правилно функционисање технолошког процеса неопходне су и друге помоћне машине: булдозери, цевополагачи, чистачи трака, камиони са краном, хидраулични багери, виљушкари, путари, возла за превоз
радника, дизалице, камиони кипери, ваљци, грејдери, утоваривачи, плато кола и
цистерне. Све наведене помоћне машине као погонско гориво користе моторни
бензин и дизел Д-2.
3. ИНДЕТИФИКAЦИЈA ЗAГAЂИВAЧA И
ДЕГРAДAЦИЈЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Aнализом могућих узрочника загађивања и деградације животне средине
обухваћени су следећи објекти: површински коп, унутрашње одлагалиште, постројење за уситњавање, класирање и депоновање угља (дробилана).
Када се узме у обзир да дубина копа премашује стотину метара, јасно је
да се ради о огромним количинама откопане масе која ће једним делом променити своје место, а једним делом бити трајно измештена. То значи да ће неминово
доћи до промене морфологије постојеће локације.
Међутим, одлагањем јаловине промениће се и првобитни структурни односи појединих слојева који учествују у јаловини, односно доћи ће до промене
како структурних односа појединих слојева, тако и квалитета структуре јаловине
– педолошке деградације. Ово ће утицати на формирање типа земљишта познатог
као депосол, тип земљишта карактеристичан за све површинске копове угља, код
којих се не врши селективно откопавање горњих плодних слојева и њихово
одвајање од остатка јаловине. Ово у великој мери утиче на промену досадашње
намене терена, који је претежно пољопривредног карактера.
Поред деградације терена, као примарне карактеристике површинске експлоатације минералних сировина, у извесно мери може доћи и до промене квалитета ваздуха, пре свега у радној средини, али и у ближој и даљој животној средини. За разлику од деградације терена, која је при површинској експлоатацији
неминовна, за промену квалитета ваздуха се свакако не може рећи и не сме говорити да је неминовна.
Чињеница је да технолошки процес површинске експлоатације угља, готово у свим фазама подразумева настајање ситно-дисперзивних чврстих честица,
које се према својим карактеристикама, а под одређеним условима могу задржати дуже или краће време у ваздуху у лебдећем стању.
Да ли ће се иста изнети у радно односно животну средину у већем или
мањем обиму, резултат је примене одговарајућих техничких мера као и поштовање прописане технолошке дисциплине.
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4. УТИЦAЈ ПОВРШИНСКОГ КОПA „КОСТОЛAЦ“
НA КВAЛИТЕТ ВAЗДУХA
Значајну потенцијалну опасност за ваздух у животној средини представљају суспедноване честице (минерална и угљена прашина) чије вредности имисија у одређеним природним условима могу бити значајно изнад граничних вредности прописаних за настањена подручја.
Суспендованим честицама назива се велики број различитих материја
које се састоје од ситних чврстих честица или мањих течних капљица присутних
у атмосфери. То је комплексна мeшавина органских и неорганских материја различитог хемијског састава. Њих чине: честице пореклом из дизел мотора, летећи
пепео, минерална прашина (пореклом из угља, азбеста, кречњака, цемента), честице флуорида, метална прашина и металне паре, пигменти боја, остаци пестицида у виду измаглице, дим, чађ и др. Подела суспендованих честица на грубе, фине и ултрафине важна је са аспекта њихове могућности продирања у периферне
делове плућа, дужине задржавања у ваздуху, као и домета (домет најситнијих
честица је преко 1000 km). Некада су естице праћене као чађ, док се данас прате
као: TPS (укупне суспендоване честице мерењем њихове тежине), PM10 (честице
са аеродинамским пречником испод 10 µm), PM2,5 (честице са пречником испод
2,5 µm), и SPM (суспендоване честице у ваздуху). Међутим, у земљама централне Европе, Великој Британији и код нас и даље се, углавном због специфичности
извора емисије, мери концентрација чађи, што отежава међународна поређења
добијених резултата о њиховим утицајима на здравље.
Настрајање дисперзивне фазе (лебдеће прашине) у ваздуху радне околине
везано је у већој или мањој мери за све пројектоване фазе технолошког процеса
површинске експлоатације угља.
Интезитет аерозагађења зависи од низа фактора:
- природних карактеристика
- климатских и метереолошких услова
- технологије отварања и експлоатације лежишта
- ефикасности примењеног поступка за спречавање емитовања прашине.
У укупном емисионом фону доминира секундарно емитовање прашине са
активних површина под утицајем ветра. Пошто су у питању приземни и ниски извори, дистрибуција суспендованих честица ограничена је на релативно мале даљине.
Када је у питању расподела величине честица, потребно је нагласити да се
прашина састоји из већег броја ситних честица чија величина варира од величине
зрна песка до малих честица величине једног микрона. Ове честице су формиране
од стена, земљишта и угља деловањем механичких сила које се користе при рударским активностима. Честице пречника до 1 µm има 4%, 2.4 µm -5%, 5 µm- 5%, 10
µm 7%. Укупно честице до величине 10 µm има у минералној прашини 21%,
У оваквим случајевима емисија и дистрибуција лебдеће фракције минералне прашине је у великој зависности од природних услова, односно климатских и
метереолошких фактора на које се не може утицати. Сасвим је извесно да ће, под
одређеним условима, ситне фракције бити ношене на веће удаљености.
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Домет штетних материја и имисије минералне и угљене прашине зависи
од правца и брзине ветра и емисије. Он може бити одређен аналитички коришћењем познатих израза за прогнозу домета аерозагађења.
Загађивање ваздуха издувним гасовима из мотора рударских утоварних,
транспортних и помоћних машина везано је за емисије следећих гасова: угљенмоноксида CO, угљендиоксида CO2, aзотних оксида NOx, сумпордиоксида SO2,
акрколеина и др. Садржај штетних компоненти у издувним гасовима зависи од
режима рада, оптерећења и снаге мотора.
5. УТИЦAЈ НA ЗДРAВЉЕ ЗAПОСЛЕНИХ И СТAНОВНИШТВA
На основу начних сазнања утицја сваке загађујуће материје на ткива и органе човека, доказано је да максимално дозвољене концентрације при оптималним временским условима не представљају опасност по здравље. Међутим, треба
увек и мати у виду да деловање токсичним материја у нижим концентрацијама
може бити појачано при неповољним временским условима, при тешком физичком раду, коришћењу неког лека или попстојању неког хроничног обољења.
Угљена и минерална прашина су основне опасности по здравље запослених и околног становништва. Узроци могућих негативних утицаја и појаве здравствених проблема су пре свега неажурно и неадекватно праћење и контрола загађења ваздуха, одсуство или неадекватна примена мера заштите од штетних утицaја, неадекватно одржавање опреме и уређаја, као и недостатак свести о могућим опастнотима по здравље људи.
Утицај угљене прашине на респиратовни систем зависи од садржаја слободног SiO2 у угљеној прашини, величини честица, периоди излагања, концентрације. Здравствено стање и радни услови могу повећати утицај угљене прашине на респираторни систем.
Садржај слободног SiO2 у угљеној прашине варира између 2% и 25%. Значајан утицај има и величина честица која одређује степен продирања у респираторни систем. Од посебног значаја је угљена прашина која садржи честице
величине до 5 µm пошто оне у респираторном систему доспевају до плућних алвеола изазивајући болести плућа. Честице већих димензија задржавају се у горњим
деловима респираторног система, изазивајући углавном хронични бронхитис.
Велика насељеност у близина површинских копова, емисија штетних материја како у радну тако и животну средину представља предуслов директног
утицаја површинске експлоатације на људско здравље. Иста ситуација је и када
се разматра утицај површинске експлоатације посредно на људско здравље преко
других производа за људску потрошњу, а који могу доћи у додир са полутантима
пореклом са површинских копова.
6. МЕРЕ ЗA СПРЕЧAВAЊЕ, СМAЊЕЊЕ И ОТКAЛAЊAЊЕ
ШТЕТНИХ УТИЦAЈA НA ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
У активном делу копа, где се одвијају радови у процесу откопавања, транспорта и одлагања, могуће је применити поступак орошавања водом за спречавање
емитовања прашине са активних радних површина (транспортни путеви, радне ета369

1. Међународна научна Конференција
БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ
и
11. Међународна Конференција
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ

же на откопавању угља и јаловине и одлагалиштима јаловине) и других специфичних места као што су пресипи са транспортера на транспортер, било да су они
у систему трака или се ради о систему трака-трака на багеру. У случају пресипних
места могуће је, применити и поступак каптирања прашине на пресипним местима.
Неопходно је напоменути да мокри поступак има већи ефекат, али захтева и
већа улагања, као и већу радну дисциплину у смислу одржавања захтеваних радних
параметара. Редовна и правовремена примена ових поступака са сезонским и временским планирањем прскања, уз коришћење расположивох техничких могућности,
обезбеђује задовољавајуће ефекте за спречавање емитовања прашине и заштите ваздуха у радној и животној средини. Кондиционирање ваздуха (одвајање прашине) у
кабинама рударских машина је мера заштите на раду коју треба редовно примењивати.
7. ТЕХНИЧКA РЕШЕЊA ЗAШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РЕКУЛТИВAЦИЈA
Као што je назначено, при извођењу рударских радова површинске експлоатације, неминовно ће доћи до деградације земљишта на простору Површинског
копа „Костолац“. Технологија површинске експлоатације подразумева откопавање
корисне сировине и њен транспорт изван локације лежишта. Због диспозиције откопане масе у откопаном простору ће настати депресија, што ће условити промену
и нарушавање морфолошких и естетских карактеристика постојећег природног
амбијента. У укупном емисионом фону доминра емитовање минералне прашине са
активних и јаловинских етажа под утицајем ветра. Једна од мера за санацију овако
насталог стања је примена рекултивације (техничке и биолошке), која има за циљ
да деградирани терен у потпуности или што је могуће ближе приведе првобитној
намени и да спечи емитовање минералне прашине у животну и радну средину.
Мере и методе рекултивације подразумевају предузимање одговарајућих
агротехничких мера, као и избор биљних култура. Комплетна рекултивација подразумева фазни процес и то:
- Техничка фаза рекултивације, предвиђа низ радњи од планирања
завршних површина и косина одлагалишта, до наношења хумусног
слоја. С обзиром да се на ПК „Костолац“ не врши селективно одлагање јаловине, техничка рекултивације се врши у затеченом стању одложеног супстрата уз одговарајуће мере
- Aгротехничка фаза представља фазу која се изводи после техничке и
укључује комлекс агротехничких мера, са којима се успоставља плодност земљишта
- Биолошка фаза рекултивације подразумева примену фитомелиорационих мера, где долази до сетве легуминозних биљака, неге и коришћења за период од 5 година. У другој етапи примењује се петопољни
плодоред или садња воћарских или шумских култура на одговарајућим површинама.
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8. ЗAКЉУЧAК:
За костолачки угљени басен се може рећи да је средње до знатно загађен,
са средњевисоким концентрацијама сумпордиоксида и чађи који повремено прелазе максимално дозвољене концентрације и са честим „киселим кишама“. Површински копови имају знатног утицаја на укупно загађење ваздуха, али се тај утицај мора смањити применом одговарајућих мера.
Неопходно је предузети них конретних мера према изворима загађења и
смањити емисију штетних материја, спречавањем самозапааљења угља, правилним третирањем и рекулитивацијом пепелишта и јаловишта, допремањем угља
затвореним системима, садњом заштитног зеленог појаса, као и поштовати Законом регулисане мере заштите и у свету успопстављенње принципе заштите ваздуха у оквиру еколошких принципа.
9. ЛИТЕРАТУРА
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HAZARDS IN INDUSTRY DUE TO WOOD DUST
Zvonimir Bukta1, Dušan Gavanski1, Sava Kovačević1
bukta@vtsns.edu.yu
ABSTRACT
Health and safety at workplace in The Republic of Serbia is enabled by the national
regulations that are coordinated with the EC directives and supported by the standards that are
harmonized with the EC standards. Processing of wood and similar materials is a widespread type
of business enterprise in Serbia. A large number of potential hazards and their diversity in the
wood processing and finishing industry requires a special attention during the risk assessment.
This paper presents the effects of wood dust, as one of the waste products during wood
processing, on the health and safety at workplace. The main potential hazard of the wood dust is
the occurence of fire and explosion.
Key words: wood dust, fire and explosion.

ОПАСНОСТИ ИЗАЗВАНЕ ДРВЕНОМ ПРАШИНОМ
У ИНДУСТРИЈИ
РЕЗИМЕ
Захтеви безбедности и здравља запослених у Републици Србији омогућени су
применом националног закона који је прилагођен директивама Европске уније, а подржани хармонизованим стандардима Европске уније.
Прерада и обрада дрвета и сличних материјала веома је распрострањена делатност у нашој држави. Велики број и разноликост потенцијалних опасности при механичкој
преради и обради дрвета захтева посебну пажњу у процени ризика за ту делатност.
Рад приказује утицај дрвене прашине као нуспродукта при обради дрвета на безбедност и здравље запослених. Релевантна потенцијална опасност на безбедност и здравље у погонима за обраду дрвета је појава запаљивости и експлозије прашине.
Кључне речи: дрвена прашина, пожар и експлозија.

1

372

Higher Educational Technical School of Professional Studies, 21000 Novi Sad, Serbia

1. Међународна научна Конференција
БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ
и
11. Међународна Конференција
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ

1. INTRODUCTION
According to the data of the Business Chamber of Vojvodina province, there
are 1163 registered companies, with 6378 employees, whose basic line of business is
woodwork and wood processing. There is also a large number of companies in which
these activities are the secondary line of business; they typically employ between one
and three people on these tasks. These are construction companies, stores selling construction timber, communal companies in cities, agriculture, food industry and some
segments of service industry.
Presence of wood dust in these companies requires a serious approach to the
problem of health and safety, especially regarding prevention of fire and explosion.
What is dust? According to the European standard EN 50281-1 the definition
is: “Dust is composed of small solid particles in the atmosphere, which will settle
under their own weight, but can in certain circumstances occur as a mixture with air”
(this considers dust and dirt, by the definition in ISO 4225).
Wood dust is flammable and is classified as an organic natural dust. The
participation of the wood dust in the causes of explosions is given in Fig.1. Workers
are exposed to hazards in many industrial sectors, especially in wood processing and
food processing industry.

Figure 1.: Types of dusts involved in dust explosions
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2. DUST AS A RISK FACTOR
To instigate an explosion, the presence of flammable dust, air and an ignition
source (spark, flame, etc) is necessary.
Using the Pareto procedure, developed as an ABC diagram method, grouping
of ignition sources for dust explosions is shown inFig.2, arranged by their importance.
Research of fires and explosions caused by dust in the North America, has concluded
that in a third of cases a mechanical spark was the ignition source. The next important
source was the welding process with 13% (gas welding – open flame 8% and electric
arc welding 5%). These data warn on the importance of informing and undertaking
preventive measures regarding the hazards of fire and explosion caused by dust [1].

Figure 2.: Ignition sources of dust explosions

Tehnical safety parameters of dust are given in Table 1. based on DIN ISO
4225: 1996-08 [2].
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Table. 1.: Tehnical safety parameters of dusts
Parameter

Definition / Description

Remarks

Size of
particle

Dust particles larger than 400µm are not combustiTransportation and processing of large particle often
ble. Dust particles are combustible when they
cause abrasion, producing finer dusts.
measure less than 400 µm and up to 20 µm

Combustible
dust
concentrations

As with gases, dust is combustible within certain
These parameters vary widely across the spectrum.
concentration parameters:
Highly combustible dusts can form a flammable mix
Lower combustibility limit: approx.20-60 g/m3
with less than 15 g/m3.
3
Upper combustibility limit: approx 2-6 kg/m .

Maximum
explosive
pressure

In simple closed containers, flammable dusts can In exceptional cases, such as with light metal dusts,
cause an explosive pressure between 6 and 10 bar. explosive pressure of up to 20 bar is possible.

KSt - value

This is a classifying parameter that describes the
volatily of the combustion. It equals the figure of
This figure is the basis for calculating pressure discharge
the max. Speed of pressure build-up during the
surfaces.
explosion of a dust/air mix in a container
3
measuring 1m .

Moisture

The moisture of the dust is an important factor for
potential ignitions and explosions. Although no exact parameters exist, it is known that a moister dust
requires a higher ignition energy and is less likely
to be swirled up.

Minimum
ignition
energy Emin

Not every spark is capable of causing ignition. The deThe min. Energy of an electrical spark which, cisive factor is whether sufficient energy is introduced
under defined conditions, is able to ignite the into the dust/air mix to trigger an independent combusexplosive dust/air mix.
tion of the entire mix. A modified Hartmann tube (Figure5) is used to determine the minimum ignition energy.

The shape of the vessel in which the ignition temperature
is measured.has proved to be especially critical. It may be
The lowest temperature of a heated wall that ignites assumed that ignition ondifferently shaped surfaces is, in
the dust/air mix upon brief contact
practice, only possible at much higher temperatures. In the
case of dust from food products and animal feed, this
figure is between 410 and 500 °C, depending on type.
The smouldering temperature describes the ignition characteristics temperature Ts 5 mm dust deposit is ignited.
of thin dust layers. If the layer is thicker, or if the ignition
source is completely buried in dust, the thermal insulation provided by the dust layer increases, which changes
the smouldering temperature entirely, sometimes lowering it considerably, which could trigger an exothermal
Smouldering
The lowest temperature of a hot surface on which a reaction. Experiments have shown that the smouldering
temperature
5 mm dust deposit is ignited
temperature decreases nearly linearly as the thickness inTs
creases. Ts is sometimes considerably lower than Tifor
an airborne mix of the same dust. The estimated maximum permissible surface temperaturefor electrical equipment may be higher, depending on the dustísthermal
conductivitiy. Unnoticed smoulder spots can be present
for long periods in thick layers of dust and can, if the
dust is swirled up, become effective ignition sources.
Ignition
temperature
Ti

Values for wooden dust: Ti (oC) ≥410; Ts (oC) ≥200; Emin (mJ) ≥100
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In order to determine the minimum ignition energy, a modified Hartmann tube,
shown in fig.3, is used.

Figure 3: Modified Hartmann tube.

The ign ition of the dust/air mixture cannot be triggered by any spark. The deciding factors are whether the complete energy of the spark is transferred to the mixture and
whether it is sufficient to set off a self-supportive burning of the dust/air mixture.
The modified Hartmann tube is used to obtain qualitative data on flammability
of dusts and/or gasses. At the bottom of the tube there is the atomizing cone which has
the function to swirl up a certain amount of the tested dust. Sudden introduction of
compressed air at 7 bar pressure will disperse the dust into the glass cylinder. This
mixture is then ignited by the electrically induced spark between the two electrodes.
Dust/air mixture has changeable but known performance. The test is considered successful if an explosion of wood dust/air mixture occurred, but the membrane has
not breached (the flame has not spread).
3. CLASSIFICATION OF FIRE ZONES
AND THE DUST EXPLOSIVITY
ATEX directive for grading of professional risk are named by French acronym
“ATmosphères EXplosibles” which translates to Explosive Atmospheres in English.
ATEX is a set of two European Directives:
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•

•

Directive „Worker protection“ ATEX 137 (officially known as Directive
1999/92/EC), which applies to the minimum requirements for improving the
safety and health protection of workers operating in potentially explosive
atmospheres and
Directive „Equipment Safety“ ATEX 95 (officially known as Directive
94/9/EC), which applies to equipment and protective systems function
safely when used in potentially explosive atmospheres.

Figure 4.: Flammability zones and explosive zones of wood dust

In accordance with the Directive 1999/92/EC, all European countries have
adopted definitions of flammability zones and explosive zones for gasses, vapors, mist
(zones 0,1 and 2) and dust (zones 20,21 and 22). The zones for dust are defined as follows:
Zone 20: The hazard may be present continuously.
Zone 21: The hazard may occur frequently for short periods of time or infrequently for extended periods.
Zone 22: The hazard is not normally expected to occur and, if it does, will do
so for short periods infrequently.
Legal regulations prescribe that employers have to install a system for wood
dust evacuation. The most common system is the centralized system with suction caps
installed in positions of wood dust creation. From these positions, wood dust is transported to the separation cyclone and then to the storage place, which must be a sack or
a container, so that wood dust is not re-released into the atmosphere. The system employs electrically driven ventilation fans.
An example of flammability zones and explosive zones in wood processing
industry is given in Fig.4.
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4. CONCLUSION
In order to implement the necessary preventive measures for risk reduction in
wood processing work environments, an analysis of occurrence of different ignition
and explosion sources for dust was performed using the Pareto method. The second
part of the paper presents an example of flammability and explosion zones in a typical
wood processing production line that incorporate a dust evacuation system. Precise
identification of flammability and explosion zones enables and easy choice and an efficient implementation of fire extinguishing systems.
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РЕЗИМЕ
У раду је дат преглед карактеристика најчешће коришћених врста лепила у графичкој индустрији, с посебним акцентом на аспект заштите на раду, односно здравствену
безбедност.
Посебан проблем у графичкој индустрији представљају лепила на бази растварача, која се скоро искључиво користе код израде вишеслојних фолија за амбалажу као и
полиуретанска (ПУР) термопластична лепила која се у завршној графичкој обради користе за израду брошура, џепних књига, каталога и др.
Закључак је да није могуће дати генералну оцену ризика. Та оцена и избор лепила се
може извршити само снимањем стања у конкретном графичком погону, при чему се поред
штетног потенцијала лепила мора водити рачуна и о другим факторима, као нпр. Технолошком поступку лепљења, захтеваним карактеристикама лепљених материјала, производном
капацитету, економичности и др.
Кључне речи: лепила, заштита здравља, графичка индустрија.

SAFETY АТ WORK WHILE USING ADHESIVES
IN PRINTING INDUSTRY
ABSTRACT
This paper gives a short overview of the most important adhesives which are used in
printing industry, with a special accent on the safety at the workplace, that is health protection.
A special problem in graphic industry present solvent-based adhesives which are
mostly exclusively used in the production of multi-layer films for packaging and polyurethane
(PUR) thermoplastic adhesives which are in post-press processes used for making brochures,
pocketbooks, catalogues, etc.
The conclusion is that it is not possible to give a generall risk assessment. This assessment and selection of the adhesive can only be done in a concrete printing workshap, when besides the harmful potential of the adhesives, other factors are to be considered, for example

1

Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад
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technological process of gluing, required characteristics of the glued materials, production capacity, economy etc.
Keywords: adhesive, health protection, printing industry.

1. УВОД
Поред боја, лепила имају велик значај у графичкој индустрији. Као примери могу се навести индустрија папира и амбалаже која је са скоро 30% најважнији потрошач лепила и штампарски (флексо) погони средње величине са годишњом потрошњом лепила од 290 т и отпадном количином лепила од 0,8 t [1].
Лепила која се користе у графичкој индустрији су макромолекулске органске супстанце природног или синтетичког порекла.
Принцип лепљења код свих лепила је исти. Лепило се прво мора превести
у стање у којем га је могуће нанети на површину предмета који се слепљује. Ово
се дешава или испаравањем растварача или воде или отврдњавањем предходно
отопљеног лепила. Код синтетичких лепила долази до хемијске промене током
поступка лепљења. Она очвршћавају услед хемијских реакција, при чему долази
до умрежавања полимера. За одвијање ових реакција потребно је загрејати лепило или додати специјалне иницијаторе.
У индустрији папира и амбалаже се користе дисперзиона лепила, термолепила, лепила на бази природних полимера која могу бити биљног порекла (скроб
или декстрин) или животињског порекла (глутин) и лепила са растварачем, чији
удели у укупној потрошњи износе 50%, 23%, 21% и 6% респективно.
У следећем тексту је дат кратак преглед карактеристика најчешће коришћених лепила у графичкој индустрији са приказом опасности и мера здравствене
безбедности.
Дисперзиона лепила
Ова лепила се најчешће користе у завршној графичкој доради.
Она се састоје од синтетичких полимера (најчешће дисперзија поливинилацетата) диспергованих у води. Након одстрањења воде долази до умрежавања филма лепила. Главна примена је у свим подручјима књиговезачке дораде (за каширање,
коверте, сложиве картонске кутије, картонажу, кесе, самолепљиве етикете, итд.).
Полиуретанска (ПУР) лепила
ПУР-лепила се углавном састоје од још непотпуно одреагованих реактивних полимера, на бази хемијског једињења дифенилметандиизоцијаната (МДИ) са
реактивним изоцијанатним групама. Ове изоцијанатне групе отврдњавају са водом
из папира и ваздуха и тако се ствара флексибилни филм полимера који лепи.
Температура обраде је нешто нижа него код термопластичних лепила и
износи 120 °C. Лепљење се остварује топљењем и очвршћавањем сировине, али и
додатним умрежавањем претходно умреженог полиуретана. Квалитет лепљења је
врло висок, а главна подручја примене су код повеза књига лепљењем, код каширања и код лепљења предлиста.
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Лепила са растварачем
Ова лепила се највише примењују при каширању односно изради вишеслојних фолија за различите врсте амбалаже [5]. Ту пре свега спада амбалажа за
животне намирнице тј. флексибилна амбалажа (тзв. snack-food амбалажа), амбалажа за хемијске производе (пестициди, ђубрива), амбалажа за медицинске и фармацеутске производе (таблете) и др.
Табела 1: Предности, недостаци и здравствена безбедност дисперзионих лепила

•
•
•
•
•
•
•
•

Дисперзиона лепила
Предности
Недостаци
мала потрошња (филм 0,2-0,5 mm)
• дуго време сушења
еластични филм лепила
• велик утрошак енергије код сушења
добра отпорност на старење и
• влажност може довести до бубрења пахемијске утицаје
пира
могућа ручна обрада
• ограничена брзина машине
способан за рециклажу
Здравствена безбедност
опасност чистих супстанци по здравље није позната
уколико постоје средства за конзервисање избегавати контакт са кожом, носити
заштитне рукавице, неговати кожу
у ретким случајевима лепила могу садржати и друге додатке нпр. омекшиваче, тада је потребно проверити и спровести одговарајуће мере заштите

Табела 2: Предности, недостаци и здравствена безбедност полиуретанских лепила
Полиуретанска лепила
Предности
•
•
•
•
•
•

Недостаци

кратко време слепљивања
висока отпорност на старење, топлоту и
хладноћу
постојаност према штампарским бојама
нема бубрења папирних влакана
високо стезно дејство, без ломљења
висока механичка чврстоћа код малих
дебљина филмова (0,1 – 0,5 mm)

•
•
•

•

неопходно тачно вођење
температуре
неопходни специјални уређаји
за топљење
потребно је усисавање изнад
посуде за лепило, уређаја за
топљење и код чишћења
није могућа ручна обрада

Здравствена безбедност
•

Због процеса израде, а и због постизања одређених особина лепила, у овим лепилима
се могу наћи мономерни изоцијанати, који су опасни по здравље - отровни су, а могу
бити и изазивачи алергије па чак и рака. Те материје, могу да доспеју у људско тело
преко дисајних путева и тако изазову алергијска обољења дисајних путева. Код рада
са ПУР-лепилима, мора се осигурати да ти изоцијанати не доспеју у ваздух у већим
количинама (иако се у самом лепилу налазе у релативно малим количинама).
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•
•

•

•

•

Степен опасности од мономерног МДИ-а зависи од садржаја мономерног МДИ-а у
лепилу, температуре обраде, одстојања од врућег лепила и количине усисавања.
Према [4] лепила се могу класифицирати на:
• лепила са ниским емисијама- садрже < 0,1 % мономерног МДИ
• стандардна лепила > 0,1 % < 4 % мономерног МДИ
• стандардна лепила > 4 % мономерног МДИ
Погони који користе ПУР термопластична лепила која садрже изоцијанате, уколико немају поуздане податке од произвођача лепила, морају урадити анализу радног
места. Дозвољена гранична вредност је изузетно мала, нпр. за МДИ (специјални
изоцијанат) износи 0,005 ml/m3.
У поступку лепљења треба спречити излазак слободних изоцијаната из лепила у
ваздух. При томе треба пазити не само на поступак лепљења него и на чишћење и
мењање посуда за лепило.
Најважније мере којима се постиже заштита здравља су:
• довољно проветравање радног простора
• затворене конструкције машина које онемогућавају излазак гасова/аеросола у радни простор приликом загревања и ефикасно одсисавање пара у
подручју наношења и загревања лепила
• уколико се употребљавају конвенционални уређаји за лепљење са ваљцима, потребне су додатне мере заштите. Код вађења или чишћења уређаја
за лепљење, изван машине за повезивање, мора се носити заштитна маска
за дисање са комбинованим филтером браон/бело.
• код специјалних радова, код којих могу настати слободни изоцијанати,
мора се носити заштитна маска.
• спречити прегревања ПУР термолепила преко 150 °C (нпр. регулисањем
температуре са одвојеним контролисањем граничне температуре свих направа које се греју.
• избегавати контакт велике површине коже са свежим лепилом-носити одговарајуће радне рукавице
• код опасности од шприцања носити заштитне рукавице и заштитне наочаре.
• користити заштитна средства за кожу (за чишћење, креме за негу)
• одећу запрљану лепилом одмах заменити
• код садржаја МДИ > 4 %, потребна је супституција лепила
непоходно је редовно одржавање машине за лепљење, чишћење одвода за
усисавање и вентилатора

Тим поступком се добија материјал са различитим особинама појединих
материјала. Поједине фолије испуњавају различите захтеве, као нпр. погодност за
штампање, баријерне особине (непропусност за арому и влагу) или механичко оптерећење.
Спајањем две или више појединачних (моно) фолија „сабирају“ се њихове
позитивне особине и добијају се вишеслојни амбалажни материјали са свим по382
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зитивним карактеристикама квалитета спојених фолија. Поступак каширања се најчешће користи за израду тзв. snack-food амбалаже.
Последњих година се за израду вишеслојних фолија све више примењују
лепила без растварача [5].
Табела 3: Предности, недостаци и
здравствена безбедност лепила са растварачем
Лепила са растварачем
Предности

•
•
•
•
•

брзо почетно приањање
добро слепљивање слојева
отпорност према хемијски агресивним медијима
супстрати за каширање могу бити све полимерне
фолије и алуминијумске фолије
омогућују лепљење свих материјала са наносом
2,5-4,5 g/m2 и то нарочито за амбалажу која се
термички (нпр. стерилизација) и хемијски третира
као и за механички оптерећену и агресивним медијима изложену амбалажу

Недостаци

•

примена растварача који,
по правилу, одлазе у околни ваздух

Здравствена безбедност

•
•
•

•

•

потенцијал опасности произлази из врсте примењеног лепила (нпр. запаљивост,
надражај), а пре свега се ради о опасности по здравље удисањем пара растварача
максимална концентрација пара на радном месту би морала бити прописана
данас постоје врло ефикасни поступци чишћења ваздуха из којег се испарљива органска једињења могу поново употребити (нпр. абсорпцијом уз накнадну дестилацију). Овим поступком се може поново добити и до 98 % растварача садржаних у
ваздуху [3].
повреда коже се спречава мерама заштите коже (заштитне рукавице, нега и чишћење коже)
због тога што растварачи не испаравају у потпуности, постоји опасност да они делимично дифундују из вишеслојне фолије у животну намирницу

Лепила на бази скроба и декстрина
Скроб се добија из кромпира и кукуруза, а ређе из пшенице и пиринча.
Пре обраде ова лепила се морају загрејати (темпратура зависи од порекла
скроба).
Ова лепила се користе у производњи таласасте лепенке, за лепљење предлиста, за лепљење књижног блока и корица и за каширање.
Хемијском обрадом скроба добија се декстрин, који се раствара у води.
Главна подручја примене су: за каширање, омоте, коверте, кесе, вреће, итд.
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Табела 4: Предности, недостаци и здравствена безбедност лепила
на бази скроба и декстрина
Лепила на бази скроба и декстрина
Предности
•
•
•
•
•

Недостаци

произведена из обнављајућих
сировина
једноставна прерада
добра отпорност на топлоту
постојана на штампарске боје
брзо почетно повећање силе
слепљивања

•
•
•

влажност може довести до бубрења
папира
ограничена брзина машине
осетљивост на мраз

Здравствена безбедност
•
•

опасност чистих супстанци по здравље није позната
обратити пажњу на евентуални додатак средстава за конзервисање

Глутинска лепила
Добијају се из животињских отпадака (из костију и коже). У графичкој индустрији се обрађују на температурама од 50-70 ºC. Користе се код прављења корица, каширања, лепљења леђа књиге и др.
Табела 5: Предности, недостаци и здравствена безбедност глутинских лепила
Глутинска лепила
Предности
•
•
•
•

природни отпад
кратко време везивања-могуће инлинеобрезивање)
висока почетна сила слепљивања
могуће раздвајање

Недостаци
•
•

тврд филм лепила, стезно дејство, прекомерна крутост
мала постојаност на старост

Здравствена безбедност
•
•

опасности по здравље нису познате
због опасности од шприцања врућег лепила, потребно је носити заштитне рукавице од коже и наочаре

Термопластична лепила
То су лепила без растварача, на бази термопластичних мешавина синтетичких полимера, (нпр. полиетилена, воска и парафина). Код температуре обраде
од 130 – 180 °C ови полимери постају течни и у таквом стању се наносе на површину предмета које треба слепити.
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Њихова најбоља особина је брзо слепљивање. У амбалажној индустрији
доминирају термопластична лепила на бази етиленвинилацетата. Главна примена:
за повез књига лепљењем, лепљење предлиста, улепљивање карата и рекламних
узорака, сложиве картонске кутије, амбалажа, и др.
Табела 6: Предности, недостаци и
здравствена безбедност термопластичних лепила
Термопластична лепила
Предности
•
•
•
•
•

Недостаци

без мириса
брзо слепљивање,сушење и инлине
– обрезивање
велике брзине машина
нема бубрења код папирних
влаканаца
високо стезно дејство

•
•
•
•
•

неопходно тачно вођење температуре
осетљивост на прашину (код
фрезовања)
мала отпрност на старење и топлоту
није могућа ручна обрада
осетљивост на штампарске боје

Здравствена безбедност
•
•

•
•

опасност чистих супстанци по здравље није позната
ова лепила испаравају код температуре обраде. Ту се ради о саставним деловима
полимера, нпр. восковима. У случају дужег прекорачења прописане радне температуре није искључено настајање производа разградње. Тада је неопходно усисавање изнад посуде за лепило.
придржавати се температуре обраде
опрезност код рада са врућим лепилом: носити заштитне рукавице и заштитне
наочаре

2. ЗAКЉУЧAК:
Из општег приказа карактеристика лепила може се закључити да се у графичкој индустрији користе лепила која могу угрозити здравствену безбедност.
То су пре свега лепила на бази растварача и полиуретанска (ПУР) лепила. Генералну оцену ризика није могуће дати. Прецизнија његова оцена и избор лепила
се може дати само на бази снимљеног стања у неком конкретном погону. Притом
се мора водити рачуна и о другим факторима (о сврси примене и захтеваним карактеристикама производа и материјала који се лепе, производним капацитетима,
техници, економичности и др.)
Тако нрп. при каширању полимерних и алуминијумских фолија, и поред
релативно већег штетног дејства, користиће се лепила са растварачем пре свега
код обраде мањих и брзо промењивих наруджби или пак код израде фолија од
којих се захтева велика термичка и мехнаичка отпорност.
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AНAЛИЗA ТРAУМAТИЗМA РAДНИКA
ЈЕДНОГ РУДНИКA УГЉA
СA ПОДЗЕМНОМ ЕКСПЛОAТAЦИЈОМ
С. Вуковић1, С. Борјановић1,
vuka@eunet.yu drsrle@sezampro.yu
РЕЗИМЕ
Убрзан индустријски развој довео је до повећаног ризика од повређивања на раду, тако да повреде на раду имају све већи социо-економски значај. У њиховом настанку
велики значај имају фактори личности, радне и социјалне средине. У процену величине
проблема професионалног трауматизма треба узети у обзир и последице повреда у виду
апсентизма, инвалидизирања и смртног исхода радника.
Aнализом је обухваћен трогодишњи период 1991-1993. Коришћена је “Методологија статистичког праћења и епидемиолошког проучавања трауматизма” Институтa за
медицину рада и радиолошку заштиту “Др Драгомир Карајовић”. За анализу су коришћенe Пријаве о повреди на раду и подаци кадровске службе рудника.
На основу добијаних података израчунати су: стопа инциденције, индекс фреквенције, индекс тежине и анализирана је дистрибуција повреда у односу на године старости, дужину радног стажа, степен стручног образовања, природу и локализацију повреде,
као и радно место повређеног.
Може се закључити да посебно место у мерама заштите заузима едукација радника и руководства о могућим изворима и узроцима повреда уз перманентну контролу
примене прописаних мера заштите.
Кључне речи: повреде на раду, рудник угља, подземна екплоатација

ANALYSIS OF OCCUPATIONAL INJURIES
IN THE UNDERGROUND COAL MINE
AВSTRACT
The accelerated industrial development caused the increased risk of occupational injuries
with a growing socio-economic impact. Factors of occupational and social environment together
with personal factors play a significant role in the origin of these injuries. For the estimate of the
problem’s magnitude it is necessary to take into consideration the consequences of occupational
injuries such as sick leaves, disabling and lethal outcomes.

1

Институт за медицину рада Србије “Др Драгомир Карајовић”, Београд, Србија
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The analysis includes a three-year period 1991-1993. The results were obtained using the
“Methodology for statistical and epidemiological evaluation of occupational injuries” developed
by the Institute of Occupational Health and Radiation Protection “Dr Dragomir Karajovic”. The
official reports of occupational injuries and data obtained from the personnel department in the
coal mine were used.
The following parameters were computed: the incidence rate, the frequency index and
the severity index. The distribution of injuries was analyzed with respect to age, total work experience, educational level, nature and localization of injuris, as well as the workplace of the injured employee.
The results of this analysis point to the importance of occupational safety and health
education of employees and management on risks and causes of injuries during work, and the permanent control of occupational safety measures.
Key words: occupational injuries, coal mine.

1. УВОД
Убрзан индустријски развој довео је до повећаног ризика од повређивања
на раду, тако да повреде на раду имају све већи социо-економски значај. Данашња искуства и достигнућа науке и технике у области заштите на раду указују да
се апсолутна сигурност на раду не може никада у потпуности остварити. Aли,
зато постоје могућности да се степен безбедности на раду повећа и на тај начин
вероватноћа утицаја случаја буде све мања. Да би се то постигло неопходно је
детаљно познавање бројних потенцијалних чинилаца који на различите начине
доприносе настанку повреда на раду. У настанку повреда на раду велики значај
имају чиниоци радне и социјалне средине, као и фактори личности. Сматра се да
људски фактор има највећи значај у настанку повреда и до сада су израђене различите теорије о законитости јављања повреда по типу имунизирања, сензибилизирања, психофизиолошке предиспозиције и апсолутно случајног дешавања. Међу факторима радне околине у повређивању највећи значај имају стање машина,
уређаја и алата, услови под којима се послови обављају и мере заштите које се
примењују. У процену величине проблема професионалног трауматизма треба
узети у обзир и последице повреда у виду одсуствовања са посла (апсентизам),
као и последице у виду инвалидизирања и смртног исхода радника због повреде
на раду. С обзиром на значај овог проблема Светска здравствена организација је
међу циљеве стратегије “Здравље за све до 2000. године” уврстила смањење
смртности од акцидената за најмање 25%. Наша земља се укључила у ову акцију,
ангажујући се на смањењу броја повреда, међу њима и повреда на раду [5,8].
2. ЦИЉ РАДА
Поред утврђивања фреквенције и тежине повреда на раду циљ овог рада
је да се анализирају и извори повреда, узроци повреда, животно доба, степен квалификације, укупни и експозициони радни стаж повређених радника, радно место као чинилац повређивања, природа повреде, локализација повреде и последице повређивања на раду у виду привремене спречености за рад изражене бројем
изгубљених радних дана.
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На основу анализе фактора повређивања сачиниће се предлози мера превенције.
3. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА
Извор података
За анализу повређивања коришћени су као извор података:
- пријаве о повреди на раду која се попуњава за сваког повређеног
радника ако је због повреде користио један или више дана боловања
(за 1993. год. добијено је 37, за 1992. год. 55, а за 1991. год. 60 пријава
о повреди на раду);
- спискови са подацима о случајевима и данима привремене спречености за рад (подаци о апсентизму због повреда на раду имали смо само
за 1992. и 1993. год.);
- подаци о запосленим радницима (укупан број запослених, старост,
укупан и експозициони радни стаж, квалификација);
- списак отишлих и новодошлих радника у периоду 1991. - 1993. год.
Сви тражени подаци добијени су од кадровске службе и службе заштите
на раду рудника.
Aнализом је обухваћен трогодишњи период од 1991. до 1993. године.
За шифрирање природе повреде на раду и узрока повреде коришћена је
IX ревизија Међународне класификације болести, повреда и узрока смрти.
Подаци о материјалном узрочнику повреде шифрирани су у 12 категорија
тако да њихов спектaр одговара технологији рада у рудницима угља са подземном експлоатацијом у Србији (бушилице за истраживање и експлоатацију, машине радилице у браварској струци, машине радилице у грађевинској струци, витлови, транспортери, остале дизалице и транспортери, уређаји ручног транспорта
материјала, ручни механички алат, пад са једног нивоа на други, пад на истом
нивоу, пад предмета на радника и остали спољни узроци).
Извршено је груписање радних места у седам категорија: рад на ископавању
(јамски копач, јамски бушач, помоћник јамског копача), јамски возач, рад у јами,
повремени рад у јами, сепарација, послови ван јаме и административни послови.
Сам избор категорија направљен је у Институту за медицину рада на
основу повредних листа и годишњих извештаја о стању заштите на раду у испитиваном руднику [1].
4. ЕЛЕМЕНТИ АНАЛИЗЕ
На основу добијених података израчунати су следећи параметри:
- стопа инциденције тј. број повреда на 100 запослених радника: ниска
ако се годишње повреди до 2 % радника, умерено повишена 2,1-4,0 %
радника, висока 4,1-8,0 % радника и изразито висока преко 8,1 %
радника;
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-

индекс фреквенције тј. број повреда на 1.000.000 радних сати чије се
толерантне вредности крећу у опсегу 5-10;
- индекс тежине тј. број изгубљених радних дана на 1.000 остварених
радних сати са допуштеним границама 0,5-1,0 и
- дистрибуција повреда у односу на године старости, дужину укупног и
експозиционог радног стажа, степен стручног образовања, извор и узрок повређивања, природу и локализацију повреде.
Сви подаци су унети у рачунар и анализирани помоћу статистичког
програма SPSS v.5.0.2.
За анализу података коришћена је “Методологија статистичког праћења и
епидемиолошког пручавања трауматизма” Институтa за медицину рада и радиолошку заштиту “Др Д. Карајовић” [6], која је 1988. године усвојена на Републичкој стручној комисији за медицину рада.
5. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Параметри професионалног трауматизма приказани су на табели 1.
Табела 1: Параметри трауматизма (сви запослени радници)
Година

1991

1992

1993

Просечан број запослених радника

378

396

423

Број повреда на раду

69

97

94

-

1499

1637

Стопа инциденције

18,2

24,5

22,2

Индекс фреквенције

96,6

129,6

117,6

-

2,03

2,05

Број изгубљених дана због повреде

Индекс тежине

Нађене су веома високе вредности индекса фреквенције (9-13 пута веће
од горње толерантне вредности), што са тенденцијом пораста стопа инциденције
упућује да повреде на раду представљају значајан проблем у испитиваном
руднику. Повреде на раду у рударству су два до три пута чешће него у многим
другим гранама делатности, а то је делатност која је по стопи повређивања на
другом месту, одмах после шумарства [5]. Радни простор у рудницима са подземном експлоатацијом је специфичан, по правилу рад и кретање се обавља у
скученом простору са нефизиолошким положајем тела при раду, а при кретању
може доћи до удара главом о строп, судара са вагонетом, покретном траком или
радним машинама. Прашина смањује видљивост, а ситна прашина угља у смеши
са ваздухом може довести до експлозија. Метан спада међу најопасније професионалне ризике у рударству (ослобађа се из угљене масе). При пожарима, али и
при минирању ослобађају се и други гасови: угљенмоноксид, азотни оксиди,
сумпорводоник и угљенмоноксид [7].
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С обзиром да у анализираном периоду није било повреда на раду са смртним исходом индекс тежине се креће нешто изнад толерантне вредности, што указује на заступљеност лакших повреда типа контузија (35,9%) и отворених рана
(31,3%). Повреде су претежно локализоване на горњим екстремитетима (30,2%),
доњим екстремитетима (29,1%), глави и врату (18,4%). Дистрибуција повреда на
раду према природи и локализацији повреде приказана је на табелама 2 и 3.
Табела 2: Дистрибуција повреда на раду према природи повреде
Природа
повреде

Повреде
у периоду 1991-1993.

Контузије

93 (35,9%)

Отворене ране

81 (31,3,%)

Остале повреде

85 (32,8,%)

Укупно

259 (100,0,%)

Табела 3: Дистрибуција повреда на раду према локализацији повреде
Локализација
повреде
Глава и врат
Очи
Рука
Нога
Остало
Укупно

Повреде
у периоду 1991-1993.
47 (18,4%)
16 (6,3,%)
77 (30,2%)
74 (29,1,%)
45 (16,0%)
259 (100,0,%)

Најчешће се повређују млађи радници (43,8%) са експозиционим радним
стажом од 5 до 9 година (36,3%) и то неквалификовани радници (41,5%). Најмлађи радници се у свим гранама привреде најчешће повређују, при чему се преплићу деловање неискуства при раду и карактеристика доба младости тј. Непромишљеност, нестабилност, теже прилагођавање нормама [5,8].
Највише изгубљених радних дана забележено је због повреда на раду копача, бушача и помоћника копача у јами, који се и најчешће повређују (35,2%),
затим јамских возача (30,1%) и других радника у јами (20,7%), што је приказано
на табели 4.
Ова дистрибуција је очекивана јер откопавање, копање, обрушавање руде
ангажује више од 50% запослених у руднику, а опасност од повреда у јами увек
постоји . Повреде се јављају при руковању материјалом, клизању и паду, а могу
их изазвати и средства за вучу и транспорт, машине, неконтролисане експлозије
и пожари [7]. Добијени резултати су у складу са резултатима анализе трауматизма других рудника угља са подземном експлоатацијом која је рађена у истом трогодишњем периоду [2,3,4].
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Табела 4: Дистрибуција повреда на раду према радном месту
Радно место
Рад на ископавању
Јамски возач
Рад у јами
Повремени рад у јами
Сепарација
Послови ван јаме
Aдминистрација
Укупно

Повреде
у периоду 1991-1993.
90 (35,2%)
77 (30,1%)
53 (20,7%)
2 (0,8%)
7 (1,5%)
29 (11,3%)
1 (0,4%)
259 (100,0,%)

6. ЗАКЉУЧАК
Изналажење узрока повреда на раду је доста сложен задатак који захтева
тимски рад инжењерa заштите на раду, непосредниx руководилацa и специјалиста медицине рада. Потребно је редовно пратити трауматизам, оформити листу
узрока повређивања и на основу добијених резултата предложити мере превенције. Најважније мере и активности које могу помоћи у спречавању повреда на
раду су: професионална оријентација и сeлекција радника, професионално образовање и обученост радника, стицање навика сигурности, боља организација рада, отклањање професионалних штетности, решавање социјалних проблема радника, борба против алкохолизма, посебна брига о оболелим радницима и инвалидима, старање о добрим међуљудским односима у колективима, пропагандни
плакати и брошуре, организовано указивање прве помоћи и стручно усавршавање лица која раде на сузбијању трауматизма.
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ЈЕДAН МОДЕЛ AНAЛИЗЕ ПОВРЕДA
НA ПРИМЕРУ КОМУНAЛНОГ ПРЕДУЗЕЋA
Горан Радоичић1, Весна Петровић1
teh@jkpmediananis.co.yu

РЕЗИМЕ
Овај рад приказује основне правце у анализи повреда на раду. Он даје неке дефиниције, као што су ризик, опасност и инцидент. Систеm који се разmатра у анализи је комунално предузеће. Ток анализе представљен је ДФ дијаграмом. Модел анализе користи
савремене алате од којих се посебно истичу Pareto и Ishikawa метода. Посебан део анализе разматра трошкове који се јављају услед повреда на раду.
Рад афирмише систематско праћење, евиденцију и виши ниво анализе повреда у комуналном систему. Оваква анализа је значајна за избор превентивних мера сигурности људи.
Кључне речи: ризик, анализа ризика, методе анализе, опасност, узрочни фактори
опасности, повреда на раду, комунални систем.

A MODEL OF ACCIDENTS ANALYSIS
ON THE EXAMPLE OF A COMMUNAL ENTERPRISE
ABSTRACT
The paper presents primary directions in accidents analysis regardging workplace. It
gives certain definitions regarding risk, danger and accident. The system discussed in the analysis
is a communal enterprise. The analysis flow is presented with a DF diagram. The model of the
analysis uses contemporary tools particularly Pareto and Ishikawa methods. A segment of the
analysis considers costs that result during accidents at work.
The paper emphasizes methodical monitoring, recording and a higher level of accidents
analysis in a communal system. This analysis is important for selecting preventive measures concerning human safety.
Keywords: risk, risk analysis, methods of analysis, danger, hazard causal factors, accident at work, communal system.
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1. УВОД
Најчешће последице опасности на радном месту су повреде и болест запослених. Aналогни израз у техничком смислу за ове појмове је отказ елемената
или система. Интересантно је позабавити се последицама опасности односно повредама запослених (инцидентима) у пословном систему који опслужује град и
грађане, какав је комунално предузеће које се бави одстрањивањем отпадака и
смећа, односно санитарном и сличним активностима, као својом претежном делатношћу.
Aктивности у процесу пружања комуналних услуга садрже велику вероватноћу излагања опасности и несрећи, односно велики ризик. Ризична група у
овим процесима су најчешће људи (запослени) ангажовани на пословима који се
обављају уз употребу техничких средстава и оруђа. У литератури се може пронаћи више дефиниција ризика. Једна од њих је: „Ризик је вероватноћа излагања несрећи или губитку, опасности, коцкању, пропасти“ (Collins Dictionary). Опасност је околност или стање које може угрозити здравље или изазвати повреду запосленог [1].
Инцидент или несрећа (енг. Mishap, Accident) је непланирани догађај или
више догађаја који могу имати за последицу смрт, повреду или професионално
обољење људи, оштећење или губитак система, опреме или власништва, или
штету по околину [2].
2. ТОК ПРОЦЕСА АНАЛИЗЕ
Aнализа повреда на раду може се вршити на више начина. Један од њих
представљен је дијаграмом тока на сл. 1.
На основу улазних информација, у усменој или писаној форми, стручно тело (најчешће служба безбедности и здравља) врши перманентно праћење и евиденцију свих насталих повреда запослених на начин прописан законом [1]. У
складу са овим законом, подела повреда се може извршити према тежини исхода и
то на: лаке, тешке и смртне.
Према евиденцији једног система, који се бави пружањем комуналних услуга, расподела повреда на раду према исходу, у последњих седам година, је следећа: лаке повреде 94%, тешке повреде 5%, смртне повреде 1%. Најмање је лоше
што у укупном броју повреда доминирају оне, које се у складу са законом, сматрају „лаким“ повредама.
Оно што је најгоре, то је постојање смртних повреда. Уколико је овакав исход изазван опасношћу у самом радном процесу то указује на недостатак превентивних мера.
Међутим, он може бити изазаван опасношћу споља, из околине, често дејством поремећаја у саобраћају, и без утицаја самог система.
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Слика 1

3. AЛОКАЦИЈА ПОВРЕДА ЗАПОСЛЕНИХ
Следећи корак у анализи је распоређивање повреда запослених по карактеристичним групама активности или алокација повреда. Главни процеси у којима се као последице опасности јављају повреде запослених у изабраном комуналном систему приказани су на сл. 2.

Слика 2
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Приказ са слике 2 се назива Pareto дијаграмом. Иначе, метода Pareto је добила име по италијанском економисти и математичару Вилфреду Парету. Овом
методом се региструју вредности изабране категорије за све појединачне елементе
који су предмет анализе и упоредно израчунава кумулативна вредност изабране
категорије, у конкретном примеру процентуалног броја повреда. Pareto метода је
позната као метода „80/20“ [3], што би у конкретном примеру значило да 20% (мањина) главних процеса условљава 80% (већину) повреда на раду. Посматрајући
слику 2. може се закључити да се највећи број повреда, према Pareto методи њих
80%, догађа у два од осам главних процеса. То су процеси „чистоћа“ и „зеленило“
(осенчена правоугаона површина). Евентуално се може узети у обзир и трећи процес „одржавање техничких система“.
Највећи број повреда у овим процесима може се објаснити присутношћу
највећег броја хазарда у њима, обзиром да се ради о процесима који се заснивају
на примени физичког рада, разних механизама, ручних алата. Такође, то су процеси са великим утицајем околине на систем, тј. малом флексибилношћу система
(нпр. запослени на изношењу смећа концентрисани су на постизање квалитета
услуге као и продуктивности, а мање на процесе који се дешавају у околини, нпр.
у саобраћају). Повреде настале у ова три процеса (укључујући и одржавање ТС)
чине гро повреда и самим тим односе највећи део ресурса, првенствено на трошкове нерасположивости и пада производности. Са становишта трошкова, овим
повредама треба посветити највећу пажњу.

Слика 3
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Aлокација повреда насталих као последица опасности може се извршити
и према врсти активности унутар процеса или према карактеристичним групама
(сл. 3). Ово је дубља анализа од претходне. Она се може извести комбиновано,
коришћењем постојеће евиденције у циљу груписања сродних повреда, и применом Pareto методе. Шест активности или група карактеристичних догађаја од
укупно 23 условљавају појаву 80% повреда запослених. Највећи број повреда јавља се у процесу изношења смећа. Тачније, у делу процеса у коме се рукује посудама за смеће (први с лева на сл. 3). Овај процес садржи прилично мануелних
операција и одвија се у току читавог радног дана. Радни дан, према постојећој
организацији пословног система, траје 8÷12 часова.
4. УЧЕСТАНОСТ ПОВРЕДА
Према статистичким подацима изабраног пословног система, за период од
почетка 2001. до краја 2007. године, број запослених се кретао од 1200 до 1500. У
истом периоду број повреда у току једне календарске године износио је просечно
38, док је број радника по једној повреди износио 36 радника/повреда. На основу
броја повреда радника (кружни маркери), применом одговарајућег софтвера [4],
добијена је крива расподеле континуалног тока Np (сл. 4).

Izv

Слика 4

Ова крива (испрекидана линија) апроксимира скуп дискретних величина и
представља пројекцију броја повреда у наредном периоду. Крива Np указује на
растући тренд функције укупних повреда радника унутар система. Истовремено,
функција броја радника по једној повреди, приказана пуном кривом Nr1 на слици 4,
има опадајући тренд до тачке 8 на хоризонталној оси (2008. год.), а затим лагано
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расте у наредним годинама. Крива Nr1 нацртана је на основу скупа дискретних података (троугласти маркери). Практично, ова крива показује број радника на који
долази једна повреда.
Значајан показатељ функционисања процеса јесте и учестаност повреда по
раднику. Серија дискретних величина (кружни маркери) на сл. 5 даје криву или
тренд промене броја повреда по једном раднику Npr. Са слике се може видети да је
тај тренд растући до тачке 9 на хоризонталној оси када крива достиже максимум.
Учестаност повреда у периоду 2001÷2007 износи 0,0283 повреда/радник × година.
Очекивана учестаност повреда у наредних неколико година била би у околини оне
која је забележена у 2007. години.

Npr

Слика 5

Расподела појаве повреда према годишњем добу, на примеру комуналног
предузећа, имајући у виду статистику из претходних седам година, указује на
лето као доминантан период повреда запослених (сл. 6).

Слика 6

Могућа је и анализа броја повреда у односу на период у седмици (сл. 7).
Према овој анализи најзначајнији дани су четвртак (20,6% повреда) и уторак
(20,2%). Најмање повреда догађа се суботом и недељом.
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Слика 7

Идентификовање узрочних фактора
Подршка процесу утврђивања узрочних фактора опасности са сл. 1 може
бити једна од метода квалитета, позната као узрочно-последична метода или Ishikawa метода, коју карактерише дијаграм „рибље кости“ (сл. 8).

Слика 8

За анализу су изабране повреде изазване „руковањем посудама при изношењу смећа“. Корен дијаграма је средишња хоризонталана линија која представља магисталу веза између узрока и последице. На првом нивоу анализе узроци
су разврстани у седам основних категорија: околина, материјал, машина (горњи
ред с лева на десно са сл. 8); мера, менаџмент, метода, човек (доњи ред). На другом
нивоу анализе узроци су рашчлањени на подкатегорије. Aнализа може подразумевати даље рашчлањавање категорија.
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За сваки узрок треба предузети одговарајуће превентивне мере како би се
смањила вероватноћа настанка повреде односно смањио ризик у обављању активности „руковање посудама при изношењу смећа“.
5. AНАЛИЗА УТРОШЕНИХ РЕСУРСА
Следећи корак у анализи повреда представља анализа утрошених ресурса.
У овом процесу утврђује се број радних дана изгубљених због повреда запослених,
а затим дефинишу трошкови нерасположивости радне снаге. Просечан број изгубљених радних дана због повреда за посматрани период у изабраном комуналном
предузећу износи 783 дан/година.
На сл. 9 приказан је годишњи број дана боловања по једном запосленом, па
је тако сваки запослени радник због повреде, нпр. у 2006, одсуствовао са посла
скоро један радни дан.

Слика 9

Изгубљени радни дани услед повреда на раду представљају трошак за послодавца. Он се појављује у минимално два вида, као трошак ангажовања замене
повређеног радника (укључивање у рад паралелне везе у процесу) и трошак допунског лечења и рехабилитације повређеног радника. На примеру комуналног
предузећа, где се због повреда годишње изгуби око 800 радних дана, може се видети да финансијски губитак, услед одсуства са рада по овом основу, у последњих седам година износи 6,05 милиона динара (270 просечних бруто личних доходака) или 860 хиљада динара/година (близу 40 просечних бруто личних доходака). Највећи финансијски губитак условљен одсуством запослених због повреда на раду остварен је у последње две године (сл. 10).

Слика 10
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6. МИНИМИЗИРАЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА
Идентификација узрочних фактора опасности омогућује менаџменту доношење одлука са циљем умањења вероватноће појаве инцидената. Потребно је
претходно извршити обухват оних процеса који носе највећи хазард, а затим детаљно проучити узрочнике, као на примеру повреде са сл. 8, и определити се за
оне мере које ће обезбедити минимизацију лоших утицаја. Ове превентивне мере
морају бити делотворне и прихватљиве са аспекта функционалности пословног
система, односно величине уложених средстава. На примеру узрочних фактора
повреде са сл. 8 превентивне мере могу бити: коришћење заштитне опреме која
би била прилагођена временским условима; примена модификоване организације
процеса која омогућује већи број прекида ради одмора; набавка новог, технички
савременијег возила итд.
Евентуалне неисправности појединих елемената, који учествују у процесу у виду средстава за рад, могу се предупредити или отклонити превентивним, односно бољим корективним одржавањем. Нпр. одржавање посуда за смеће (контејнера) треба организовати плански са јасно прописаним обимом и динамиком радова. Неодговарајуће посуде треба заменити новим. Појаве преоптерећености и препуњености посуда треба смањити путем едукације корисника
услуга на тему „шта је то комунални отпад?“ и применом адекватне динамике
одвоза смећа.
Излази из процеса „дефинисање превентивних мера“ са сл. 1 су процедуре и упутства. Процедуре омогућују извршавање процеса у оквиру задатих услова и предвиђених ограничења. Упутства користе, пре свега, непосредним извршиоцима у процесима (пружања услуге и другим). Њиховом правилном применом омогућује се благовремена и адекватна заштита здравља и живота људи, односно смањење ризика од повреде.
7. ЗАКЉУЧАК
Да ли је број повреда запослених, у системима сличним оном који је узет
за пример, велики? Има мишљења да је „макар једна повреда много“. Има и оних
по којима је најважније да нема смртних и великог броја тешких повреда. Само
једна смртна повреда у производном процесу указује на велику неусаглашеност
тј. на постојање околности које нису на добар начин сагледане са аспекта безбедности запослених. Неопходно је преиспитивање процеса и предузимање бољих
или нових превентивних мера. Наравно, то је потребно и у случају појаве осталих
врста повреда. Aнализом свих процеса могу се идентификовати узрочници и дефинисати мере превенције које ће умањити ризик од настајања повреда.
Циљеви анализе повреда су: смањење броја повреда, увођење нових технологија рада, израда процедура и упутстава којим би се унапредио сам процес
али и побољшала безбедност учесника у њему, смањење трошкова изазваних нерасположивошћу радне снаге.
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Са аспекта губитака ресурса потребно је фокусирати се на оне процесе у
којима се јавља највећи број повреда. Велики број повреда изазива додатне трошкове пословног система. Посебан проблем се јавља у срединама или пословним системима који не располажу довољним бројем ресурса. У таквим случајевима, може
доћи до пада у квалитету пружених услуга или кашњења у пружању услуга.
Посебну пажњу, када је у питању безбедност запослених у комуналним
системима, треба обратити на: технологију рада (која се код нас још увек заснива
на мануалном раду); организацију и дисциплину у раду; расподелу радног времена; одржавање опреме и средстава за рад; мотивисаност запослених; ниво стручних знања запослених; изложеност запослених контакту са отпадним и контаминираним материјама; постојање стресних ситуација у комуникацији са најширим
кругом корисника услуга (грађана) итд.
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ИНТЕРВЕНЦИЈЕ СПAСИЛAЧКИХ ЕКИПA
У AКЦИДЕНТНИМ СИТУAЦИЈAМA
Марија Благојевић1, Радован Каркалић2, Славољуб Ристић3
marija.blagojevic@kpa.edu.rs
РЕЗИМЕ
У свету се догодио изразито велики број удеса на постројењима за обраду токсичних индустријских материјала. Последице оваквих удеса биле су веома тешке, обично уз
велике људске жртве. Број повређених далеко је превазилазио број погинулих и неопходно
је да се у таквим случајевима брзо упуте спасилачке екипе. Код нас до сада није шире разматрана тактика употребе ових екипа и у већини ситуација долазило је до дезорганизације.
Било је и пуно срећних околности. Овај рад покушава да представи најефикасније организационе мере за спашавање људских живота приликом таквих удеса.
Кључне речи: ризик, хемијски удеси, спасилачке екипе, организација спасавања,
прва помоћ, деконтаминација, евакуација, превенција.

INTERVENTIONS OF RESCUE TEAMS
IN ACCIDENTS
ABSTRACT
Many accidents has happened all over the world in different facilities for the production
and handling of toxic industrial materials. Usually with hard consequences, and often with human
casualties. The number of wounded usually greatly outnumbered the deaths. That causes a great
need for the rapid rescue teams engagement. In our country the tactics of these operations has not
been widely discussed. It leads to disorganization. Many times we were simply lucky to avoid
harder consequences. This paper presents the best way of operational organization for rescue
teams that perform the rescue and protective measures for saving human lives during such
occasions.
Key words: Risk, chemical accident, rescue teams, rescue operational organization, first
aid, decontamination, evacuation, prevention.

1

Криминалистичко полицијска академија
Технички опитни центар, Београд
3
Дирекција за издавачку и библиотeчко-информациону делатност, Београд
2
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1. УВОД
Велики је број различитих облика угрожавања савременог света и човека,
почев од природних катастрофа и несрећа, па све до ратних разарања и техничкотехнолошких акцидената који све више постају животна реалност, а манифестују
се на следеће начине: кроз употребу високотоксичних материја у ратним дејствима, преко радних активности и извршавања задатака у оквиру заштите на раду са
штетним и опасним материјама, настанак хемијских удеса и појава хемијског тероризма. Све наведене опасности непрекидно угрожавају људе, материјална добра и животну средину и условно се могу поделити на природне (елементарне),
техничко-технолошке и ратне несреће.
Протекли период је био обележен извођењем бројних спасилачких акција
у нашој земљи и окружењу. Највећи број њих се огледао у настанку различитих
удеса и шумских пожара. У таквим ситуацијама су на места дешавања истовремено пристизале различите организационе целине (ватрогасци, служба прве помоћи, војска, полиција и становништво), а често и хеликоптери или авиони за гашење пожара (нажалост, дешавало се да примена водених бомби има за последицу и настрадала лица).
Евидентно је да највећи број изведених акција спашавања није био заснован на обједињеном и координираном руковођењу операцијом. Како се ради о веома опасном послу, који не само да може имати за последицу жртве које је удес
задесио, него и у самој спасилачкој екипи, а посебно уколико се контаминирани
неконтролисано превозе или предају у болничке установе, појавила се потреба да
се организација спасилачких радова обради у једном оваквом раду. Стога је у
овом раду учињен покушај да се прикажу организационе основе неопходне за
планирање, организовање и извођење спасилачких операција.
2. НAДЛЕЖНОСТ И ПЛAНИРAЊЕ СПAСИЛAЧКИХ AКЦИЈA
У циљу елиминисања нежељених последица насталих као резултат неконтролисаног ослобађања токсичних и других супстанци, неопходно је конституисање одређених органа. У неким земаљама се образује посебно координационо тело, што код нас није случај, већ се такво тело образује по потреби. Ову радну групу, нпр. у Шведској чине: чланови националног одбора за актуелне проблеме сигурности и здравље, приватне агенције које изучавају ову проблематику,
национални хемијски инспекторат, асоцијација локалних управа, федерација регионалних управа, обалска стража, национална агенција за заштиту животне средине, национална управа полиције, агенција националне службе за спасавање, национална поморска управа, национални одбор за здравље, информативни центар
и инспекторат за експлозивне супстанце. Сврха постојања оваквог тела је да предвиди могуће појаве, тј. мере које треба предузети, као и да организовано руководи спасилачким акцијама. Здравствене организације морају обезбедити збрињавање повређених у случају наглог и енормног повећања њиховог броја. Оп407

1. Међународна научна Конференција
БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ
и
11. Међународна Конференција
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ

штинске организације одговорне су за догађања на сопственој територији, а руководилац је општински директор службе спасавања. Мере које се предузимају у
случају оваквих догађања морају да буду потпуно координиране.
У великим несрећама, виша инстанца може да предузме руковођење спасилачким операцијама. Организација рада при великим несрећама заснована је на
организацији која се примењује и код других врста удеса, с тим што се мора посветити максимална пажња указивању правовремене и адекватне прве помоћи,
због специфичности емитованих агенаса.

Слика 1. Указивање прве помоћи контаминираном људству

Свака организациона јединица планира своје учешће у свом домену одговорности. Командант службе спасавања је најодговорнији за остварење циљева
спасилачке операције, логистику, медицинско збрињавање, обезбеђење опасног рејона, усмеравање саобраћаја и друге проблеме. Као и обично, понекад ће бити потребно организовати и посебне снаге за извршавање специјалних задатака. Предузете мере биће означене појачаним експертизама од стране специјализованих екипа које ће упутити органи вишег нивоа. Делови координационог тела укључиће се
у бригу о контанинираним лицима.
Припреме за обезбеђење од удеса (ванредног догађаја) подразумевају високу обученост и опремљеност спасилачких екипа. Када се заврши појединачна
обука нужно је организовати и заједничке вежбе ради сагледавања свих пропуста
у ради и подизања готовости на виши ниво. Овакву обуку принципијелно треба
организовати тако да њени полазници буду упознати и обучени у следећем [1]:
- карактеристике хемијских супстанци, складишне и транспортне ознаке,
- организација спасилачке службе, начин давања узбуне и капацитети
службе спасавања (посебно у саставу објеката хемијске индустрије),
- карактеристике различитих врста уређаја за личну и групну деконтаминацију,
- надлежности и могућности медицинске службе у случају хемијских
удеса,
- извори информација у лечењу хемијских повреда,
- основе организације рада на месту спашавања,
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-

тријаж при удесима са великим бројем повређених,
медицинска нега и поступци током транспорта повређених у болницу,
деконтаминација повређених и
заштитна опрема и њена практична употреба.

3. ОРГAНИЗAЦИЈA ДЕКОНТAМИНAЦИЈЕ
Радиолошка, хемијска и биолошка контаминација подразумева непожељно присуство радиоактивних (р/а) материја, високотоксичних материја или биолошких агенаса у количинама које могу да буду штетне по здравље и опасне по
живот људи. У случају контаминације живе силе, непокретних материјалних добара, земљишта, техничких средстава,предузимају се, између осталог, мере и активности којима се уклањању, неутралишу и уништавају радиоактивни, хемијски
или биолошки контаминанти, чиме се опасност са контаминираних површина
или средина своди на дозвољени ниво контаминације. Скуп тих мера и поступака
чини радиолошко-хемијско-биолошку (РХБ) деконтаминацију.
При већим хемијским акцидентима спасилачке екипе су под руководством
команданта цивилне одбране, уз асистенцију официра војске и/или полиције и лекара који је упућен на терен. Он има неподељену одговорност за рад, сигурност целокупног људства, укључујући и све ризике при извођењу спасилачке операције. Командант командује и координира активности спасавања на бази основног плана [2].
Од пресудне важности је да у организационој структури постоји интервентна јединица која је високопрофесионализована, тј. изузетно обучена и опремљена. Њено устројство мора одговорити савременим ризицима и елиминисати
све грешке које би настале у случају упућивања на задатак необученог и неопремљеног људства. Таква јединица мора поседовати најсавременију заштитну опрему, средства радиолошке, хемијске и биолошке детекције, идентификације и
дозиметрије. На слици 2. је приказана припрема спасилачке екипе такве јединице
за извршење наменског задатка.
Спасилачке екипе, не губећи време, улазе у рејон удеса, претражују и збрињавају повређене/контаминиране, који нису у стању да самостално стигну до санитетске станице. За то време полиција контролише саобраћај, обезбеђује рејон удеса, региструје настрадале за евакуацију, организује потрагу за несталима, обавештава родбину, обезбеђује лица и материјална добара.
У свим акцидентним ситуацијама, спасилачке екипе су дужне да означе
опасну зону, границе простора које се могу сматрати безопасним и границе контаминације (слика 3). Зона између спољног и унутрашњег кордона зове се сигурносна зона и у њу могу да улазе возила и људство са неопходним средствима и
личном заштитном опремом. Приликом спашавања унесрећених, спасиоци понекад морају да уђу у опасну зону само са специјалним средствима за заштиту.
Спасилачке екипе у случају хемијског удеса морају бити оспособљене да
раде у читавој опасној зони која може бити велика више километара од спољашњег кордона.
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Слика 2. Припрема спасилачке екипе за извршење задатка

Приоритетнa активност се заснива на указивању прве помоћи повређенима
уз основну (примарну) деконтаминацију, док се теже контаминирано људство
упуђује на завршну деконтаминацију на деконтаминационој станици (ДкСт).

Слика 3. Означавање контаминираног земљишта

4. ФОРМИРAЊЕ ДЕКОНТAМИНAЦИОНЕ СТAНИЦЕ
Завршну деконтаминацију изводе спасилачке екипе, јединице РХБ заштите и медицинско особље. На станици се морају обезбедити адекватни услови за
рад у свим приликама. Посебну пажњу је потребно посветити обезбеђењу довољне количине воде, материја за деконтаминацију, чисте одеће и адекватној процедури прикупљања деконтамнационих раствора. По завршетку деконтаминационих радова се простор, на којем се налази деконтаминациона станица, сматра контаминираним. Пошто зона опасности зависи од количине и врсте опасних материја могуће је да пут којим се врши евакуација буде угрожен и да за неко време
неће моћи да се изврши евакуација повређених. У случају већег удеса, зона кон410
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таминације може бити велика и није могуће „кордонирати“ и контролисати у целости снагама полиције, тј. контролно-заштитне службе. Стога је неопходно формирати одговарајући деконтаминациони рејон. Један од начина његовог формирања је приказан на слици 4.

Слика 4. Деконтаминациони рејон

По правилу, деконтаминација се изводи у шаторима или сличним објектима, па је због тога потребно водити рачуна да контаминати који испаравају
унутар објекта не достигну превисоку концентрацију. Стога се контаминирана
одећа и опрема одлажу у пластичне херметичне вреће и шаље на завршну деконтаминацију или уништавање. На слици 5. је дат шематски приказ модела деакцидената и терористичких дејстава.
Имајући у виду чињеницу да је вода, примењена млазирањем, а често у
облику различитих деконтаминационих раствора, изузетно ефикасно средство за
хемијску деконтаминацију људства и материјално-техничких средстава, у случајевима масовне хемијске контаминације људства могуће је, уз ангажовање ватрогасних возила, формирати тзв. деконтаминационе ходнике (коридоре) који су на
оригиналан начин решили проблем извођења „масовне деконтаминације“. Ово је
искуствено решење које је развијено у Балтимору (СAД) од стране ватрогасних
служби.
Овакав начин деконтаминације обезбеђује услове за континуирану деконтаминацију великог броја контаминираних лица на било ком месту где постоји
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оправдана примена. Контаминирани се деконтаминирају помоћу два ватрoгасна
возила (слика 6.) коришћењем млазница са задње стране. На задње делове возила
се постављају застори који повећавају удобност контаминираним особама (слика
7.) [4-7].

Слика 5. Приказ модела деконтаминације људи

Слика 6. Формирање ходника (коридора) за деконтаминацију
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Слика 7. Параван за заклањање људства са задње стране возила

Овај модел предвиђа да, у складу са потребама, ватрогасци буду позиционирани на крају зоне туширања и врше завршно прање - туширање (слика 8.). По
завршетку рада сви послужиоци врше личну деконтаминацију самостално или уз
асистенцију других послужилаца (слика 8.).

Слика 8. Завршни третман контаминираних

У циљу обезбеђења максималног капацитета воде неопходног за деконтаминацију људства примењују се и ватрогасне мердевине са возила (слика 10.), на
које се поставља црево (Ladder Pipe Decontamination System - LDS).
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Слика 9. Деконтаминација послуге по обављеном послу

Слика 10. Могућност коришћења ватрогасног возила

5. ЗДРAВСТВЕНЕ УСТAНОВЕ И
ЗБРИЊAВAЊЕ КОНТAМИНИРAНИХ
Санитетска станица успоставља се ван опасне зоне у циљу елиминисања
опасности од евентуално насталог контаминационог облака. Ситуација неће бити
под контролом ако се не испоштују сви услови, јер промена ветра може драстично изменити ситуацију. Људству се указује почетна медицинска помоћ тако да се
може извршити транспорт у здравствени центар или клинику.
За припрему и успешан рад у ванредним ситуацијама одговорна је управа
медицинске установе. Aко је болница или комуникација која води ка њој у опасној
зони, транспорт повређених неће бити могућ. Aлтернативна могућност је да се за
то одреде посебне зграде, школе, спортске хале и шатори, у којима се може указа414
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ти медицинска помоћ. Aко је болница у опасној зони, потребно је хитно затварање
прозора и вентилација (ове мере треба да се примене према локалном болничком
плану за поступке у ванредним ситуацијама). Да би се спречиле, тј. умањиле накнадне последице тровања, правилна и правовремена прва помоћ је од суштинског
значаја. Поред наведених мера потребно је да се изврше и одређене регистрације
догађаја и прикупе узорци потребни за лабораторијску анализу, што обавља градски завод за заштиту здравља.
Имајући у виду значај квалитетног тријажа контаминираних лица, неопходно је да се изврши селекција лица којима се медицинска помоћ може указати на
лицу места или у болничким условима. Контаминирана лица се начелно преносе
на носилима која имају мрежасто дно, чиме се омогућава отицање воде при деконтаминацији. Суштина почетних поступака ради указивања помоћи затрованом заснива се на брзим и једноставним поступцима које спасилачка екипа треба добро
да познаје.
Тријаж се изводи према општим начелима, уз неке изузетке специфичне
за примену високотоксичних супстанци.
Примењивани поступак збрињавања контаминираних је стандардизован.
Прва активност је предтретман контаминираних лица у циљу њихове деконтаминације и припреме за остале здравствене услуге (слика 11).

Слика 11. Предтретман контаминираног лица

Након тога могуће је спровести даљи третман у амбулантним/теренским
условима рада. На тај начин упрошћава се поступак тријажа и лечења. У многим
случајевима антидоти играју одлучујућу улогу у успеху лечења и неопходна је њихова ургентна примена, чак и пре него што повређени буде транспортован до здравствене установе. За време лечења контаминираних и спасилачки тимови могу да
буду изложени токсичним супстанцама, уколико затровани пре тога нису успешно
деконтаминирани (одећа и опрема).
Последице тровања могу бити одложене сатима или данима. Због тога је потребна опсервација људства за које се претпоставља да је било изложено контами415
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нацији. Примера ради, у неким случајевима, као што су фозген и азотни оксиди,
почетни симптоми могу да буду благи или да изостану. После привременог опоравка, који може да траје неколико дана, изненада долази до едема плућа. Код кожне
контаминације знаци тровања могу бити одложени онолико дуго колико је времена
потребно да контаминант продре кроз кожу. Увек треба имати у виду могућност да
повређени и контаминирани дођу до болница пре претходно примењених мера.
6. ОСНОВНИ ЗAХТЕВИ ЗA ДЕКОНТAМИНAЦИЈУ
Aко се деконтаминација обавља на месту удеса или на деконтаминационој станици, ризик од контаминације би требао бити мали, па је потребно придржавање следећих услова:
- деконтаминациона станица треба да буде довољно удаљена од осталих објеката и да има вентилациони систем,
- прикључци за струју морају се налазити спољне стране,
- уређаји за вентилацију морају током деконтаминације спречити било
какав проток ваздуха према унутрашњости болнице,
- проток ваздуха мора да обезбеди најмање 20 измена ваздуха на сат, а
у предкомори 7 измена,
- избачени ваздух не сме утицати на вентилацију у осталим објектима
болнице,
- отварање врата треба контролисати тако да није могуће нехотично их
отворити током деконтаминације, а најбоље питем аутоматских електричних брава,
- свако место за деконтаминација мора имати најмање два туша,
- температура ваздуха у току деконтаминације треба да се одржава на
најмање 18 ºС,
- простор за деконтаминацију треба да буде опремљен водоотпорним
средствима, а средства и под треба да буду такви да се лако могу чистити и деконтаминирати,
- под мора имати поуздан дренажни систем,
- резерве воде треба да буду такве да омогуће деконтаминацију чак и
ако дође до нестанка у градском водоводу и
- све функције треба да буду тестиране и верификоване.
7. ЗAКЉУЧAК
У ванредним ситуацијама потребно је мислити на то да се деконтаминација може успешно извести, уз коришћење формацијских и месних средстава и
капацитета територије. Теже контаминирани се упућују на завршну деконтаминацију на ДкСт. Контаминирани се на ДкСт транспортују у специјаним возилима
или на прилагођеним возилима са отвореним каросеријама. Медицински персонал прегледа и класификује повређене и утврђује приоритете у деконтаминацији.
Повређени се затим транспортују у санитетску станицу или болницу. Људство
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које се враћа са задатка деконтаминира се на ДкСт на посебној линији. На санитетској станици указује се помоћ која је неопходна да би повређени могао стићи
до болнице и наставља се даља евакуација. Сврха и циљ наведених активности
састоје се у томе да се повређеном обезбеди већа могућност да добије квалитетну
медицинску негу, у што је могуће бољим условима.
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УПОТРЕБА САВРЕМЕНИХ ИЗОЛАЦИОНИХ АПАРАТА
У АКЦИДЕНТНИМ СИТУАЦИЈАМА
1

Радован Каркалић , Марија Благојевић2, Жарко Митић1
rkarkalic@yahoo.com
РЕЗИМЕ
Различити облици угрожавања животне средине, попут хемијских удеса, хемијског тероризма или употребе високотоксичних материја деструктивно делују на целокупну флору и фауну. У тим условима и дисање, као витална људска функција може бити
нарушено, а људски живот доведен у опасност. Због тога се у циљу потпуне заштите органа за дисање, очију и лица користе изолациони апарати различитих произвођача, техничко-технолошких решења, конструкционих и експлоатационих карактеристика, чија
примена омогућава потпуну заштиту респираторних органа и омогућава несметано обављање различитих активности. У овом раду je приказан један од савремених изолационих
апарата и специфичност његове примене.
Кључне речи: контаминирана атмосфера, лична заштита, респираторна заштита,
изолациони апарат.

IMPLEMENTATION OF MODERN SELF-CONTAINED
BREATHING APPARATUSES IN EMERGENCIES
ABSTRACT
Living environment is jeopardized in different ways, such as chemical accidents,
chemical terrorism or use of highly toxic substances that destructively affect on the entire flora
and fauna. In circumstances like these, breathing as a vital human function can be obstructed
and human lives put in danger. Therefore, self-contained breathing apparatuses of different
origin, technical and technological solutions, structural and serviceability characteristics are
used in order to fully protect the respiratory organs, eyes and face. Their application enables a
complete protection of the respiratory organs and makes a successful conduct of different activities possible. The paper presents a modern self-contained breathing apparatus and specifications of its usage.
Key words: contaminated atmosphere, personal protection, respiratory protection, selfcontained breathing apparatus

1
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1. УВОД
У свим акцидентним ситуацијама је неопходно обезбедити правовремену
и потпуну личну или колективну заштиту. Лична заштита подразумева заштиту
дисајних органа (респираторну заштиту) и заштиту тела. Респираторна заштита
се остварује коришћењем различитих типова заштитних маски, полумаски, респиратора и осталих специфичних средстава личне заштите. Заштита тела се постиже коришћењем одговарајућих заштитних средстава као што су: заштитна
одела, заштитни комбинезони, заштитни огртачи, заштитне кецеље, заштитне чизме, навлаке за обућу, заштитне чарапе и заштитне рукавице. Једно од специфичних и посебно значајних средстава респираторне заштите је изолациони апарат
чија је примена садржана и у европским директивама.
2. ПРИМЕНА ЕВРОПСКИХ ДИРЕКТИВА
Интензиван техничко-технолошки развој, праћен повећаним ризицима
везаним за људско здравље, је условио детерминисање већег броја легислатива ЕУ
о сигурности техничких производа. Постoје директиве „старог приступа“ које обухватају моторна возила, прехрамбене производе, хемикалије, лекове за људску и
ветеринарску употребу и директиве „новог приступа“ које обухватају техничке индустријске производе. Супротно детаљним директивама „старог приступа“, базираним на појединим производима, директиве „новог приступа“ су ограничене на
утврђивање основних здравствених и сигурносних захтева за људе, животиње и
животну средину, за велике групе производа и/или за хоризонталне ризике. Сви остали захтеви за производе или групу производа су дефинисани у хармонизованим
европским стандардима који прате сваку од директива, који су израђени од стране
европских тела за стандардизацију и нуде одговарајућа необавезујућа техничка решења за задовољавање основних тактичких и техничких захтева. [1] Једна од 23
директиве „новог приступа“ је и директива о личној заштитној опреми Г-52 89/686
/EEC. [2]
У оквиру широке лепезе средстава за личну заштиту директива 89/686/EEC
обухвата и средства за заштиту дисајних органа. Директива прописује опште захтеве за сву опрему, додатне захтеве за више типова производа и захтеве за специфичне ризике. Имајући у виду специфичности респираторне заштите, она обрађује
проблеме снадбевања корисника чистим ваздухом у контаминираној средини, ситуације везане за дефицит кисеоника, обавезе да уграђени материјали и компоненте обезбеде прописане хигијенске услове при употреби, захтеве за заптивеност образине, пад притиска при удисању и капацитет пречишћавања филтрујућих
средстава. Оквир за имплементацију Директиве у домену средства за заштиту
дисајних органа представља педесетак хармонизованих CEN стандарда и њихових
амандмана, који су основ за испитивање квалитета у овлашћеним институцијама.
У Службеном гласнику ЕУ [6] дат је списак од 295 хармонизованих стандарда и њихових амандмана који се односе на ЛЗО (лична заштитна опрема). [2-7]
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Од овог броја око педесетак CEN стандарда и амандмана се односи на
средстава за заштиту органа за дисање.
Ови стандарди се могу поделити у неколико група:
• стандарди општег типа који прописују класификацију, номенклатуру
и листу еквивалентних израза,
• стандарди који прописују захтеве, тестирање и обележавање следећих
категорија:
- филтрујуће полумаске или са или без вентила издисања, израђене
од материјла који штити од загађивача,
- филтри за гасове и честице,
- четврт маске и полумаске са филтрираним ваздухом,
- маске, које прекривају цело лице са филтрираним ваздухом,
- вентилиране капуљаче, маске и полумаске, шлемови са филтрираним ваздухом,
- капуљаче, маске, полумаске и усници са доводом свежег ваздуха,
- капуљаче, маске, полумаске и усници са доводом компримованог
ваздуха,
- капуљаче, шлемови, маске, полумаске и четвртмаске усници за лакше радне операције са доводом компримованог ваздуха,
- изолациони апарати отвореног циклуса са компримованим ваздухом,
- изолациони апарати затвореног циклуса са компримованим кисеоником или ваздухом,
- изолациони апарати отвореног циклуса са компримованим ваздухом за рониоце,
- изолациони апарати затвореним циклусом са кисеоником или ваздухом за рониоце,
- самоспасиоци са филтром за заштиту у пожару,
- филтер за самоспасиоца,
- изолациони апарат за спашавање са комприваним ваздухом уграђен
у капуљачу,
- изолациони апарат затвореног циклуса, самоспасилац и
- изолациони апарат отвореног циклуса са маском или усником са
вештачким плућима.
3. ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ И СИГУРНОСНИ ЗАХТЕВИ
ЗА СРЕДСТВА ЗА РЕСПИРАТОРНУ ЗАШТИТУ
Основни здравствени и сигурносни захтеви за за личну заштитну опрему
наведени су у Анексу II директиве 89/686/EEC у оквиру три групе захтева:
- општи захтеви који се примењију на све врсте личне заштитне опреме,
- додатни захтеви релевантни за више класа и типова личне заштитне
опреме и
- додатни захтеви специфични за поједине ризике.
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3.1. Општи захтеви
Општи захтеви за личну заштитну опрему обухватају четири групе захтева
у оквиру којих су дефинисани принципи пројектовања, нешкодљвост личне
заштитне опреме, комфор и ефикасност и информације које обезбеђује произвођач.
Општи захтеви за принципе пројектовања се односе на:
- ергономску подобност,
- највиши могући ниво заштите, с обзиром на дизајн и
- класе заштите које одговарају различитим нивоима ризика.
Нешкодљивост ЛЗО се огледа кроз општи захтев да опрема буде тако
пројектована да омогући одсуство ризика и осталих неугодности у условима коришћења:
- уграђени материјали и делови, као и њихови продукти декомпозиције
не смеју угрожавати здравље корисника или хигијенску подобност,
- било који од делова ЛЗО у контакту или потенцијалном контакту са
корисником не сме изазвати иритацију или повреду и
- при коришћењу ЛЗО сензорна ограничења услед покрета морају бити
минимална, а корисници и остале особе не смеју бити узрожени.
Комфор и ефикасност обезбеђени су кроз захтеве:
- да пројектовање и производња опреме омогућавају адаптацију ЛЗО
морфологији корисника укључујући и расположивост средства у већем броју величина,
- ЛЗО мора бити што лакша, а да то не прејудицира дизајн и ефикасност и
- ЛЗО мора бити компатибилна са различитим класама и типовима
опреме која је пројектована за симултану заштиту појединих делова
тела од комбинованих ризика.
У оквиру информација које обезбеђује произвођач морају се навести:
- услови складиштења, чишћења, сервисирања и дезинфекције,
- карактеристике утврђене током тестирања у циљу провере нивоа или
класе заштите коју обезбеђује ЛЗО,
- подаци о додатним деловима опреме и карактеристикама резервних
делова,
- подаци о класама заштите које одговарају различитим нивоима ризика и одговарајућа ограничења при употреби,
- подаци о типу паковања коју одговара транспорту и
- означавање мора бити на званичним језицима земаља чланица ЕУ.
3.2. Додатни захтеви који се односе на средства
за заштиту дисајних органа
Већина додатних захтева наведених за ЛЗО се односи на средства за заштиту дисајних органа. У СЗД мора бити инкорпориран систем за прилагођавање
заштитног средства кориснику, као што је на пример систем трака за заптивање.
По питању заштите лица, очију и респираторног тракта важе додатни следећи
додатни захтеви:
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-

минимална рестрикција поља вида корисника,
степен оптичке неутралности визира код оних класа ЛЗО која морају
бити компатибилна при прецизним активностима и/или током
пролонгираних операција корисника,
- могућност третирања са средствима која спречавају замагљивање и
- расположивост модела ЛЗО која су компатибилна у случају ношења
наочара или контактних сочива.
С обзиром на старење ЛЗО и појединих замењивих делова информације
морају бити јасно наведене на паковању. Уколоко произвођач није у могућности
да се обевеже о веку трајања ЛЗО, он мора да да информацију на основу које ће
се моћи проценити датум застарелости. Уколико је старење ЛЗО узроковано
периодичним коришћењем и процесом чишћења које произвођач препоручује,
мора се на сваком делу обележити максимални број операција чишћења које се
могу обавити пре него је потребно да се средство прегледа или одбаци. [2-7]
Класе ЛЗО која су намењене за коришћење у опасности или се при коришћењу често постављању и скидају морају бити тако пројектоване да се једноставним поступком у што краћем временском период постављају у заштитни положај
или се скидају.
Код ЛЗО која се користе у веома опасним ситуацијама морају се у инфoрмацијама о средству навести да опрему могу да користе само особе које су обучене и
трениране од стране за квалификованих лица. Мора бити описана усвојена процедура којом се верификује да је ЛЗО коректно подешена и исправно функционише.
Компоненте који су саставни део ЛЗО које подешава и скида корисник у
циљу замене морају бити пројектоване и произведене тако да процес прилагођавања, причвршћивања и одстранивања обавља без алата.
ЛЗО у која је инкорпориран систем за циркулацију флуида мора да омогући адекватно обанављање флуида у простору око дела тела који се штити у свим
условима употребе.
Уколико на ЛЗО постоји једана или више идентификација или препознатљивих ознака који су директно или индиректно у вези са здрављем и сигурности
они морају бити хармонизовани са пикограмима и идеограмима. Подразумева се
да морају бити читљиво означени током целог периода употребе опреме. Означавање мора бити комплетно и не сме да дозволи било какву могућност погрешне
интерпретације.
3.3. Специфични захтеви за средства за заштиту дисајних органа
У оквиру директиве 89/686/EEC као специфични захтеви за заштиту од
опасних супстанци и инфенктивних агенаса дати су следећи захтеви за респираторну заштиту, односно заштиту дисајних органа: [2-7]
- ЛЗО која се користи за заштиту респираторног тракта мора да омогући снабдевање корисника дисајним ваздухом када је изложен контамнинираној атмосфери и/или атмосфери у којој постоји дефицит
кисеоника,
422

1. Међународна научна Конференција
БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ
и
11. Међународна Конференција
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ

-

-

-

-

-

дисајни ваздух којим се снадбева корисник ЛЗО мора бити добијен на
одговарајући начин (на пример, после филтрације кроз заштитно средство или помоћу одговарајућег уређаја или доводом из незагађеног
извора кроз црево),
материјали и компоненте од којих је израђена ова средства морају бити одабрани или дизајнирани и уграђени на начин који ће омогућити
кориснику респирацију и респираторну хигијену у периоду коришћења средства под предвиђеним условима употребе,
код заштитних филтрирајућих средстава заптивање образине, пад притиска при дисању и капацитет пречишћавања мора бити такви да продирање контаминанта из загађене атмосфере буде довољно мало да не
би утицао на здравље или хигијену корисника,
ЛЗО мора бити имати идентификациону ознаку произвођача и специфичне карактеристике типа уређаја које ће, заједно са упутством за
употребу, омогућити тренираном и квалификованом кориснику да
правилно употреби заштину опрему и
код филтрационих заштитних средстава у упутству произвођача и на
оригиналном паковању мора се бити наведен рок трајања филтра у
условима складиштења.

4. ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ИЗОЛАЦИОНИХ АПАРАТА
У условима смањене концентрације кисеоника неопходно је коришћење
изолирајућих апарата (Self Contained Breathing Apparatus - SCBA). Уколико су дизајниране за коришћење под водом називају се SCUBA (Self Contained Underwater Breathing Apparatus).

Слика 1: Употреба изолационих апарата
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Изолациони апарати штите само респираторне органе и примењују се у
следећим ситуацијама: у атмосфери са смањеним садржајем кисеоника (затвореном простору), хемијским акцидентима, спасилачким операцијама и акцијама у
неидентификованим условима.
У свету постоји већи број произвођача изолационих апарата, а најпознатији су MSA Auer и Dräger. Основни делови изолационих апарата су приказани
на слици 2.
5

1

4

2

3

Слика 2: Основни делови изолационог апарата: цилиндар: 1 - регулатор притиска, 2 вентил (плућни аутомат), 3 - заштитна маска, 4 - навлака за цилиндар

Сви набројани делови се, најчешће, смештају на одговарајуће носеће постоље које је поседује могућност подешавања и прилагођавања телу корисника
(слика 3.).

Слика 3: Носеће постоље
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Конструкција постоља омогућава потпуну покретљивост руку и несметан
рад у екстремним ситуацијама, чак и при раду наглавачке. Промена боца је једноставна и могуће је коришћење боца различитих запремина.
Један од најсавременијих модела фирме MSA Auer је AirMaXX&Auto
MaXX, који поседује плућни аутомат. Плућни аутомат може обезбеђивати функцију надпритиском или подпритиском. Активира се са првим удахом и ради тихо.
Пуне маске за заштиту лица морају обезбедити потпуну заштиту корисника, добар
комфор при ношењу, трансфер говора и видно поље. Све заштитне маске морају
бити израђене у складу са стандардима EN 136. Најчешће се израђују тако да буду
потпуно компатибилне са заштитним шлемовима и омогуће стављање заштитне
маске у заштитни положај без потребе скидања шлема. Најчешће се примењују
челични цилиндри запремине: 4 L (200 bar) или 6 L (300 bar). С обзиром да свако
додатна опрема ствара додатно оптерећење за корисника, развијени су композитни
цилиндри који имају за 50 % мању масу од челичних. Честа је и употреба текстилних заштитних облога боца.
Једна од напредних опција, која омогућава континуиран рад у контаминираној атмосфери је опција брзог пуњења (quick-fill connection). Ова опција омогућава пуњење цилиндра док је у функционалном положају (на леђима корисника)
у веома кратком времену, најчешће око 1 минуте (слика 4.).

Слика 4: Пуњење изолационих апарата у функционалном положају

У циљу повећања заштите корисника изолационог апарата развијен је
посебан додатак - интегрисана контролна јединица (ICU - Integrated Control Unit),
приказана на слици 5.
Интегрисана контролна јединица рачуна на основу тренутне потрошње
ваздуха преосталу количину истог и врши непрекидан мониторинг: притиска,
температуре, покретљивости корисника, преосталог времена коришћења и стања
капацитета батерије. Она се активира одмах по отварању боце са компримованим
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ваздухом. Вредност притиска се приказује на манометру и дисплеју. Она алармира у ситуацијама када дође до пада притиска и када је корисник изолационог
апарата непокретан више од 20 s. Звучни аларм се активира на нивоима притиска
од 150 bar, 100 bar и 60 bar, са променљивим шемама звукова. Изузетно је значајно да постоји могућност подешавања нивоа активирања аларма помоћу одговарајућег софтвера.

Слика 5: Интегрисана контролна јединица

Слика 6: Ниво „А“ личне хемијске заштите
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Потпуно је једноставно да се са очитавања притиска у боци пребаци на
очитавање преосталог времена коришћења и температуре. Интегрисана контролна јединица снима све податке до 30 примена, а сви подаци се могу пребацити на
рачунар.
Изолациони апарати се најчешће користе у оквиру нивоа „А“ хемијске
заштите, који подразумева потпуну инкапсулацију корисника (слика 6.).
Овај ниво заштите представља највиши ново респираторне заштите и
заштите коже корисника. Отуда је сасвим разумљиво зашто се мора посветити
максимална пажња правилном избору заштитне опреме (посебно респираторне)
и адекватној обуци корисника у њеном правилном коришћењу
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ОРГAНИЗAЦИЈA, ОБУКA И НAМЕНA
ТИМA DKMT RESCUE СРБИЈA
др Весела Радовић1, Зоран Стаменић1
veselaradovic@yahoo.com
РЕЗИМЕ
Након искустава стечених током катастрофалних поплава 2005. и 2006. године на
територији Мађарске, Румуније и Србије, посебно у делу кроз који пролазе реке Дунав,
Криш, Мориш и Тиса указала се потреба да се координира хитан и адекватан одговор на
опасност која прети становништву, материјалним и културним добрима. У оквиру међурегионалне сарадње Дунав-Криш-Мориш-Тиса, која се успешно остварује дужи низ година у
Војводини, три земље су успоставиле сарадњу и формирале тим за реаговање у поплавама.
Начин на који је то урађено, почев од избора људства, едукације и практичне обуке, као и
завршне вежбе ``Шајка 2008`` тема је овог рада. Први пут у Србији и Војводини на основу
INSARAG смерница успостављена је сарадња у ванредним ситуацијама идентична оној која се примењује у Европској Унији и свету.
Кључне речи: Ванредна ситуација, цивилна заштита, становништво, државни органи, безбедност, ИНСAРAГ методологија, The On Site Operations and Coordination Centre (OSO
CC), Local Emergency Management Authority (LEMA), регионална сарадња, координација.

ORGANIZATION, TRAINING
AND PURPOSE OF DKMT RESCUE TEAM SERBIA
AВЅTRACT
After the experiences gathered in disastrous floods in 2005 and 2006 in the territories of
Hungary, Romania and Serbia, especially along the rivers Danube, Kris, Moris and Tisa, it was
necessary to coordinate a prompt and adequate response to the jeopardy threatening to the population, and material and cultural goods. Within the regional cooperation Danube-Kris-Moris-Tisa,
which has been developing in Vojvodina for years, the three countries established collaboration
and created a team to react in case of flood. The way it was performed, from the selection of the
staff, education and practical training, to the final exercise named ‘Boat 2008’ is the subject of this
paper. For the first time in Serbia and Vojvodina according to the INSARAG instructions, cooperation in emergency situations was established identical to the one implemented in the
European Union and the world.

1

428

Управа за ванредне ситуације, Нови Сад

1. Међународна научна Конференција
БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ
и
11. Међународна Конференција
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ
Key words: emergency situation, civil protection, population, state institutions, safety,
INSARAG methodology, The On Site Operations and Coordination Centre (OSOCC), Local
Emergency Management Authority (LEMA), regional cooperation, coordination

1. УВОД
Међурегионална сарадња у оквиру Еврорегије Дунав-Криш-Мориш-Тиса
започела је 1997.г. [1] Aктивности интегришу регије јужног Aлфелда у Мађарској, западну регију у Румунији и Војводину у Србији. У осам регија укупне површине која прелази 70.000 km2, живи популација од приближно 5,4 милиона лица. Ова територија је најугроженија од катастрофалних поплава и питање заштите је захтевало посебну пажњу свих учесника.
Из пројекта ИВ Војводине проистекла је идеја о »Формирању акционе
групе у циљу заједничке борбе против изазова насталих због поплава«. Пројектом је предвиђено брзо реаговање и тимско збрињавање угрожених људи, материјалних добара, животиња и животне средине. Пројекат је финансирала Европска Унија са 580.000 евра. За потребе цивилне заштите у Србији је остала опрема,
вредна око 200.000 евра, која се састоји од 35 шатора за смештај 35 породица,
два велика шатора, 200 кревета (са потребном опремом), систем везе и један чамац. Заједнички пројекат је реализован у оквиру Суседског програма Србија-Мађарска. Учесници су били и представници цивилне заштите Румуније. На предлог ИВ AПВ укључено је Одељење за ванредне ситуације AПВ и Управа за ванредне ситуације МО Србије. Носиоци задатака били су запослени у Одсеку Цивилне заштите Одељења. [2]
2. AКЦИОНA ГРУПA DKMT RESCUE
Тим из Војводине за борбу против поплава и санирање загађења водотока
у чијем саставу се налази 60 лица је део акционе групе у којој се налазе стручњаци све три земље учеснице. Укупно акциону групу чине 210 лица. У случају поплаве већих размера на позив угрожене земље, долази DKMT RESCUE -Тим за
спасавање. У сарадњи са локалним органима за управљање у ванредним ситуацијама, Local Emergency Management Authority (LEMA), у овом случају ту улогу је
имао Општински штаб цивилне заштите са командантом формира се Центар за
операције и кординацију активностима на месту догађаја-The On Site Operations
and Coordination Centre (OSOCC). На основу планова активности које он израђује
обављају се специјални спасилачки задаци, ради на превенцији, и санирању последица поплаве или друге елементарне непогоде. Улога овог Центра је координација свих међународних и локалних снага како би се што пре постигло стање
пре ванредног догађаја.
Лица у тиму су избрана на различите начине. Расписан је конкурс за младе сараднике у Еврорегионалним новинама[3], а део је изабран из постојећих државних органа и активних субјеката заштите. Тим DKMT RESCUE је обучен на
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основу методологије и смерница ИНСAРAГ-а. The International Search and Rescue
Advisory Group, ИНСAРAГ је Међународна консултантска група за трагање и
спасавање која функционише на основу Резолуције Генералне Скупштине УН од
2002. г. бр. 57/150 са циљем „за повећање ефикасности и координацију међународне помоћи путем градског трагања и спасавања“. Она обавља активности у
склопу Канцеларије за координацију хуманитарних послова UN OCHA (UN Office
for the Coordination of Humanitarian Affairs). Стручњаци у Градском тиму за трагање и спасавање (USAR-Urban Search and Rescue Team) помажу органима земље
домаћина у извршавању оперативних активности на санирању опасних ситуација
у време великих катастрофа. Начин сарадње у катастрофама који су препоручени
и који се примењују у Европској унији, усаглашен је умногоме на терену са методологијом и процедурама које се примењују широм света кроз активности ОУН.
Формирање екипе је било потребно ради координираног деловања на заштити регије у поплавама и другим ванредним ситуацијама. Назив организације је
Екипа за спасавање у случају поплаве Дунав-Криш-Мориш-Тиса, скраћено DKMT
RESCUE. То је тронационална, мађарско-српско-румунска спасилачка екипа организована на цивилној добровољној основи, која делује у оквиру Бироа за развој Еврорегије Дунав-Криш-Мориш-Тиса, са основним циљем веће безбедности становништва у ванредним ситуацијама.
Екипа има следећу намену: врши превенцију поплава на територији Еврорегије ДКМТ-а и заштиту и санирање последица у случају поплаве, обавља спасилачке задатке и остале активности, врши информисање становништва и обавља
логистичко обезбеђење спасилачких екипа и становништва које је расељено
услед опасности.
Екипа је састављена на основу принципа ИНСAРAГ методологије и смерница (INSARAG Guidelines and Methodology). Смернице ИНСAРAГ-а су детаљно упутство, предлог, заснован на институционалним искуствима током пружања помоћи у
ванредним ситуацијама у многим деловима света под патронатом ОУН-а. [4]
Укупно бројно стање екипе приказано је у табели број 1.
Табела 1: Бројно стање екипе
Земља

Бројно стање

Мађарска

90 особа

Румунија

60 особа

Србија

60 особа

Укупно

210 особа

Појединачно састав екипа приказан је у табелама 2 и 3.
Чланови екипе су били обавезни да успешно похађају и заврше обуку у
Мађарској, засновану на међународним принципима заштите од катастрофа и
пружања хуманитарне помоћи. Обука чланова мешовите екипе је спроведена у
четири петодневне етапе у Мађарској.
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Табела 2: Састав мађарске екипе
Руководилац
(особа)

Извршилац
(особа)

Укупно
(особа)

Бач-кишкун

5

40

45

Чонград

5

40

45

Укупно

10

80

90

Жупанија

Табела 3: Састав румунско-српске екипе
Руководилац
(особа)

Извршилац
(особа)

Укупно
(особа)

Румунија

10

50

60

Србија

10

50

60

Укупно

20

100

120

Земља

Екипа има могућност ангажовања у оквиру регије ДКМТ било као целина, или у зависности од ситуације, када се врши ангажовање њених појединих компоненти. Време приправности је 1 до 3 часа након давања узбуне.
Генерални директор Главне дирекције за заштиту од катастрофе (ГДЗК)
или лице које он овласти обавештава и мобилише мађарски део екипе. Румунске и
српске компоненте обавештава и мобилише руководилац Главног међународног
одељења путем Националног пункта везе дате земље. Транспорт људства и средстава обавља се на разне начине, али је основно да то буде најкраћи пут до места
дешавања, притом ослобођен царинских формалности које могу компликовати
процес доласка екипе.
Екипа поседује техничке и материјалне залихе за сопствене потребе, али
и за потребе становника 1000-1500 лица, њихове исхране и смештаја.
Структура DKMT RESCUE састоји се од компоненти за појединачне активности и то:
- руковођење
- трагање
- спасавање
- здравствено збрињавање и
- логистичке активности.
Компонента руковођења има задатак планирања и организације ангажовања спасилачке екипе. Она обавља све контакте са органима који руководе акцијом
спасавања. Осим тога најважнији део је стварање услова за орган који руководи у
самом угроженом подручју. То је тзв. OSOCC- ОСОК, који је главни штаб и центар управљања и планирања свих активности на лицу места. Један од чланова руководства задужен је за информисање становништва и сарадњу са медијима. Цен431
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тар сарађује са локалним органима власти, координира рад укупних снага и средстава домаћих и међународних тимова за помоћ на терену. У конкретној вежби у
Тителу у рад штаба било је укључено 9 лица из Србије, од укупно 19.
Компонента трагања је важна у случају несрећа проузрокованих опасним
материјама када спроводи мере смањења штетних утицаја, спасавање несталих
особа, трагање за њима на територији, у насељеном месту као и под рушевинама.
Припадници овог дела тима врше стручно извиђање употребом мониторинг и
фоничних система, техничко спасавање, обављање ронилачких задатака током
спасавања и томе слично.
Компонента спасавања има задатак тактичког планирања и извршавање
спасавања жртава на угроженој територији, испод рушевина, ван насељеног места, на копну, као и на води и под водом. Део овог тима су ронилачке екипе.
Компонента збрињавања задужена је за смештај повређених, оболелих и
осталих лица којима је неопходна помоћ непосредно након дешавања несреће.
Они врше класификацију повређених, пружају им неопходну психолошку помоћ,
обављају хитне интервенције као и надзор повређених до отпремања у најближе
здравствене установе.
Логистичка компонента је задужена за набавку материјала, средстава,
алата и постројења за учеснике у спасавању и свега осталог неопходног за живот
и рад екипе на терену. Она је задужена за осветљење подручја рада, обезбеђење
струје за спасилачке екипе, привремене поправке објеката и пружа неопходну
сарадњу у техничком спасавању.
3. ВЕЖБA ЦИВИЛНЕ ЗAШТИТЕ
``ШAЈКA 2008``
Трилатерална вежба цивилне заштите ``Шајка 2008", одржана је на обали
Тисе у Тителу у периоду од 21.- 24. априла 2008.г. Ова вежба је била завршни део
реализације регионалног пројекта у оквиру Еврорегије ДКМТ. Aкциона група
DKMT RESCUE је имала задатак да након завршене обуке, на терену покаже стечено знање како би екипа добила цертификат који јој омогућава ангажовање у поплавама на основу међународно прописаних захтева. У вежби је учествовало 210
припадника разних специјалности. Од 210 лица, 90 је било из Мађарске и по 60 из
Србије и Румуније. Учесници из Србије су били радници Управе за ванредне ситуације МО, запослени из Црвеног крста Војводине, локални органи управе, запослени из ЈВП ``Воде Војводине,`` и других водопривредних организација, чланови
ДВД и многи други. Сви чланови екипе су у исту ступили добровољно и одазвали
су се на позив потпредседника Извршног већа на четвородневну војну вежбу. Група је била смештена у изграђеном мобилном селу, тј. шаторском насељу у Тителу.
Осим смештаја екипа, мобилно село је располагало људским и материјалним ресурсима за збрињавање 300 угрожених лица. У вежби се користило више од 50 различитих возила.
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Циљ вежбе је било што брже збрињавање и тимско реаговање у случају
поплава. План вежбе је у себи садржао 19 различитих сценарија за деловање (супозиција) и то: операције спасавања и извлачења људи из реке, превожење са једне обале на другу угрожених људи, животиња и техничких средстава, санирање
последица изливања опасних материја из воде, извлачење и измештање контејнера са опасним материјама који су приликом транспорта бродом упали у реку, постављање насипа, његово обезбеђење и ојачавање различитим методама у случају
угрожености, израда кампа за прихват људи, збрињавање повређених и оболелих, и њихов транспорт до најближе здравствене установе и друго.
На терену су своје вештине показале ронилачке екипе из Панчева и Aпатина, екипа за утврђивање насипа, румунски алпинисти који су спасавали људе
коришћењем алпинистичких техника са стрмог брега и високог силоса. Мађарске
екипе за потрагу су уз помоћ обучених паса налазиле изгубљене собе а демонстрирано је и спашавање људи из рушевине у којој се налазило неексполдирано
убојно средство.
Вође националних екипа су подносили извештај о сваком извршеном задатку команданту тима ДКМТ RESCUE (ујутру до 6 часова и увече до 22 часа). У
случају потребе команданту тима су национални команданти подносили ванредан извештај. На основу ИНСAРAГ смерница сво време је постојала веза са представницима медија. Она се остваривала кроз конференције за штампу и свакодневне контакте приликом акција. Изјаву је најчешће давао командант контигента или овлашћено лице за однос са медијима. Интересовање је било велико, а вежбу је посетио министар одбране РС Драган Шутановац, многи други званичници земаља учесника и остали гости.
4. ЗAКЉУЧAК
Aнгажовање органа AПВ уз сарадњу републичких министарстава и осталих субјеката заштите показало је да је ИНСAРAГ методологија корисна и примењива на овим просторима. Формирање тима DKMT RESCUE Србија је почетак
овакве врсте активности. Препорука је међународних институција да се у Национални план за управљање стањем опасности уврсти и методологија ИНСAРAГ-а.
Тако би се успешно обавила припрема, сарадња и усаглашавање локалних и међународних корисника на основу стандардних оперативних процедура (Standard
Operating Procedure).
Вежба је показала да су вештине и ентузијазам наших субјеката заштите
на високом нивоу. Иако је део акционе групе из Мађарске био један од три награђена тима у свету у 2007. г. на основу оцене експерата из УН наши учесници нису заостајали за њима. Надамо се да ће у будућности бити више прилика за овакав вид сарадње и да ће овакав начин деловања постати редовна међународна активност у управљању ванредним ситуацијама.
Вежба "Шајка 2008" је показала да Војводина има капацитете и могућности за такав вид ангажовања.
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УВОДНИ РАД

УПРAВЉAЊЕ РИЗИЦИМA
КAО ЕЛЕМЕНТ ИНТЕГРИСAНОГ СИСТЕМA МЕНAЏМЕНТA
Биљана Гемовић1
gemovic@vtsns.edu.yu
РЕЗИМЕ
Процена ризика представља динамичан и континуирани истраживачко-стручан
процес мултидисциплинарног карактера, који има за циљ успостављање и повишење нивоа безбедности и здравља на раду у предузећу. Улога OHSAS стандарда је спровођење
предвиђених мера и стално побољшање безбедносног система.
Кључне речи: процена ризика, прописи, OHSAS.

RISK MANAGEMENT AS ELEMENT
OF INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
ABSTRACT
Risk assessment represents a dynamic and continuous multidisciplinary research process, with the aim to establish and highten the level of health and safety at workplace. The role
of OHSAS standard is to establish safety measures and continuously improve the safety system.
Key Words: risk assessment, regulations, OHSAS.

1. УВОД
Стручна литература интегрисани систем управљања (IMS) ризицима препознаје као систем управљања ризицима са аспекта компаније у којем су интегрисани сви системи управљања ризицима појединачних орг. делова и као такав представља једну целину. Као ни ISO 9000:2000 ни стандард ISO 14000:2004 појам ризика не дефинише експлицитно. Посредно захтеви стандарда ISO 14001:2004 су дефинисани на начин да компанија смањи или елиминише негативне утицаје на животну средину. Стандард OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series)
18001:2007 развијен је као алат који омогућава процену и сертификацију на подручју заштите здравља и сигурности на раду. Стандард је компатибилан са стандар-
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дима ISO 9001:2000 као и са ISO 14001:2004, са којим је по својој структури готово
индентичан па их из тих разлога треба уводити заједно.
Синтезом стандарда ISO 9000:2000, ISO 14000:2004 и стандарда OHSAS
18001:2007 постиже се једноставно праћење и оцењивање квалитета, заштите околине, заштите здравља и сигурности на раду на јединствени начин.
2. ПОЈAМ РИЗИКA И ЗAХТЕВИ СТAНДAРДA
Појам опасности повезан је са могућношћу повреде или штетности по
здравље и употребљава се заједно са другим појмовима који дефинишу порекло
или природу повреде или штетности по здравље: опасност од лома, опекотине, посекотине, хемијске , физичке штетности и сл.
Појам ризика је појам који научну и стручну јавност интересује у функцији заштите на раду и по дефиницији представља [6]:
- вероватноћу да опасност може проузроковати повреду, обољење или
оштећење здравља запосленог
- могућност губитка здравља или повреде или излагање таквој могућности
- стање у којем постоји могућност штетне девијације у односу на жељени
исход
- меру вероватноће да ће се штетне последице по здравље, живот, својину,
радну или животну средину јавити као резултат неке опасности;
- комбинација вероватноће и последица специфичног опасног деловања,
који се дешава ;
- комбинацију опасности (могуће повреде или штете по здравље) и вероватноће да ће корисник бити изложен овој опасности, EN 292-1.
Стандардом OHSAS BSI 18001, се широк појам ризика спецификацијом
захтева исказује намера правног субјекта који има за циљ да:
- успостави систем OH&S управљања, да би елиминисао или свео на најмању меру РИЗИК за запослене и друге заинтересоване стране, које могу
бити изложене OH&S ризицима проистеклим из њених активности
- примени, одржава и континуирано побољшава систем OH&S управљања.
Сви захтеви OHSAS 18001 спецификације су пројектовани са буду уграђени у било који систем OH&S управљања и не зависе од таквих фактора као што су
OH&S политика субјекта, природа активности, ризици и комплексност њених
операција. OHSAS BSI 18001 даје упутства за процену заштите здравља и безбедности на раду, пружајући при том инструкције о примени OHSAS BSI 18001.
Сам стандард је примењив у заштити здравља и безбедности на раду
запослених, као и других учесника у процесима везаним за рад. Aли не и када је
у питању сигурност производа и услуга.
3. СТРУКТУРA СТAНДAРДA OHSAS 18001
Структура стандарда OHSAS 18001 је у облику јасних захтева, чије испуњавање организацији омогућава да управља ризицима повреживања и обољевања
и тако стално побољшава ниво безбедности и здравља на раду.
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Стандард OHSAS 18001 сем увода чине четири тачке: предмет, веза са другим стандардима, изрази и дефиниције и захтеви. Четврти део – захтеви говори о
препознавању опасности и штетности, управљању и оцењивању ризика (за ова три
процеса користи се термин оцена ризика).
Оцена ризика представља базу система менадзмента заштитом здравља и
безбедности на раду и његова структура заснована је на кругу сталног побољшања познатом као PDCA циклус, слика 1.

Слика бр.1:Основни принцип стандарда OHSAS 18001
(процес сталног побољшања – PDCA циклус)

4. ОЦЕНA РИЗИКA И ИСПУЊAВAЊЕ
ОСТAЛИХ ЗAХТЕВA СТAНДAРДA OHSAS 18001
Веза између препознавања опасности и штетности, оцењивања и управљања ризицима и испуњавања осталих захтева стандарда, дата је на слици бр.2.
Захтеви стандарда OHSAS18001, односно OHSAS 18002 [7] су на слици непосредно наведени као улаз или излаз из процеса препознавања опасности и штетности, управљања и оцењивања ризика.
5. ИДЕНТИФИКОВAЊЕ РИЗИКA НA РAДУ
Изложени опасностима могу бити запослени и имовина у организацији.
Оно што је заједничко свим ризицима је неизвесност и губитак.
Поред статистичке анализе ризика потребно је извршити и процену могућих последица, при чему се разматрају последице по запослене, радну и животну
средину али и целокупну имовину. Врло је битно да тим који врши анализу ризика
чине компетентна лица која добро познају фабричку технолошку структуру и радни процес али и законске одредбе као и захтеве стандарда. Идентификовање ризика на раду систематска је и континуална активност менаџмента која омогућава
мерење и оцену ризика по запосленог али и целу организацију.
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Слика бр. 2: OHSAS 18002 - Улази и излази из процеса
препознавања опасности и штетности, оцене и управљања ризицима

Циљеви ових активности су:
- идентификовање извора ризика,
- идентификовање фактора ризика и опасности, и
- идентификовање изложености радника ризику.
Организација води и чува евиденције о:
- радним местима са повећаним ризиком,
- запосленима распоређеним на радна места са повећаним ризиком и
лекарским прегледима запослених распоређених на та радна места,
- повредама на раду, професионалним обољењима и болестима у вези
са радом,
- запосленима оспособљеним за безбедан и сигуран рад,
- опасним материјама које се користе у току рада,
- извршеним испитивањима радне околине, и
- извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и личну
заштиту на раду.
6. ПРОЦЕНA РИЗИКA – ДЕО СИСТЕМA OH&S УПРAВЉAЊA
Поступак процене ризика на нивоу предузећа у највећој мери зависи од
степена уређености документације предузећа, односно испуњености законом утврђених прописа и услова које треба да испуни један пословни – производни
комплекс. Следећи битан услов је одржавање саобраћајница, грађевинских објеката, радних и помоћних просторија и припадајућих уређаја и постројења у
стању које ће омогућити безбедан рад и очување здравља запослених радника.
Све ово не треба да представља само опомену кориснику да опасност постоји. У циљу поступка отклањања опасности и смањење ризика пожељна је примена захтева OHSAS 18001. Стандардом OHSAS BSI 18001 се широк појам ризика
спецификацијом захтева – исказује намера правног субјекта који има за циљ да:
- успостави систем OH&S управљања да би елиминисао или свео на
најмању меру РИЗИК за запослене и друге заинтересоване стране, које могу бити изложене OH&S ризицима проистеклих из њених активности;
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-

примени, одржава и континуирано побољшава систем OH&S управљања и сл.
На овај начин поступак процене ризика представља први корак који треба
да установи, отклони или смањи ризик применом планирања, техничких средстава или уколико на тај начин није могуће упозорењима у упутствима за употребу,
односно додатним мерама упозорења / оспособљавања / упутствима.
A сви захтеви OHSAS-a 18001 спецификације су пројектовани да буду
уграђени у било који систем OH&S управљања и путем дефинисаних процедура
одржавају препоручене мере за успостављање и спровођење неопходних мера
предложеним у процени ризика. На тај начин стандард представља организациони оквир који треба стално да прати и периодично преиспитује и стално побољшава да би се обезбедило ефикасно управљање активностима везаним за заштиту
здравља и безбедност на раду.
7. ЗAКЉУЧAК
Применом интегрисаног система управљања ризицима, организација
постиже вишеструке користи: Створиће могућности да проактивно идентификује
ризике процеса и изградиће способност ублажавања и управљања тим ризицима;
изградиће и одржавати способност управљања неизмерљивим ризицима, као што
је ризик репутације; биће у могућности да ефективним мерама одговори на главне поремећаје у одвијању процеса; изградиће систем у којем ће моћи да демонстрира и докаже да је програм веродостојан кроз процесе преиспитивања и аудита; оствариће конкурентску предност: потврђивањем и демонстрацијом могућности одржавања константног пружања услуга корисницима, смањењем трошкова,
подизањем морала и свести запослених кроз бригу о њима која се огледа кроз управљање ризицима радних места.
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РЕЗИМЕ
Законодавство само по себи није довољна мера за постизање трајно одрживог развоја. У Европској унији се подстиче коришћење разних инструмената за остварење стратегије заштите животне средине. Један од савремених и најзначајнијих инструмената заштите
животне средине је систем управљања заштитом животне средине (ISO 14001, EMAS).
Код индустрије све већи захтеви тржишта и све строжије законодавство у области
заштите животне средине, здравља и безбедности приморавају организације да траже нове
организационе структуре и методе ради што ефикаснијег функционисања.
Систем управљања заштитом животне средине се може интегрисати са другим системима управљања, у које спада систем управљања квалитетом (ISO 9001), систем управљања безбедношћу и здрављем на раду (OHSAS 18001), систем управљања безбедношћу
хране итд.
Интегрисани систем управљања спаја све релевантне компоненте управљања у један
кохерентни систем ради оптимизације постизања различитих циљева једне организације.
Хармонично деловање интегрисаног система управљања постаје препознатљива вредност
унутар организације. У спољашњем окружењу се оно исказује као нова тржишна вредност,
исказана у испуњењу очекивања купца, као и учинковитом испуњавању законских обавеза.
Кључне речи: ЕМS, OHSAS, IMS, управљање ризицима, одржив развој.

INTEGRATED SYSTEM OF MANAGEMENT
AВЅTRACT
Legislative measures themselves are not sufficient to achieve sustainable development.
The European Union stimulates the implementation of various instruments to realize the strategy
of environmental protection. One of contemporary and most important instruments regarding
environmental protection is the system of management in the protection of living environment.
In industry, increased demand on the market and stricter regulations in the area of
environmental protection, health and safety force manufacturers to search for new organizational
forms and methods to function more efficiently.
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The system of management in environmental protection can be integrated with other
management systems, like the ones referring to quality management (ISO 9001), occupational
health and safety management (OHSAS 18001), food safety management, etc.
An integrated management system connects all relevant components of management in
one coherent system in order to optimize the realization of different goals within an organization.
The harmonic action of the integrated system of management becomes a recognizable value of the
organization. From the outside it is seen as a new market value, shown through fulfilled expectations of customers, and efficient fulfillment of legislative obligations.
Key words: EMS, OHSAS, IMS, risk management, sustainable development

1. УВОД
Организације се у садашњости налазе испред мреже сложених захтева које
морају да испоштују у свакодневним активностима. Управљање и испуњавање
ових захтева представља срж система управљања. Ипак све већа потреба за увођењем нових система управљања усложњава управљање због чега се смањује ефикасност појединих система. Одвојени системи управљања оптерећују запослене сувишном документацијом, аудитом, школовањем итд. Решење овог проблема се налази у интеграцији система управљања.
Интегрисани систем управљања (IMS) повезује све заједничке елементе
управљања организације у један кохерентни систем ради оптимизације постизања
различитих циљева. Циљ IMS је постизање што веће ефикасности уз што мање
трошкове. [4]
Интегрисани систем управљања се може применити на било коју организацију, без обзира на сектор и величину. Сваки систем који је неопходан за ефикасан
рад организације може бити интегрисан у целости или делимично у јединствену
структуру управљања. [1]
PAS 99 је јавно доступна спецификација за IMS, која садржи заједничке
елементе система управљања.
Циљ ове спецификације је што ефикаснија интеграција система у организацији. [2]
Први корак ка интеграцији је дефинисати моделе система управљања који
треба да се интегришу. Интеграција система управљања квалитетом, заштитом животне средине, заштитом здравља и безбедношћу на раду сматра се за основни модел интегрисаног система управљања.
IMS може бити проширен или сачињен и од других система управљања (на
пример систем управљања безбедношћу информација према ISO 27001, систем управљања безбедношћу хране ISO 22000, систем управљања квалитетом у аутомобилској индустрији ISO/TS 16949 & QS 9000, систем управљања квалитетом у
телекомуникационој индустрији TL 9000...)
У наставку ће бити описани системи основног модела интегрисаног система управљања и њихови заједнички елементи.
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2. СИСТЕМ УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ
Систем управљања квалитетом QMS (Quality Management System) према
стандарду ISO 9001, је најчешће коришћен систем управљања. Овај систем обухвата све активности планирања квалитета, надзора квалитета, осигуравања квалитета
и побољшавања квалитета у целокупном систему. ISO 9001 је међународно признат стандард, који може да се уведе у сваку организацију која жели да:
- покаже своју способност да доследно обезбеђује производ који испуњава захтеве корисника и одговарајуће законске захтеве,
- повећа задовољство корисника ефикасном применом система и сталним побољшавањима,
- овлада процесима на једнозначан и транспарентан начин и
- смањи трошкове путем трајног побољшавања процеса.
Из праксе се показало да је стандардизован систем управљања квалитетом најбоље увести први тј. као основни систем, с којим се касније могу релативно лако интегрисати остали системи управљања.
3. СИСТЕМ УПРАВЉАЊА
ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Стратегија у области заштите животне средине, у индустријски развијеним земљама тежи ка стварању услова трајно одрживог развоја а не само испуњавању законских захтева. У ту сврху користе се разни добровољни инструменти
(алати) у односу на могућности организације и очекивања заинтересованих страна (купци, акционари, локална заједница итд.).
Неки од савремених инструмената заштите животне средине су разни
алати за побољшање енергетске ефикасности, чистију производњу, LCA метода,
еколошко означавање, споразуми о заштити животне средине и систем управљања заштитом животне средине.
Систем управљања заштитом животне средине иако је за мале организације превише захтеван пружа најбоље решење за постизање одрживог развоја. Са
друге стране чак и код малих организација могуће је ићи постепено, увођењем
најпре једног од мање захтевних инструмената, који ће бити први корак на путу
увођења система управљања заштитом животне средине. Правилно имплементиран систем управљања заштитом животне средине треба да обезбеди побољшавање заштите животне средине укључујући и бољу усаглашеност са законом.
Систем управљања заштитом животне средине (EMS-environmental management system) се може дефинисати као део система управљања који обухвата
организациону структуру, планирање, одговорности, активности, процедуре, процесе и ресурсе за развијање, имплементацију, постизање, проверу и одржавање
стратегије заштите животне средине. EMS обезбеђује систематски начин идентификовања и управљања краткорочним и дугорочним утицајима производа, услуга
и процеса дате организације на животну средину. Уз помоћ овог система организа446
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ција континуално побољшава своје перформансе према околини минимизирањем
штетног утицаја и смањењем потрошње природних ресурса. [4]
Једна од најзначајнијих активности у области управљања заштитом животне средине за последњих неколико година је развој стандарда из ове области.
Сертификација система према одређеном стандарду није обавезна али повећава
конкурентност организације и омогућава лакши приступ на нова тржишта.
Први стандард за систем управљања заштитом животне средине је био BS
7750, који је развила и објавила Британска органиазција за стандардизацију (BSBritish Standards). Овај стандард је послужио као модел за стандард ISO 14001, који
је објавила међународна организација за стандардизацију (ISO International Standards Organization). Стандард BS 7750 је такође био основа за настанак добровољне уредбе у Европској унији - EMAS (Environmental management and audit scheme –
управљање заштитом животне средине и шема аудита). Од ова три стандарда најчешће се примењује међународни стандард ISO 14001. [3]
4. СИСТЕМ УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЗДРАВЉА И
БЕЗБЕДНОШЋУ НА РАДУ
Повећање квалитета заштите на раду постаје један од примарних аспеката послеовања. Пораст нежељених догађаја и тежина последица у области заштите на раду приморавају организације да траже одговарајуће моделе за смањење
ових ризика. Једно од адекватних решења је увођење система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду. Овај систем се не односи само на безбедност запослених у организацији већ и на подизвођаче, купце, добављаче, локалну
заједницу и све остале на које органиазција може да утиче својим активностима.
Постоје три главна разлога за увођење система управљања безбедношћу
на раду: морални (смањење ризика од повреде на најмаљу могућу меру), економски (смањење трошкова услед осигурања, надокнаде штете за повреду...), и законски (законски захтеви постају све строжији). Управљањем заштитом здравља
тежи се постизању највећег физичког, менталног и социјалног здравља запослених, као и превенција обољења услед неповољних услова рада.
Увођењем система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду
у организацији се:
- одржава и континуално побољшава управљање заштитом здравља и
безбедношћу на раду,
- елиминише или сведе на минимум ризик по безбедност,
- онемогући изостављање било какве законске или друге обавезе,
- осигурава усаглашеност са политиком организације, као и приказује
другима ова усклађеност,
- повећава мотивисаност запослених добрим и безбедним условима
рада,
- смањује број повреда и обољења,
- смањују трошкови (боловања, накнаде штете, губитка услед лоше репутације...).
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Као одговор на све значајнију потребу препознатљивог стандарда за систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду настао је OHSAS 18000
(OHSAS-Occupational Health and Safety Management System) и стандард BS 8800.
Оба стандарда имају за циљ имплементирање, одржавање и континуално побољшавање стратегије заштите здравља и безбедношћу на раду.
5. ОДРЕЂИВАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ЕЛЕМЕНАТА
Сваки систем управљања има заједничке елементе са другим системом, а
одређени елементи су исти код свих система. Управо ови заједнички елементи
треба да се међусобно хармонишу ради постизања интеграције система
Могућности интеграције система упраљања:
- дефинисање једне политике управљања.
- стварање јединственог система документације.
- дефинисање једног приручника управљања за IMS.
- усаглашавање комуницирања у свим системима.
- синергијски ефекат: решења за управљање која су већ предложена
могу се применити и на остале система.
- распоређивање захтева појединих система према процесима а затим
тражење заједничких решења. Aко се утврде захтеви који се међусобно
супротстављају мора се утврдити приоритет или компромисно решење.
- усклађивање процедура и инструкција са свим системима.
- обједињавање школовања и развијања свести код запослених.
- увођење једног аудита који обухвата све системе.
- провера свих система одједном од стране сертификационе организације.
Интеграцијом система управљања јављају се и одређени ризици. Један од
њих је могућност додељивања различитог, или умањеног значаја појединим аспектима. Нпр. више пажње се додељује аспектима квалитета на уштрб аспеката заштите животне средине. Ипак уколико се на систематски и одговорни начин приступи интегрисању система тај ризик је занемарљив.
Везе између појединих система управљања:
- квалитет ∩ заштита животне средине: Из разлога растуће свести о
потреби заштите животне средине она све више постаје један од критеријума квалитета, које организација мора узети у обзир.
- квалитет ∩ безбедност на раду: Услови рада имају директан утицај и
на безбедност запослених и на квалитет производа, напр. осветљеност
на радном месту.
- заштита животне средине ∩ безбедност на раду: Ова повезаност је такође јака зато што потенцијални ризик по животну средину је у већини случајева и ризик по запослене, напр. изливање опасних материја.
6. ЗАКЉУЧАК
Потрошачи и друге заинтересоване стране имају све веће захтеве не само
са стране квалитета производа и услуга већ и са стране заштите животне средине
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и заштите на раду. Реактивно управљање све више замењује проактивно и одговорно управљање због тога што организације увиђају да последице увек изазову
горе последице него мере превенције. Могућ негативни публицитет у садашњости може имати много веће последице због брзог ширења информација. Организација је на овај начин приморана да уводи нове организационе структуре и методе
рада због задржавања ефикасности у сложеном систему испуњавању захтева. Као
одговор на ове потребе организације јавља се интегрисани систем управљања који у себи садржи све захтеве купаца и заинтересованих страна али такође успоставља хармоничан однос између ових захтева који потичу од различитих система управљања.
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CRITICAL REVIEW AND ANALYSIS OF UNIVERSALITY
OF NEW RISK ASSESSMENT METHOD
Božo Nikolić1, Mirjana Laban1
vtsns@metrohive.net
ABSTRACT
In this paper a new risk assessment method for workplace and working environment is
explored considering risk analysis. All types of hazards, harmfulness and physiological impacts
are involved. The same method is applied on the workplace and working environment.
Work environment can be defined both as a closed space in working or auxiliary rooms,
plants, and facilities, or an open space, building site, field works in public spaces, etc.
This unique method provides risk comparing by quantitative values in any circumstances. A special contribution is in a complete implementation of risk methodology and a simple
repetition of treatment.
Key words: occupational safety and health, original risk assessment method

КРИТИЧКИ ОСВРТ И АНАЛИЗА УНИВЕРЗАЛНОСТИ
НОВЕ МЕТОДЕ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА
РЕЗИМЕ
У раду је анализирана метода процене ризикс на радном месту и у радној околини уз потпуно поштовање методологије процене, односно, анализе ризика. Коначно на
јединствен начин су обухваћени, све врсте опасности и све штетности и психофизиолошки утицаји. Иста метода је примењена за радна места и радну околину.
При томе радна околина може бити дефинисана као простор као затворен простор у радним и помоћним просторијама погонима и објектима или као отворен простор,
градилиште, радови у пољопривреди на јавним градским и другим површинама.
Јединствена метода обезбеђује са квантитативним показатељима ризика омогућује и њихово упоређивање у било којим условима. Посебан допринос рада је у потпуном
спровођењу методологије ризика и лаком понаљању (препоруци) поступка.
Кључне речи: безбедност и здравље на раду, оригинална метода за проценз ризика
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1. INTRODUCTION
There are several alternative definitions of the risk analysis. An international
standard (IEC, 1995) defines risk analysis as “the systematic use of available information to identify hazards and to estimate the risk to individuals or populations, property
or the environment”. The risk is defined as a combination of the frequency/probability
of occurrence and the consequence of a hazardous event.
In (Harms-Ringdahl, 2001) safety analysis have three components:
- Hazard identification (identification of sources of risk)
- Risk assessment
- Generation of safety proposals
After the initial steps (getting to know the company, job processes, organization, technology, etc) risk analysis is performed according to the regulations in the next
order (Bozic et al., 2006):
- Recognizing and identifying hazards and harmfulness in the workplace and
in the work environment
- Risk assessment, considering hazards and harmfulness
- Establishment of ways and measures for removing, reducing or preventing
risk
- Risk reassessment according to the remaining hazards and harmfulness, after
implementing the above measures
- Conclusion
- Conducting the measures to maintain the achieved risk level
Finally, risk assessment as a permanent process requires permanent complementing and improving the risk assessment documents. This approach, as well as the last
point in the method, maintaining of residual risk, could be referred to as emerging risk, or
even as future risk.
Recognizing and identifying hazards and harmfulness in the workplace and in
the work environment is one of the most important steps in the risk assessment. Well recognized hazards and harmfulness enable simpler and better execution of the following
steps. Success is guaranteed if the expert, technology engineer, and the working place
employee are all involved in this job, and if all of them are specialists from the workplace professional area. All-purpose risk assessment experts are not the best solution.
Risk assessment considering to hazards and harmfulness is quite simple to do if
hazards and harmfulness are well identified. Of course, the risk method has to be
accepted at the start. The method must be clearly presented in documentation, understandable and must not be a business secret in relation to the risk service user. Various
methods can be used and there isn’t a bad method, but some of them are preferable. The
expert team from the Higher Education Technical School in Novi Sad developed an
original method.
Establishment of ways and measures for removing, reducing, or preventing
risk offers a chance to the assessor to show his expertise and creativity. Various measures can be used such as constructive, protective, organizational, etc. Different
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distribution is possible also, but it is essential that all measures are involved. It is
significant that there is a quality system to implement all measures by procedures. If
there is no quality system in place in the company, specified procedures have to be
formed in order to make services’ work plan (maintenance, supply, safety, etc.)
Conducting measures to maintain the achieved risk level are important to keep
the remaining risk on the same level in the future. Without these measures the risk can
not be maintained, and the measures have to be prescribed.
2. ABOUT RISK
2.1 Risk measure
A risk assessment problem arises in practical usage. The risk assessment has to
be quantified and measured, and this is not easy to do safely. A risk measure can be
various:
- comparative risk scale
- qualitative criteria
- quantitative criteria
Comparative risk scale is the best approach considering proposed values and
risk standards for specified work place and gained risk values are compared with the
existing values. This scale can be used with rich experience and a huge database.
It is difficult to define risk by simple numerical values, but also it is not simple
precise description of risk as high, very high, etc.
Sometimes the risk can be specified from matrix structured on the basis of probability, frequencies and consequences, which can be quantitative as well as qualitative.
2.2 Risk assessment methods
The first approach is using an existing method with tables and mostly quantitative values of all elements needed for the risk assessment: accident probability, harm
consequences and frequency as well as the risk.
This approach considers individual workplace of any kind. The method is wellknown and begins by defining four levels of risk. To each risk descriptor a numerical
weighting is assigned (Macdonald, 2004):
- negligible
0-5
- low, but significant
5-50
- high
50-500
- unacceptable
500+
Risk descriptors and their numerical values could be different. During the
process of risk assessment, acquired experience can modify the method according to
the user. After finishing risk assessment, risk levels could be defined by comparing all
workplaces according to the company policy. In this way, accepted method becomes
your own – authentic method. The same manner is allowed by adding and changing
values of accident probability (P), event frequencies (F), degrees of consequences (H),
and the number of endangered people (N), based on experience.
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The risk for the workplace is calculated as:
R=P*F*H*N
In forms are presented data about hazards and harmfulness on the basis of
description of the work process, and then risk elements and the calculated risk (above
equation).
In the table are given measures for removing, decreasing and preventing risk,
followed by risk reassessment, conclusion and recommended measures to maintain the
achieved risk level.
Probability of hazards and harmfulness of psychophysical character – stress, estimates as 50% possible. Measures for risk removing are known psychological methods.
Measures for maintaining the risk level have to be synchronized with the above
mentioned measures, proposed by the expert team.
The probability of injuring is created as matrix of safety assessment and
frequency. Safety assessment is defined by analyzing common and particular measures
of safety in the work place and in the work environment.
This method can be used for non-production work places, group work places,
work environment, collective offices, building sites, field works in the open public
space, etc.
Next assessment levels can be performed by this method (Laban et al., 2007),
(Nikolic et al., 2007), (Nikolic, 2007):
- level of company location
- level of facility or facility’s part (floor, work office, plant, building site,
field works in the open public space)
- level of a workplace and a work activity
When conducting the risk assessment, at each level, it is necessary to know the
number of workers who are exposed to hazards. One worker can be endangered at
more levels.
At the level of company all employees are exposed to hazard and risk assessment is not finished because they are exposed to hazards at other levels.
At the level of object or objects’ part, risk assessment is performed for work
places and workers at that level. There are common hazards and harmfulness and for
many of them risk assessment is finished here. Then, risk assessment for work places
with specific hazards and harmfulness is performed.
At the level of work place and work activity, risk assessment considers one or
more workers, and besides this risk there is the risk at the level of facility’s part (plant)
or of open space, because it is often impossible to avoid hazards and harmfulness of
nearby or common workplaces.
In this approach, the probability is not defined in the table, but on the basis of
safety assessment in the next step-by-step procedure:
Step 1: safety assessment is defined as the ratio of negative marks n and the
total number of observed risk dimensions N
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Step 2: probability value from tables are dependent by function:
y = (0.06 x)2.7 with correlation degree r = 0.97,
where y = P, event probability, x periods for different probabilities.
In this case safety status assessment variable x is equal to ratio

n
N

n
Step 3: probability equation finally becomes P = 16.462 ∗  
N

2.7

Step 4: the above value and values for frequency (Table 2) and consequence
(Table 3) are used for calculating the risk.
In the safety status assessment there is an innovation of adding a stress or
psychophysical property with the negative sign, before and after conducting measures
for removing, reducing or preventing risk. This property would be included by expert
in check list for measures to maintain risk.
3. PRACTICAL APPLICATION
Application in practice for this risk assessment method is different at named
levels (Bozic et al., 2007):
- level of company location
- level of facility or facility’s part (floor, work office, plant, administrative
and non-production work places …) building site, field works in the open
space, public space, etc
- level of workplace and activity
At all levels, risk assessment is performed by finding out probability of
accident (P), its frequency (F), and harm degree as
R=P*F*H*N
Thus derived various risks for one worker have to be clearly presented in order
to achieve realistic and complete comprehension of every risk. This is explored in
Table 1.
4. CONCLUSION
Advantages of method for risk assessment are:
- all methodology requirements are fulfilled completely
- applied method with finding out event probability by status value allows
correction of particular status values in order to remove, reduce or prevent
risk, and those are not relevant for risk appearance
- risk assessment at various levels demonstrates that work places grouping is
quite simple
- method gives quantitative risk values for all work places and provides
results suitable for comparison
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-

method processes the impact of all types of hazards, harmfulness and psychophysics repercussions
all presented risks in Table 1 give the real presentation about all types of
jeopardizes the worker is exposed to
Table 1

1.
2.
3.
4.

COUNSELOR
TECHNICAL
SECRETARY
OPERATIONAL
ENGINEERING
QUALIFIED
WORKER

112

0

0,3

0,05

0

0,5

0,32

0

0,5

0,05

3,45

SOURCE

WORKPLACE

PLANT, WORKING ROOM

FACILITY PART, PLANT

COMPANY, FACILITY

CODE NUMBER

OCCUPATION
(JOB)

COMPANY
HEADQUARTERS
COMPANY
HEADQUARTERS
COMPANY
HEADQUARTERS
COMPANY
HEADQUARTERS

18,9

RISK OF
DRIVER

CENTRE FOR AMBROSIA
SUPPRESSION

5.

COORDINATOR

6.

SECTION
MANAGER

2,7

0,52 0,36

PLANTATION

7.

ASSISTANT

2,7

0,52 0,36

PLANTATION

8.

NONQUALIFIED
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9.
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10.
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12.

SOURCE (ACTIVITY,
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RISK

PRIMARY RISK

Qualitative risk assessment

QUANTITATIVE ASSESSSMENT OF REMAINING RISK

VALUE

WORKPLACE

PLANTATION
0

0,52 0,32
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FORM COMPANY
4/23
HEADQUARTERS
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РЕЗИМЕ
Aнализа ризика и одређивање степена вероватноће је техника за утврђивање фактора који могу угрозити успешно спровођење пројекта и постизање одговарајућег циља у
еколошким системима и заштити животне средине.
Добра анализа ризика помаже да се дефинишу, превентивне мере у решавању проблема за које постоји вероватноћа да ће доћи до удеса, као и да се утврде кораци који ће
нам помоћи да управљамо ситуацијом и сведемо негативне ефекте на најмању могућу меру
односно минизирамо последице.
Кључне речи: еколошки ризик, веровантоћа, процена, анализа, управљање ризиком

THE ANALYSIS AND MANAGEMENT OF ECOLOGICAL RISK
ABSTRACT
The analysis of risk and the definition of possibility level are techniques for establishing
factors which can jeopardize the project and the final purpose in ecological systems and protection
of the natural environment.
A good analysis of risk can help define preventive measures in solving any problems. A
good analysis can also help establish the steps we use to manage the situation, reduce negative effects and minimize consequences.
Key words: Ecological risk, possibility, evaluation, analysis, risk management.

1. УВОД
Управљање квалитетом животне средине мора се поћи од процене угрожености и познавање потенцијалних ризика које треба узети у обзир приликом
управљања пројектима, како би ситуација и резултате узроковане вишом силом
(нпр. временска катастрофа-појава) поплава, пожара, суша и других природних

1
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појава, земљотреси и клизишта као и читав низ других предвидивих ризика, изазваних политичким деловањем, лошим финансијских деловањем, лошом проценом ресурса и сл. На ове ризике можемо утицати и свести их на најмању могућу
меру или их у потпуности елиминисати [1].
Управљање ризиком је процес који омогућава мерење и процену тј. вероватноћу да ће се догодити удес као и развој стратегије за одговарајуће управљање тим ризицима. Добро управљање ризиком подразумева активности на сагледавању ризика који могу изазвати највећу штету или за које постоји вероватноћа
да ће се догодити. Други мање значајни ризици се сагледавају али се њихово
решавање оставља у каснијем решавању [6].
Ризицима није лако управљати. У пракси опште прихваћена и поуздана
методологија за оцену еколошког ризика не постоји. Постоје ризици чија је вероватноћа да ће се догодити веома велика али је губитак мали и прихватљив. С друге стране постоје ситуације где ризик није толико вероватан али губитак би био
велики. Постоји ризик где је вероватноћа да ће доћи до непожељног исхода стопостотни али не постоји спосбност да се такав ризик сагледа или се њиме једноставно не управља. У таквој ситуацији се долази из незнања или због недостатка
вештина за његово решавање. Овакви ризици представљавају највећу опасност
јер смањују поузданост, квалитет пружених услуга, профитабилност и репутацију пројекта. Препознавање оваквих ризика и њихово елиминисање или минимизирање брзо и ефикасно доводи до побољшања и позитивних резултата.
2. ПРЕПОЗНAВAЊЕ ЕКОЛОШКОГ РИЗИКA
Идентификација потенцијалне опасности догађаја удеса а са тим и процена ризика који могу изазвати и довести до нежељених исхода обухвата сагледавање сивх критичних тачака у животној средини. Таква процена се детаљно ради
када је у питању технолошки процес постројења где су могући извори опасности
од удеса. Посебно се анализира људски фактор као могући фактор удеса.
Утврђивање извора опасности ризика која може бити унутрашњи или
спољашњи у односу на систем који се аналзира. Када је у питању технички систем идентификација опасности врши се још у фази пројектовања који би требало да омогући безбедно функционисање будућих инсталација и уређаја са високом поузданошћу рада. На постојећим инсталација у техничком процесу треба да
укаже на опасности и ризике који нису на одговарајући и сигурносни начин контролисани према прописаном и пројектованом решењу.
Полазећи од опште дефиниције ризика као могућности реализације нежељених последица неког догађаја, односно учесталости или вероватноће настанка
непожељних последица, еколошки ризик се може дефинисати као вероватноћа
угрожавања људи и животне средине при настајању неке еколошке опасности
[3]. Код технолошких система, еколошки ризик представља вероватноћу догађаја
удеса и појаве различитих последица по људско здравље и животну средину. Код
технолошких система долази до ослобађања и деловање материјалног и енергет458
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ског потенцијала за анализу односа технолошког система и животне средине тј.
деловања технологије на еколошку средину неопходно је добро познавање утицаја елемената и њихово вредновање степена опасности тј. вероватноћа да ће се
остварити. Од безбедности, сигурности и савршенства технолошког процеса и
карактеристика улазних елемената, а најважније од обучености човека – оператора могу се очекивати различити облици утицаја технолошког система који могу
да се испоље као загађивања и нарушавања животне средине.
3. AНAЛИЗA ПОСЛЕДИЦA
Aнализа проблема могућег развоја догађаја удеса обухвата сагледавање
претњи и могућег обима удеса и последица по живот и здравље људи и животну
средину као и величину штете у животној средини. За успешну анализу треба
поћи од врсте удеса, места догађаја, количини штетне материје, метереолошких
услова и других фактора који се одражавају преко земљишта, воде и ваздуха.
Претња могућег развоја долази до различитих утицаја недостака новца, злоупотребе информација, дешавања несреће у техно-технолошком процесу рада, на
радном месту или пак од утицаја природног удеса. Претње удеса могу долазити
са разних страна, од стране корисника услуга, доносиоца одлука, разних институција, правне регулативе и друго. Aнализа примарних и секундарних ризика могућег развоја догађаја удеса ако је извор проблема догађаја познат може се прогнозирати и који су то други секундарни догађаји који се могу јавити као последица.
Према неким поделама и класификација еколошке ризике можемо сврстати у две основне групе и то на удесне и кумулативне ризике.
Удесни ризик је везан за изненадно одступање функционисања технолошког система од редовног режима. При томе настаје ослобађање енергије и емисија материјала, која доводи до угрожавања еко-система, или чак до неповратних
промена природних процеса у живнтној средини. По правилу последице овог вида деловања ризика имају локални карактер мада у неким случајевима могу прећи у глобални карактер (черноболски удес) [3].
Кумулативни ризик манифестује исте последице као и удесни с тим што оне
могу довести до локалног, регионалног и глобалног ефекта (промена климе, пражњења, пробијања озонског омотача), последице се јављају као резултат акумулираног низа процеса или материја (угљен-диоксида, азотних једињења, фенола и других) у животној средини при редовном функционисању технолошких система [3].
Последице се изражавају у виду броја погинулих и повређених људи, новчаној вредности материјалне штете, вредности штете у животној средини, набрајајући све еколошке штете биолошке разноврсности изражане по врстама израчунавајући проценте трошкова санације штете.
4. ПРОЦЕНA ЕКОЛОШКОГ РИЗИКA И
ОДРЕЂИВAЊЕ ВЕРОВAТНОЋЕ
Процена еколошког ризика користи се за процену ризика по људског здравље и животну средину услед акцидената, агенаса технологије и процеса производ459
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ње. Она подразумева квантитативну и квалитативну оцену вероватноће опасности
по људско здравље као и сигурност и функционисање екосистема, при чему се
опасност дефинише као могућност настанка штете.
Процена ризика удеса и анализа последица има за циљ да предвиди обим
могућих последица удеса и величина штете у животној околини. Пошто су ризици идентификовани морамо их проценити и размотрити колико је озбиљна претња остварења догађаја. Зависно од тога нашта се процена фокусира одређене су
следеће области процене:
- процена ризика по здравље људи, ради провере могућности настајања
повреда, болести или смрти;
- процена еколошког ризика, ради евалуације еколошких утицаја конкретног агенса, технологије или процеса производње.
Због тога је потребно искористити све могуће ресурсе да би предвиђања
система вероватноће удеса била што тачнија јер је то директно повезано са планом управљања ризиком. Основни елементи за процену ризика су: вероватноћа и
последица.
Процена вероватноће настанка удеса врши се на један од следећих начина:
- употреба статистичких података о регистрованим догађајима на истим или сличним инсталацијама код нас и у свету;
- применом модела из теорије поузданости може се предвидети настанак удеса са високом поузданошћу која се изражава нумерички; [2].
Процена ризика може бити веома компликована поготову када не постоје веродостојни статистички извори који би били потпора за процену. Процена могућих
последица је нарочито проблематична када се ради о нематеријалним проблемима.
Због тога су експертиза и што тачнији статистички подаци два кључна елемента
процене ризика и степена безбедности и сигурности функционисања система.
Табела бр 1. Вредносна табела вероватноће

Вероватн
оћа

Величина последице
мала

средња

велика

Невероватно

мала 1

мала 1

средња 2

Вероватно

мала 1

средња 2

велика 3

средњи 2

велика 3

велика 3

Врло вероватно

За егзактно одређивање вероватноће настајања удеса у живтној средини
услед хаварије у опасним предузећима успешно се могу применити теореме из
стастистике и теорије вероватноће за одређене укупне вероватноће појаве удеса.
Тако одређене вероватноће настајања штете у животној средини у одређеном временском интервалу рада предузећа и њене вредносне величине могу
послужити за одређивање еколошке одговорности.
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Иако је угрожавање еколошких фактора животне средине, а посебно здравља и живота људи нехумано процењивати у новцу, ипак штету треба проценити
бар према трошковима за отклањање последице удеса.
Постојање вероватноће удеса не значи да ће се он и догодити.
Исход процене ризика треба да буде такав да пружи довољно информација
руководству и да примарне ризике дефинише на што разумнији начин, како би се
што боље одредили приоритети у процесу управљања ризиком.
5. УПРAВЉAЊЕ ЕКОЛОШКИМ РИЗИКОМ
Управљање ризиком (4) је процес одлучивања током којег се бира одређена могућност којом се постиже жељени резултат.
Табела бр. 2. Управљање еколошким ризиком
Корак 1

Корак 2

Корак 3

Корак 5

Корак 5

Корак 6

ПРИКУПЉAЊЕ ИНФОРМAЦИЈA
ПРЕПОЗНAВAЊЕ ЕКОЛОШКОГ РИЗИКA
- фактори могућег удеса
- људски фактор
- технички фактор
- природни фактор
- утврђивање извора опасности
ПРОЦЕНA ЕКОЛОШКОГ РИЗИКA
- процена вероватноће
- статистичке методе
- модели теорије поузданости
- нумеричке табеле
- експертиза стручњака
AНAЛИЗA ПОСЛЕДИЦA
- анализа могућег развоја удеса
- претња
- могући обим уследица и поселдица
- величина удеса - нумерички
- могућност развоја претње удеса
- анализа примарних ризика
- анализа секундарних ризика
УПРAВЉAЊЕ ЕКОЛОШКИМ РИЗИКОМ
- планирање активности за:
- смањење - минимизирање ризика
- отклањање - елиминисање ризика
ДОКУМЕНТОВAЊЕ ПРОЦЕНЕ РИЗИКA
- облик формулара - обрасца
- опасност претње
- превентивне мере
- процена ризика - нумерички
- планирање активности
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То је процес који се сасотји од средстава и алакти који могу да елиминишу, пренесу, задрже или смање ризик до прихватљивог нивоа. При избору метода за управљање одређеним ризицима неопходно је имати на уму и факторе
као што су политика владе, индустријске норме, економске, друштвене и културне околности. Најефикаснији приступ управљања ризиком је практикована превентивна стратегија, чији је циљ избегавање свих постојећих ризика.
Могући начин решавања ризка подразумева употребом техника за управљањем ризиком који се углавном могу сврстати у следеће категорије: [5]
- избегавање ризика подразумева одустајање од пројекта за који се процени да је сувише ризичан високом стопом вероватноће остварења.
Избегавање ризика на овај начин није увек и прави избор.
- минимизирање ризика подразумева да ће се предузети све превентивне мере како би се ризик ублажио а са тим да се смањи губитак при
вероватноћи да ће настати удес
- минимизирање ризика кроз организационе мере
- минимизирање ризика кроз мере опште заштите
- смањење ризика кроз одговарајућа средства и опреме за заштиту људства, опреме и животне средине.
Прихватање ризика значи да се ако до њега дође, требамо да будемо спремни да се прихвати ризик. Пример за ово би био осигурање. Путем осигурања ризик
се преноси на осигуравајуће друштво и уколико дође до остварења штете накнада
ће бити исплаћена. Међутим, преношење ризика на друго лице није увек могућа.
Ово се нарочито односи на катастрофе великих размера или рата када је немогуће
исплатити премије. У оваквом случају ризик се прихвата.
Преношење ризика путем одговарајућих уговора, ризик се може пренети
на извођача радова или одговарајуће друштво, ово је најчешћи начин преношења
ризика код извођења грађевинских радова.
6. ЗAКЉУЧAК
Примена процене еколошког ризика и одређивање степена вероватноће
спречава губитке, оптимизира решења и штеди трошкове који се односе на еколошке ризике. Процена еколошког ризика захтева стручност, зависно од величине и врсте вероватног удеса, оваква процена може да буде скупа. Можда је највећа потешкоћа у њеној примени непостојања података као и њихова непоузданост,
што важи и за предвиђени обим и методологију процене.
Процена еколошког ризика омогућава планирање мера заштите и утицаја
емисија разних технологија и природних појава и повећања ефикасности коришћења природних и материјалних ресурса, енергије, као и могућност реконструкције застарелих технологија.
7. ЛИТЕРAТУРA
1. Дамњановић, M.: "Еколошки инструменти у решавању уравнотеженог односа у животној средини", Екоистина '05, Бор, 2005.
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УВОДНИ РАД

СОФТВЕРСКИ ПAКЕТ PRO-CHECK ЗA УНОС ПОДAТAКA ПРИ
ДНЕВНОМ ПРЕГЛЕДУ ОПРЕМЕ ЗA РAД КAО ЛОГИСТИЧКЕ
ПОДРШКЕ ПРИ УПРAВЉAЊУ РИЗИКОМ
Душан Гавански1, Слободан Крњетин2, Влатко Такач3.
dgale@nscable.net
Резиме
Најчешћи извори повреда на радном месту су небезбедни услови радне околине
и небезбедна опрема за рад. Основни циљ је био дефинисање пројектног решења софтверског пакете Pro-Check за унос података при дневном прегледу исправности опреме за
рад, као једне од многобројних логистичких подршки при управљању ризиком, чија би
примена омогућила да се на радном месту стално користи безбедна опрема за рад. Постоје различите врсте ризика, а између осталог и технички ризик. Примена софтверског
пакета Pro-Check обезбедила би боље одржавање опреме за рад, а самим тим би се омогућило смањење вероватноће губитка услед застоја и отказа опреме.
Кључне речи: Ризик, софтверски пакет, опрема за рад.

SOFTWARE PACKAGE PRO-CHECK FOR DATA INPUT
REGARDING DAILY CHECKS OF WORK EQUIPMENT
AS A LOGISTIC SUPPORT FOR RISK MANAGEMENT
Abstract
Most common sources of workplace injuries are unsafe working enviroment and
unsafe work equipment. The main aim of this paper is to define а project solution of software
package Pro-Check for data input during а daily check of work equipment, as one of numerous
logistics supports for risk management, whose application enables constant use of safe work
equipment at the workplace. There are many types of risk, one of which is the technical risk.
The application of software package Pro-Check would enable better maintenance of work
equipment, which would result in reducition of losses due to machine downtime.
Keywords: Risk, software package, equipment.
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1. УВОД
У циљу безбедности руковалаца опремом за рад неопходно је редовно одржавање исте, а при томе треба водити и одговарајућу евиденцију. Један од предуслова успешног одржавања је вршење дневног прегледа исправности опреме за
рад пре почетка рада, у трајању до 10 минута, коришћењем контролно-упитне листе (чеклиста) чија је сврха:
- да помогне у максимално успешном и безбедном раду са опремом за
рад
- да помогне у спречавању настанка повреда и
- да упозори на неправилне поступке при раду са опремом за рад.[5]
Дневни преглед исправности опреме за рад у Републици Србији се претежно своди на обављање прегледа без уношења података, односно без вођења
евиденције о дневној исправности.
Због претходно наведене чињенице усмерено је истраживање ка изналажењу пројектног решења софтверског пакета Pro-Check, који би био визуелно
обликован, разумљив, једноставан за употребу и у потпуности прихватљив и за
људе без великог претходног знања и искуства у раду са рачунаром. [3]
2. ПРОЦЕДУРA КОРИШЋЕЊA
СОФТВЕРСКОГ ПAКЕТA PRO-CHECK
Основни циљ је био да се на основу дугогодишњег личног искуства аутора, при обављању периодичних прегледа и испитивања исправности опреме за
рад, дефинише решење софтверског пакета Pro-Check, који би служио као логистичка подршка при управљању ризиком.
Aутор је на основу извршених прегледа и испитивања исправности многобројних различитих типова опреме за рад, у протеклим годинама, уочио да руковаоци не воде евиденцију у писаном облику о дневном прегледу исправности
опреме за рад.
Софтверски пакет Pro-Check за унос података при дневном прегледу исправности опреме за рад урађен је у Acces-у 2003, дела програмског пакета Office
2003. [4]
Након стартовања софтверског пакета Pro-Check појављује се главни мени (сл. 1), који има следеће опције:
- шифарник типова опреме за рад,
- дефинисање питања за дневне прегледе,
- евиденција опреме,
- дневни прегледи,
- упоредни преглед и
- подаци о предузећу.
Прва фаза у оквиру коришћења софтверског пакета подразумева унос
података о предузећу (назив, адреса и место) након што се отвори опција „подаци о предузећу” (сл. 2).
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Сл. 1. Програмски панел - главни мени

Сл. 2. Програмски панел – подаци о предузећу

Друга фаза у оквиру коришћења софтверског пакета подразумева унос података – формирање листе свих типова опреме за рад (сл. 3) коју поседује предузеће,
након што се отвори опција „шифарник типова опреме за рад” на главном менију.

Сл. 3. Програмски панел – шифарник типова опреме за рад

Трећа фаза је формирање контролно-упитне листе за дневни преглед исправности за сваки тип опреме за рад (сл. 4), тако што се отвори опција „дефинисање питања за дневне прегледе” на главном менију. У раду је дат пример
формиране и попуњене контролно-упитне листе за дизел чеони виљушкар [1],
[2], [5], [6]. Флексибилност овог програма је у томе што се брзо и једноставно
могу формирати контролно-упитне листе за било који други тип опреме за рад.
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Сл. 4. Програмски панел – формирана контролно-упитна листа
за дневни преглед исправности дизел чеоног виљушкара

Четврта фаза је унос општих података за сваку појединачну опрему за рад
(сл. 5), што се омогућава отварањем опције „евиденција опреме” на главном менију. Пример уноса општих података у раду се односи на дизел чеони виљушкар.
У петој фази се отвара опција „нови дневни преглед” (сл. 5) чиме се
омогућује приказ програмског панела – попуњавање контролно-упитне листе од
стране лица за безбедност и здравља на раду (сл. 6). Руковалац опреме за рад
свакодневно добија контролну-упитну листу за дневни преглед исправности опреме за рад (образац на папиру) и у обавези је да га попуни и преда непосредном
руководиоцу на контролу. Након тога се образац прослеђује до лица за безбедност и здравље на раду на унос података у софтверски пакет Pro-Check.
У случају одговора са негативном конотацијом, односно када су уочене
неусаглашености опреме за рад, која утиче на повећање ризика од повређивања на
радном месту и у радној околини, услед коришћења недовољно безбедне опреме,
неопходно је у пољу „корективна мера” (сл. 6) дати њено детаљно образложење.
Отварање опције „преглед постојећих дневних прегледа” омогућава, лицу
за безбедност и здравље на раду, сталан увид и праћење стања безбедности опреме
за рад. Ова опција такође омогућава лакши и ефикаснији начин проналажења већ
унешених и попуњених контролно-упитних листа за сваку опрему за рад.
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Сл. 5. Програмски панел – Унос података опреме за рад

Сл. 6. Програмски панел – попуњена контролно-упитна листа
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3. ЗAКЉУЧAК
Софтверски пакет Pro-Check може да користи било које предузеће без обзира на своју делатност (грађевинарство, шумарство, пољопривреда, металопрерађивачка, дрвна и прехрамбена индустрија, рударство, индустрија текстила, коже,
пластике и многе друге), јер постоји могућност да се у њега интегришу контролноупитне листе за дневни преглед исправности било које опреме за рад.
Предност примене коришћења софтверског пакета Pro-Check за дневни
преглед исправности опреме за рад, у односу на конвенционални начин, представљаће знатно олакшан рад и сталан увид, као и праћење стања исправности
опреме за рад.
Свакодневним уносом података аутоматски се попуњава база података, а
опција „преглед постојећих дневних прегледа” даје основу за праћење и анализу опреме за рад у циљу бољег превентивног одржавања и управљања ризиком.
Основна предност коришћења софтверског пакета Pro-Check за унос података при дневном прегледу исправности опреме за рад је највећи могући ниво
флексибилности, који широком спектру потенцијалних корисника омогућава да
цео кориснички интерфејс у потпуности прилагоди својим потребама.
4. ЛИТЕРAТУРA
1. Николић, Б., Гавански, Д.: Приручник за обуку руковаоца виљушкаром, Виша техничка школа, Нови Сад, 2006.
2. Јовановић, М., Томић, О.: .Употреба виљушкара у подсистему унутрашњег транспорта и складишта са аспекта безбедности, Трећи
српски симпозијум са међународним учешћем „Транспорт и логистика – истраживање – пројекти - пракса“, Универзитет у Нишу, Машински факултет, Ниш, 2008.
3. Мачужић, И., Јеремић, Б., Ђоновић, М., Томовић, Д.: Софтверски пакет Pro-risk за процену ризика на радном месту и у радној околини,
Фестивал квалитета 2007, 34. Национална концеренција о квалитету,
Aсоцијација за квалитет и стандардизацију Србије, Крагујевац, 2007.
4. ***: Acces 2003, део програмског пакета Office 2003
5. ***: www.workcover.nsw.gov.au/Publications/OHS/SafetyGuides/pages/
forkliftchecklist.aspx
6. ***: www.worksafe.nt.gov.au/corporate/docs/prevention/ch0028.pdf
7. ***: www.osha.gov/dcsp/ote/trng-materials/pit/pit_checklist.html
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ЕВИДЕНЦИЈЕ У СЛУЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ
Бруно Штајнер1 Слободан Крњетин2
bstajner@pbz.hr
krnjetis@ptt.rs
РЕЗИМЕ
Оцена успешности провођења мера заштите на раду и заштите од пожара види се
кроз њихове нежељене ефекте, а то су озледе, болести и пожари. Сваки такав догађај потребно је да се забележи у циљу провођења мера с којим би се штетни догађаји могли спречити или умањити њихове последице.
Белешке о предузетим мерама и штетним догађајима воде референти – стручњаци
заштите на раду. Због лакшег и бржег бележења података уз могућност синтезе и анализе
унесених података, развио се компјутерски програм "ЕВИЗ". По свом садржају, "ЕВИЗ" је
прилагођен потребама савременог праћења догађаја који се односе на машине, инсталације,
радну околину и радника. На темељу унесених података, омогућено је праћење рокова
испитивања, сервисирања и здравствених прегледа, а све забележене догађаје могуће је
пратити кроз одговарајуће статистичке извештаје.
Кључне речи: безбедност на раду, евиденције, информатика

RECORDS IN THE SERVICE OF SAFETY
ABSTRACT
The evaluation of efficiency in conducting safety measures at work and fire safety
measures is manifested through their undesirable effects, which are injuries, illnesses and fires.
Every such event needs to be recorded with the purpose of conducting measures to prevent or to
diminish the consequences of such harmful events.
The logs of applied measures and harmful events are run by administrative – work safety
specialists. For the purpose of easier and quicker logging of data, with the possibility of synthesis
and analysis of the data input, the computer program "EVIZ" has been developed. By its content,
EVIZ is adjusted to the needs of modern logging of events related to the machines, installations,
work enviroment and the employee. Based on the data input, keeping track of testing, servicing
and medical examination deadlines is enabled, and all recorded events are possible to track
through adequate statistical reports.
Key words: safety at work, records, computer science
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1. УВОД
Доношењем Конвенције о заштити на раду и здравственој заштити (Конвенција 155, Службени лист СФРЈ, бр. 7/87) чланице Међународне организације
рада обвезале су се "проводити политику спречавања несрећа на раду, професионалних болести и осталих озљеда на раду које су посљедица рада или су повезане
с радом, или се догађају тoком рада" (чл. 4. Конвенције). Из цитираног произлази
да се успјешност проведбе сигурносних мјера везаних за заштиту здравља радника очитује кроз озљеде на раду и професионалне болести. У том је погледу развијен цијели сустав евиденција и извјешћивања на националном нивоу, а збирна
извјешћа о стању заштите на раду достављају се међународним тијелима.
Осим евиденција о озљедама и болестима на раду, воде се евиденције о подузетим мјерама којима се спречава озљеђивање и обољење радника. Те мјере односе се на контролу исправности радне опреме, инсталација, оспособљености радника
за сигуран рад и њихова здравствена способност, протупожарну заштиту и др.
Уобичајено је да евиденције из области заштите на раду воде особе задужене за те послове (стручњаци заштите на раду). Иако би основни посао стручњака
заштите на раду требао бити помоћ послодавцима и радницима у проведби мјера
заштите, због потребе вођења многобројних евиденција они су постали "евидентичари" радних догађаја и поремећаја у раду.
Како би се олакшали и убрзали послови администрирања, израђен је рачунални програм ЕВИЗ (кратица од: евиденције и заштита). Осим што скраћује вријеме архивирања података, ЕВИЗ омогућава добивање квалитетних извјешћа који
се односе на статистичке податке евидентираних догађаја те израђује показатеље
предстојећих и периодичних обвеза везаних за унапређење сигурности.
2. СAДРЖAЈ ПРОГРAМA
Рад самог програма базира се на претходно унесеним подацима. Унос матичних података концепцијски се одвија преко једноставних маски групираних
по уско специјализираним подручјима. На тај начин избјегнуто је велико групирање података на једном мјесту, а сам унос је динамичан, једноставан и забаван.
Управљање подацима
Програм својим изборницима и унапријед унесеним подацима нуди
рјешења и готове податке у мјери у којој је то било могуће предвидјети. Тако се
само уписивање заснива на избору већ понуђених података (кликом миша), а
само "типкање" примјењује се у допуни понуђених података. Подаци се уносе у
тзв. маске за унос податка, а једном унесен податак преноси се у све друге маске
за који су унесени подаци везани. Подаци су групирани у основне податке (подаци о послодавцу, раднику, радним мјестима, радним јединицама, радној опреми и
инсталацијама) и посебне податке, односно податке који се вежу на основне
(оспособљавања, испитивања, упутнице, озљеде и др.).
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Слиka 1: Maсke зa унoс пoдataka o рaдниkу и aжурирaњe oспoсoбљaвaњa

На слици 1 приказана је маска за унос података о радницима и маска за
ажурирање података о оспособљавању за рад на сигуран начин. Програм нуди три
изборника с различитим врстама извјешћа који се темеље на основним и посебним
подацима. Особна заштитна средства (ОЗС) обрађена су кроз посебан изборник. У
том изборнику дана је могућност повезивања радних мјеста с потребним задужењима и праћењем рока трајања ОЗС. На тај начин могуће је добити извјешће о потребном броју појединог ОЗС за твртку у цјелини или за поједини погон. Изборником ПОЖAР обухваћени су сви основни и посебни подаци везани за то подручје.
3. ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛОВА ЗАШТИТЕ
Aжурирањем прописаних евиденција омогућено је праћење доспјелих обвеза те израда планова и одговарајућих извјешћа.
Праћење доспјелих обвеза могуће је у неколико разина. За извршење тренутно доспјелих обвеза активира се опција "ХИТНО". Редовно извршење обвеза
може се планирати на мјесечној, односно годишњој разини (слика 2). Планови могу обухватити обвезе у погледу испитивања радне опреме и инсталација, задужења
особним заштитним средствима те проведба периодичних лијечничких прегледа.
Планирати се може на нивоу твртке, погона, радног мјеста или појединог радника.
Могуће је пратити и извршење активираних обвеза, нпр. праћењем изданих упутница за периодичне лијечничке прегледе (по поједином раднику), наручених испитивања и сл.

Слика 2: Изборник за одабир извјешћа
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Извјешћа је могуће категоризирати на неколико нивоа, овисно за
кога се израђују.
Тако су за послодавца битни
подаци о извршеним обвезама у
погледу испитивања и оспособљавања, броју озљеда на самом мјесту
рада, радна опрема на којој најчешће
долази до озљеђивања, критични радни поступци и погони и друго.
За одбор заштите на раду битна су извјешћа о догађајима из претходног, тромјесечног периода. За израду процјене ризика односно ревизију процјене битни су догађаји из проСлика 3: Маска за одабир
теклог петогодишњег, односно двогостатистичких података
дишње раздобља (слика 3 – статистички показатељи).
За државне институције и органе извјешћа се тискају на прописаним обрасцима, а односе се на разне пријаве (озљеда на раду односно професионална болест,
пријава теже озљеде на раду и др.), извјешћа (годишње извјешће о озљедама
односно професионалним болестима) и упутнице (упутница за провјеру здравствене способности радника).
Сва наведена извјешћа базирају се на претходно унесеним подацима прописаним за евиденцијске картоне.
4. ЕВИДЕНЦИЈА ОЗЉЕДА НА РАДУ И УСКЛАЂЕЊЕ
С ЕВРОПСКОМ УНИЈОМ
Вођење података о озљедама на
раду на националној разини дјеломично
се разликује од евидентирања озљеда у
ЕУ.
Програмом је омогућена анализа озљеда с обзиром на мјесто настанка озљеда (на раду или на другом
мјесту), трајању болести, добну структуру, спол и радни стаж.
На тај начин евиденције су у
потпуности усклађене с ЕСAW-ом (слика 4).
Слика 4: Усклађење извјешћа према
ЕСАW-у
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5. ЕВИЗ И ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Успјешност проведених мјера заштите на раду очитује се и кроз повећану
продуктивност у пословању. Кроз програм је могуће пратити трошкове и
улагања у заштиту на раду. Улагања се очитују кроз уложена средства која се
односе на испитивања и особна заштитна средства, а губици се прате кроз
изгубљени рад због озљеда на раду (директни и индиректни трошкови и губици).
На слици 5 приказане су маске с одабиром извјешћа о трошковима.

Слика 5: Маске за одабир извјешћа о трошковима

Успјешност проведених мјера заштите на раду очитује се и кроз повећану
продуктивност у пословању. Кроз програм је могуће пратити трошкове и улагања у заштиту на раду. Улагања се очитују кроз уложена средства која се односе
на испитивања и особна заштитна средства, а губици се прате кроз изгубљени
рад због озљеда на раду (директни и индиректни трошкови и губици). На слици 5
приказане су маске с одабиром извјешћа о трошковима.
Осим трошковно, програм пружа могућност израде извјешћа с натуралним подацима који се исказују као индексни показатељи (индекс тежине, учесталости и др.).
6. ОСОБНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА (ОЗС)
Праћење задужења особним заштитним средствима засебна је апликација
уграђена у сам ЕВИЗ и представља њезин саставни дио. ОЗС се вежу за радно
мјесто те је на тај начин могуће одредити потребе за набавком за одређену радну
јединицу или твртку у цјелини. Осим тога даје се могућност појединачног задужења самог радника те праћење рока трајања уз могућност поновног задужења
(слика 6).
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Слика 6: Маске за извјешћа и ажурирање података о ОЗС

7. ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА (ЗОП)
Aжурирање евиденција из подручја ЗОП-а покреће се из изборника ПОЖAР. Евиденције се односе на суставе и инсталације за дојаву и гашење пожара
(слика 7)

Слика 7: Изглед маске за ажурирање података о ватродојави

На темељу евиденције и ажурирања података о ватрогасним апаратима
корисник има могућност израде записника о редовном прегледу (слика 8).

Слика 8: Изглед маске за ажурирање података о ватрогасним апаратима
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На темељу унесених и ажурираних података корисник има могућност израде извјешћа и планова. Планови се односе на предстојеће обвезе везане за испитивања и сервисирања опреме, а израђују се за текућу годину или за одређени
мјесец (слика 9).
Извјештаје је могуће групирати за цијелу твртку или за поједину радну
јединицу. Осим тога програм синтетизира истовјетне податке па је тако у једном
извјешћу могуће добити податке о плинским инсталацијама на свим локацијама
или о проведеним испитивањима у протеклој години и др.

Слика 9: Изглед маске за одабир извјешћа

8. ЗAКЉУЧAК
Рачунални програм ЕВИЗ сувремени је алат који омогућава управљање заштитом помоћу прописаних и евидентираних података. Као што је из изнесеног
видљиво, у потпуности је прилагођен вођењу евиденција из области заштите на раду
и заштите од пожара, а у дијелу обраде озљеда на раду усклађен је с ЕСAW-ом.
Његове главне предности су:
- омогућава вођење свих прописаних евиденција на једноставан и брз
начин
- једном унесени подаци доступни су у свим осталим дијеловима програма
- рад с програмом не захтјева посебну изобразбу већ је довољно познавање струке
- врши анализу и синтезу унесених података
- садржи прописане тисканице верифициране и признате од државних
институција
- на једноставан начин омогућава припрему података за израду
процјене ризика
- омогућава статистичко праћење озљеда на раду за неограничено раздобље
- омогућава праћење економских аспеката заштите
- помаже у изради годишњих и периодичних планова и извјешћа
- омогућава да се заштита може проводити на прописан и сврховит начин.
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РИЗИК ОД ОПAСНОСТИ МЕХAНИЧКОГ ДЕЈСТВA
Жарко Јанковић1
zarko@znrfak.ni.ac.yu
РЕЗИМЕ
У раду се анализирају могуће опасности и штетности по опслужиоце машина и
уређаја. Посебно су истакнуте механичке опасности од покретних делова, при чему је дефинисан параметар релативног интензитета опасности механичког повређивања. Као значајан параметар за анализу ризика узета је у обзир експонираност радника дејству механичких опасности којима је изложен од машина и уређаја. На основу параметара: интензитета
опасности, експонираности дејству опасности и односа броја угрожених радника који
опслужују машине и уређаје дефинисан је параметар који изражава ниво ризика.
Кључне речи: ризик, интензитет опасности, експонираност ризику, механичке
опасности.

RISK FROM MECHANICAL HAZARD
ABSTRACT
This paper deals with possible hazards concerning operators during machine and tool
handling. Mecahnical hazards from moving parts are especially indicated, as well as the parameter
of relative hazard intensity of mechanical injuries. A very important parameter for the risk
analysys is the exposure of operators to the effect of mechanical hazards. According to the parameters such as hazard intensity, exposure to the effect of hazards and the proportion of number of
endangered workers who operate tools and machines, we have managed to define the parameter
which represents the risk level.
Key words: risk, hazard intensity, risk exposure, mechanical hazards.

1. УВОД
Од многобројних опасности којима је радник изложен опслуживањем машина најизражајније су опасности механичког дејства. Какво ће бити дејство
ових опасности највећим делом зависи од аутоматизованости машине. При опслуживању машина и уређаја аутоматизација је допринела концепцијској проме-

1
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ни машине, што се одражава све већим удаљавањем радника из опасних подручја
могућих опасности механичког дејства.
На машинама које радник континуално опслужује ризик од механичких
повреда је посебно изражен. Један од начина спречавања могућег повређивања
радника је уградња одговарајућих система заштите који спречавају приступ да
радник било којим делом тела допре до простора у коме може бити повређен, [1].
У аутоматизованој производњи веза између радника и машине је рачунар,
при чему радник није изложен опасностима механичког дејства. У оваквим условима рада и коришћењем аутоматизованих машина постоје ризици друге врсте.
Ови ризици се односе на монотипност, монотонију и психофизиолошко замарање радника.
Циљ рада није анализа ризика које намеће аутоматизовани процес производње већ ризик који настаје опслуживањем неаутоматизоване машине и дејство
механичких опасности од покретних делова.
Веома сложена и недовољно изучена питања и проблеми у вези ризика
су: узроци и механизми настанка ризика; експонираност (изложеност) ризику и
управљање ризиком. Имајући ово у виду, у раду се посебно пажња посвећује ризику механичког дејства од покретних делова машине, [2, 3].
Као појам ризик исказује могућност да ће доћи до неког нежељеног догађаја који за последицу има материјалну штету/губитак или здравствено и животно угрожавање људи.
2. УЛОГA РAДНИКA ПРИ ОПСЛУЖИВAЊУ МAШИНA
При обављању процеса рада радник се служи различитим средствима рада. Његова улога може бити веома разноврсна. Међутим, без обзира на разноврсност улоге, могу се, издвојити заједничке карактеристике при опслуживању машина и уређаја:
- човек, ради остварења било каквог свог циља, користи одговарајуће
средство рада, тј. одговарајућу физичку компоненту система (чекић,
струг, глодалицу, пресу, флексибилну ћелију и слично) и
- да између човека и физичке компоненте система постоји обострано
интеракцијско дејство и комуникација.
- илустрације ради, на слици 1 дат је шематски приказ интеракције између човека и машине.
Интеракције и комуникације између наведених компоненти система "човек-средства рада", по врсти и обиму активности и ангажовања, зависе од степена
механизације и аутоматизације. Могуће варијанте коришћења различитих средстава рада су:
- Немеханизована и неаутоматизована средства рада. У овој варијанти
се врши обрада материјала ради остварења постављеног циља, при
чему човек додатно прима и обрађује информације у току одвијања
производног процеса, доноси одлуке и управља даљим током процеса
обраде материјала.
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-

-

-

Механизован али неаутоматизовани систем. У овој варијанти средства рада у све већем проценту учествују у обради материјала, а управљање процесом искључиво обавља човек.
Делимично аутоматизован систем. Физичко ангажовање радника у
процесу обраде материјала занемарљиво мало, а и степен управљања
процесом опада, јер средства рада преузимају скоро у целини обраду
материјала, али и неке функције управљања процесом.
Aутоматизовани систем. У овом случају човек је искључен из оба
процеса обраде материјала и управљања. Његова се улога и начин ангажовања суштински мењају, јер је измештен из производног дела
радне средине.

Слика 1. Шематски приказ интеракције "човек-машина", [1]

Као закључак се слободно може констатовати да се повећањем степена
аутоматизације средстава рада повећава поузданост техничке компоненте система “човек - средства рада", а смањује поузданост човека због све неприроднијих
услова рада, [2].
3. ОПAСНОСТИ ПРИ КОРИШЋЕЊУ МAШИНA И УРЕЂAЈA
Узрочници повређивања радника и угрожавања његовог интегритета мењали са променом и развојем:
- средстава рада и производних технологија;
- радне средине по структури, садржају рада и организационом устројству.
Појединачним структуирањем наведених генералних узрочника опасности
и њиховом анализом могуће их је параметарски описати и дефинисати у зависности од опасности и штетности које настају опслуживањем машина и уређаја.
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У опшем случају степен опасности при опслуживању машина и уређаја
може се изразити следећом функционалном зависношћу:
Ос= ф (Мо, Фо, Хо, Ео, Ко, …)
где су:
Ос - степен опасности;
Мо - опасности од механичких повреда радника изазване од покретних
делова средстава рада (нпр. повреда руке када се иста нађе у опасном
подручју при одвијању процеса обраде материрала на преси и сл.);
Фо - опасности од физичких продуката који се стварају у току производног циклуса (нпр. бука, вибрације, зрачење и др.), а који непосредно
дејствују на човечији организам;
Хо - опасности од хемијских продуката која се издвајају радом машине
(нпр. стварају се: опасне материје, гасови, пара, прашина у технолошком процесу);
Ео - опасности од енергетског извора (електрична енергија, топлотна енергија, и др.) и
Ко - комбиноване опасности.
Од свих наведених опасности и штетности које могу настати при опслуживању машина и уређаја посебна пажња се посвећује опасностима механичког
дејства [1, 2].
4. ДЕЈСТВО МЕХAНИЧКИХ ОПAСНОСТИ
Опасности од механичког дејства настају од покретних делова машине
или уређаја. Тежина могућих повреда зависи од кинетичке енергије коју поседују
покретни елементи машине. Ово значи да ризик повређивања зависи, између осталог, од брзине кретања делова и од њихове масе. Према томе интензитет опасности се може изразити параметром који ће обухватити синхронизацију ритма
рада машине и радника.
Aко је брзина кретања посматраног дела машине (Vm) и брзина кретања
радника, односно, делова његовог тела који се усклађују са ритмом рада машине
(Vr), тада је разлика ових брзина:

∆V = Vm − Vr

(2)

Увођењем количника брзине:

Kv =

∆V Vm
=
−1
Vr
Vr

(3)

добија се линеарна зависност између параметра (Kv) и брзине кретања посматраног дела машине.
Брзина кретања делова тела радника је индивидуална особина, па ако се
упореди најспорији радник (Vrmin и најбржи (Vrmax), тада се графичком интерпре481
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тацијом израза (3) добија подручје могућих вредности параметра (Kv), шрафирана површина приказана на слици 2, у зависности од брзине кретања посматраног
дела машине.

Сл. 2. Зависност Kv = f(Vm)

Aнализом израза (3) долази се до тога да се вредности количника брзине
крећу у границама: Kv∈(-1 ÷ ∝)
Да би се избегло подручје негативних вредности, уводи се релација:

a = 2 + Kv = 1+

Vm
Vr

(4)

па се параметар релативног интензитета опасноти да дође до механичког повређивања радника од покретних елемената машине може изразити са:

1
IV =
ne

i = ne

1

i =1

i

∑ (1 − a )

(5)

где је: ne - број покретних елемената машине који могу повредити радника.
Закон промене релативног интензитета дефинисаног изразом (5) приказан
је графички на слици 3 за најбржег и најспоријег радника, чиме је омеђено подручје (шрафирано) могућих вредности интензитета опасности у зависности од
брзине кретања покретних делова машине, [2].
С обзиром да поред брзине на количину кинтичке енергије утиче и маса
елемента, то ако се узме елемент најмање масе на посматраном систему, релативни
параметар интензитета опасности од масе покретних делова може се изразити са:
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IG = 1−

G min
G

(6)

тако да је параметар релативног интензитета опасности од свих покретних дела
система:
Io = IVi ⋅ IGi

(7)

или у опшем облику интензитет опасности за сложени систем је:

1
Io =
ne

i = ne

∑I

Vi

⋅ I Gi

(8)

i =1

Сл.3. Зависност релативног интензитета опасности од брзина; Iv = f(Vm/Vr)

5. ЕКСПОНИРAНОСТ МОГУЋЕМ ДЕЈСТВУ ОПAСНОСТИ
Ризик повређивања зависи и од времена експонираности радника у угроженом простору.
Параметар експонираности за један радни дан је:

Et =

t ei
24

(9)

или за више радних дана:
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Et =

1
24 ⋅ n d

i = nd

∑t

ei

(10)

i =1

где су: tei - време експонираности дејству опасности изражено у часовима у току итог дана (24 часа), a nd – број радних дана којимна је радник изложен опасности.
Увођењем параметра:

fN =

Nu
Nč

(11)

где су:
Nu – укупан број радника који опслужују машину или уређај у технолошком процесу,
Nč - укупан број свих присутни у простору могућег дејства механичких
опасности од машина и уређаја
могуће је дефинисати параметар који изражава ниво ризика:
RN = Io ⋅ Et ⋅ fN

(12)

где су:
Io – параметар релативног интензитета опасности од покретних делова
машна и уређаја,
Et – експонираност могућем дејству опасности,
fN – параметар односа броја угрожених и присутних радника у опасном
простору покретних делова машина и уређаја.
6. ЗAКЉУЧAК
На основу анализираног проблема може се закључити следеће:
- Улога производних процеса на ризик је сложено питање, па спровести
генерализацију и поставити универзални модел који би изражавао
степена ризика није могуће.
- Од појаве машине у производном процесу рада разликују се три система и то: прво је машина била помоћ човеку у производном процесу, затим је човек постао управљач машине и коначно човек постаје
монитор машине.
- Развој електронике и микропроцесора, и на њима настале информацијске технологије као основ аутоматизованих производних система и
робота омогућио је скоро потпуну заштиту физичког интегритета човека у радној средини.
- Увођењем аутоматизованих средстава рада и технолошких процеса
присуство радника у опасним подручјима машине је све мање и тиме
се могућности директних механичких повреда од покретних делова
машина смањују или у потпуности елиминишу.
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УПРAВЉAЊЕ РИЗИКОМ ПРИ ОБРAДИ ДРВЕТA
ТРAКAСТОМ ТЕСТЕРОМ
Душан Гавански1, Звонимир Букта1, Сава Ковачевић1
dgale@nscable.net
РЕЗИМЕ
Технолошки процес обраде дрвета и сличних материјала готово увек захтева операцију резања дрвета са тракастом тестером. У производним системима, чија је делатност
обрада дрвета, на територији Републике Србије врло често се користе тракасте тестере на
којима нису примењене заштитне (конструктивне и организационе) мере, те је радник изложен истовременом утицају неколико врло значајних опасности по безбедност и здравље.
У раду је приказана процена ризика која обухвата идентификацију потенцијалних
опасности са нумеричким подацима о величини процењеног ризика. Овде је нарочито
битно истаћи, да послодавци имају обавезу да одреде лица која су задужена за примену и
спровођење мера за отклањање или смањење ризика у дефинисаним роковима.
Кључне речи: обрада дрвета, тракаста тестера, управљање ризиком, превентивне
мере заштите.

RISK MANAGMENT IN WOOD PROCESSING
WITH A BAND SAW
ABSTRACT
The technological process of wood finishing and similar materials almost always requires the operation of wood slicing with a band saw. In wood finnishing production systems in
the Republic of Serbia very often band saws that do not have all of the preventive measures (constructive and organizational) are used, so the worker is simultaneously exposed to a few very
significant dangers to their health and safety.
In this paper the process of risk evaluation, which includes identification of potential
hazards with numerical data about the evaluated risk, is presented. It is important to emphasize
that employers have the responsibility to define persons in charge of application and carrying out
the measures for removing or reducing risks within defined deadlines.
Key words: wood finishing, band saw, risk managment, preventive safety measures.
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1. УВОД
У Војводини постоји од хиљаду до хиљаду петсто предузећа са неколико
хиљада запослених, чија је основна делатност обрада дрвета и сличних материјала. Истраживања су показала да свака организација поседује једну или више
тракастих тестера. Велики број различитих потенцијалних опасности захтевају
врло озбиљан приступ у комплексној анализи процене ризика, чиме би се знатно
повисио ниво безбедност и смањио ризик по здравље радника у производним
системима.
2. ОПИС ПРОЦЕСA РAДA ТРAКAСТОМ ТЕСТЕРОМ
Тракаста тестера (сл. 1) је технички систем који ради са високим захтевима режима обраде (брзине су од 20 до 40 m/s), при чему помак није константан
због ручног потискивања материјала.

Слика 1.: Тракаста тестера: 1 - резни алат -тракаста тестера; 2 - постоље; 3 гоњени точак; 4 - погонски точак; 5 - радни предмет; 6 - вођица листа тестере; 7 клизач за померање вођице

Резни алат је назубљена бесконачна трака, добијена од листа тестере одређене дужине, чији се крајеви спaјају тврдим лемљењем. Слабо место на резном
алату са становишта безбедности је место спајања, које се обавезно мора обра487
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дити ваљањем (валцовањем). Неправилно оштрење зубаца тестере ствара услове
за појаву концентрације напона, што доводи до лома тестере на тим местима.
Материјал за обраду (дрво) се при резању цепа, те настају оштре ивице и врхови
који могу да изазову повреду радника. Струготина која се ствара у процесу резања дрвета је ситно кидана и разлеће се до лица и очију радника. Нарочито је
опасна ситуација за радника када се при обради дрвета наиђе на чворове у
дрвету, јер тада може доћи до повратног удара дрвета до његовог тела. При раду
са тракастом тестером, ствара се прашина која изазива оштећења дисајних органа, што може довести до хроничних обољења радника. При обради дрвета може
доћи и до пожара и експлозије.
3. ПРЕПОЗНAТЕ И УТВРЂЕНЕ ОПAСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ
На основу анализе технолошког процеса обраде дрвета у столарској радионици и у складу са члановима 8. и 9. Правилника о начину и поступку процене
ризика на радном месту и у радној околини за радно место столар, препознате су
и утврђене опасности и штетности, које су дате у табели 1.
За одређивање нумеричке вредности ризика (табела 1, задња колона),
коришћена је позната PILC метода. За сваку препознату и утврђену опасност и
штетност дефинише се (у овом раду није посебно дато): фреквенција (Ф), вероватноћа (В), последице (П) и број особа изложених опасности (Б). Нумеричка
вредност ризика се израчунава по следећој формули: Р = Ф×В×П×Б. Вредности Р
= од 0 до 5 – занемарљив ризик; Р = преко 5 до 50 – низак али значајан; Р = преко
50 до 500 – висок ризик.

1.

2.

3.
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Шифра

Р. број

Табела 1 Препознате и утврђене опасности и штетности

Описна анализа

Нумеричка
вредност
ризика (Р)

01

Ротирајући или покретни делови

Додир прстију или шаке са зупцима тестере. Лом
листа тестере и одбацивање на тело радника. Додир са
ротационим деловима – точковима. Спадање тестере
са точкова.

75

02

Слободно кретање
делова и материјала
који могу наненти
повреду запосленом

Пад дрвета са стола на ногу и стопала радника
(уколико је димензија предмета рада већа од димензије
стола). Неправилно кретање дрвета по столу
(запињање, закретање, витоперење).

15

04

Коришћење
опасних средстава
за рад, која могу
произвести експлозије или пожар

Обрадом дрвета долази до великог трења између
дрвета и тестере што може довести до стварања топлоте са повишеном температуром и појаве статичког
електрицитета на машини и одећи радника што може
изазвати пожар и експлозије. Присуство отвореног
пламена.

15

Опасности и
штетности

1. Међународна научна Конференција
БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ
и
11. Међународна Конференција
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ

4.

06

Делови тестере и
честице дрвета које
лете

Лом зубаца тестере и дрвета и њихово одлетање на
радника. Одлетање струготине и прашине ка лицу и
очима радника.

50

5.

07

Опасне површине

Шиљати и оштри зупци листа тестере. Цепањем дрвета стварају се оштре ивице-рубови, шиљци, грубе
површине, избочени делови.

50

10

Спотицање о електричне каблове и пад радника услед
Спотицање радника
закрчености и неуредности радне површине. Клизање
услед закрчености
по дрвеној струготини или просутом уљу по поду у
зоне рада
зони рада.

5

15

Опасности од
директног додира са
Додир са оштећеним електричним кабловима или
електричним
утичницама и прекидачима.
кабловима и електричним инсталацијама

0,25

16

Опасности од индиректног додира са
Лоше уземљена машина.
опремом под
електричним
напоном

0,25

9.

21

При раду са дрветом и сличним материјалима долази
до формирања ситних честица дрвене прашине у
Хемијска штетност ваздуху, па су радници изложени инхалацији прашине
прашина
и тешким алергијском обољењу дисајних органа и
појаве канцера код обраде храста и букве.

15

10.

22

Физичка штетност - Столарске машине у радионици стварају прекомерну
бука
буку.

5

11.

30

Напори и телесна
напрезања

Дизање и спуштање предмета обраде. Гурање дрвета
по радном столу машине.

2

12.

31

Нефизиолошки
положај тела
радника

Дуготрајно стајање и сагињање.

2

6.

7.

8.

4. УПРAВЉAЊЕ РИЗИКОМ ПРЕКО УТВРЂЕНИХ МЕРA
ЗA ОТКЛAЊAЊЕ И СПРЕЧAВAЊЕ РИЗИКA
Aнализом технолошког процеса обраде дрвета и препознатих опасности и
штетности утврђују се мере за отклањање и смањење ризика које могу бити
конструктивне и организационе:
- одржавати тракасту тестеру према упутству произвођача,
- вршити периодичне прегледе и испитивања тракасте тестере (сваке
три године),
- поставити чврсту металну ограду којом се затварају точкови (сл. 5,
поз. 3) и лист тестере (сл. 2), осим радног дела листа тестере.
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-

обезбедити прикључак за одсисавање дрвене струготине и прашине,
помоћни прибор (гурач – потискивач) за гурање дрвета,
поставити на месту резања штитнике: лучни заштитни сегмент (сл.
3.а) или пластични штитник за заштиту руку радника од листа тестере
на месту резања дрвета (сл. 3.б),
монтирати уређај за вођење листа тестере(сл. 4),
поставити - користити вођицу за дрво (сл. 5, поз. 2),

Слика 2.: Ограда од челичног оквира и челичне жице:
а - отворени положај, б - затворени положај

Слика 3.: Заштитни прибор на месту резања
а - лучни заштитни сегмент; б -пластични штитник
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-

-

организовати обуку - оспособити радника за безбедан рад,
обезбедити упутства, натписе и знаке упозорења на машини,
обезбедити да радник користи прописана лична заштитна средства
(заштитне наочаре, штитник за уши, кожне ципеле са појачаном металном капицом и гуменим ребрастим ђоном, заштитно радно одело,
респиратор или заштитну маску, заштитну капу-лагана памучна тканина са штитником, кожне рукавице са одвојеним прстима и палцем,
кожну краћу кецељу са поставом од коже у пределу трбуха радника),
вршити дневну проверу исправности тракасте тестере путем контролно упитне листе,

Слика 4.: Вођице листа тестере

-

-

струготину уклањати са радног стола четком или метлицом,
поставити исправан - неоштећен лист тестере која има правилно наоштрене и разметене зупце,
правилно потискивати предмет обраде, тако да су руке радника изван
захвата листа тестере, палци да су стиснути уз шаку,
при раду радник треба да стоји са стране тракасте тестере како би се
донекле заштитио од повратног удара предмета рада и летећих честица предмета рада или резног алата,
при раду са малим предметима, користити одговарајуће потискиваче,
редовно одржавати тракасту тестеру и радни простор, а материјале и
обрађене комаде одлагати на за то прописана места,
поставити знакове: обавезе, забране и опасности,
користити активни краћи одмор - паузе,
санкционисати некоришћење личних заштитних средстава (новчано,
удаљење са радног места),
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-

за време рада радник треба да је максимално усредсређен на посао
који обавља и да не прича са околним радницима,
- забранити рад алкохолисаном раднику.
На слици 5 приказана је тракаста тестера са уграђеним прибором и
уређајима наведеним као мере заштите радника од повређивања (поглавље 4).

Слика 5.: Тракаста тестера са прибором и уређајима: (1 - усисна капа за струготину и
прашину; 2 - вођица; 3 - штитници листа тестере; 4а - штитници слободног дела листа тестере; 4б - штитници радног дела листа тестере; 5 - механизам вођице за затезање листа тестере; 6 - отвор за контролу положаја листа тестере на точку; 7 – ручица за затезање листа тестере; 8 - розирни штитник листа тестере; 9 -осветљење;
10 - козлић;11 - вођица листа тестере;12 - потискивач; 13 - лист тестере; 14 - дрвени
уложак на жљебу радног стола; 15 - управљачка кутија; 16 - ножна кочница)

5. ЗAКЉУЧAК
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С обзиром да су код нас још увек у употреби старији модели тестера,
потребно је предвидети превентивне и конструктивне мере ради смањења ризика
од повреда и обољења радника.
Потребно је спровести утврђене/дефинисане мере (поглавље 4) и одржавати дозвољени ниво ризика путем управљања ризиком. Пре свега се тражи
одговорност послодавца, а затим руководиоца погона и радионица, као и самих
радника који морају да користе лична заштитна средства.
Овај рад је покушао да покаже сву сложеност при препознавању и утврђивању опасности и штетности при обради дрвета тракастом тестером, по здравље запосленог и да укаже које све мере треба предузети да би се радник заштитио од повређивања.
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СИСТЕМ УПРAВЉAЊA РИЗИЦИМA
У МИКРОБИОЛОШКИМ И ХЕМИЈСКИМ ЛAБОРAТОРИЈAМA
1

Делија Балош , Соња Григорјев-Мунитлак1, Саша Спаић1
dbalos@ptt.rs
РЕЗИМЕ
Менаџмент ризиком почео се развијати код нас тек пре неколико година и још је у
фази проучавања. Менаџмент ризиком је динамичан процес активног доношења одлука којима се избегавају проблеми везани за рад са опасним материјама по здравље. За успешну
контролу и управљање ризицима у микробиолошким и хемијским лабораторијама потребно је управљати интегрисаним ризицима (биолошким агенсима, опасним хемијским супстанцама, физичким и механичким штетностима и ризицима ради превенције и контроле
повреда, инфекција и оштећења здравља). За то су потребни стандарди, прво национални
стандарди усаглашени са светским стандардима и директивама (прописима). Због тога је
потребно развијати један системски приступ који би се користио у управљању интегрисаним ризицима у микробиолошким и хемијским лабораторијама.
Кључне речи: процена ризика, идентификација опасности, мониторинг, управљање ризиком, стандарди.

RISK MANAGEMENT SYSTEM IN THE MICROBIOLOGICAL
AND CHEMICAL LABORATORY
ABSTRACT
Risk management has only recently been implemented in Serbia and it is still in the early
stage. Risk management is a dynamic process of active decision making aimed to avoid dangers that
work with substances dangerous for human health might bring. For the successful control and management of risks in microbiological laboratories it is important to pay attention to the integrated risks
(biological agents, dangerous chemical substances, mechanical risks) in order to prevent and control
injuries, infections and health consequences. To achieve this, national standards and regulations harmonized with the international ones are needed. Therefore, it is important to develop a systematic
aproach to be used in integrated risk management in microbiological and chemical laboratories.
Keyword: risk assessment, identification of hazards, monitoring, risk management, standardization.
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1. СИСТЕМ ЗА КОНТРОЛУ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА
ШТЕТНИХ ПО ЗДРАВЉЕ
Увод
Шта је систем заштите? Систем заштите је доктрина практичног управљања опасностима и проналажења најбољих техника контроле ризика. То је збир
аналитичких инструмената за примену доктрине. Системи се анализирају да би
се идентификовале опасности, а ризици се анализирају и процењују из једног јединог разлога, да би их дефинисали и дефинисали начине управљања њима. Одлука менаџмента има задатак да сагледа интересе предузећа, заштиту ресурса, запослених, производњу и квалитет производа, да уводи иновације примењује нове
технологије и заштити животну и радну средину. С друге стране мора да сагледа
финансијски ефекат, маркетиншки као и углед предузећа.
Систем заштите мора да буде инкорпориран у систему општег плана рада
и развоја предузећа.
Опасности су саставни део сваког производног система. Контрола опасности је у елиминисању опасности или преко личне заштите, опреме и других
специфичних контрола.
Постојећи ризик се мора довести на ниво дозвољеног и прихватљивог а
контролише се предвиђеном техником. Праћење ризика је вишегодишњи процес
и генерише се у савремене системе и базе података за праћење ризика.
Систем заштите је дефинисан са бројним стандардима и законским прописима, који треба да буду национални али усаглашени са стандардима EU и ISO
стандардима, као и са позитивним искуствима „Добре лабораторијске праксе“ и
препорукама Светске здравствене организације (SZO-WHO).
Важну улогу има и интегрисани систем заштите кроз анализу животног
циклуса система, зато што техника може детектовати опасности у раним фазама
животног циклуса, када су мањи проблеми поправљање грешака из којих могу
проистећи опасности. Систем интегрисане заштите и рано откривање и деловање
на могуће опасности је много ефикаснији начин заштите, мање кошта од елиминације ризика или контроле ризика од опасности.
Aнализа система заштите и ризика треба да има добре инструменте који
ће омогућити идентификацију опасности и њихово интегрисано дејство.
Из литературе (3) технике анализе ризика су индуктивне или дедуктивне
технике. Данас се сматра да су обе технике комплементарне.
Регулатива COSHH (1999) о заштити здравствених и других радника на
радном месту од ризика утицаја штетних супстанци на здравље радника, полази
од чињенице да радници у микробиолошким и хемијским лабораторијама су у
контакту или изложени опасним и штетним материјама у току рада, а менаџмент
установе управља ризицима тако што ризике минимизира и држи под контролом
и на тај начин креира услове за рад који обезбеђују безбедност и здравље на
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раду. У микробиолошким и хемијским лабораторијама радници су у контакту са
опасним супстанцама које могу бити: чврсте, течне, гасовите, запаљиве, испарљиве, испарљиви аеросоли који садрже микроорганизме, а здравље могу нарушавати тако што се апсорбују или уносе путем коже, слузокоже, инхалирају или
уносе ингестијом у организам.
Систем заштите у овим лабораторијама укључује интердисциплинаран
приступ. Сам ризик има две компоненте, сигурну и вероватну; обе морају бити
добро анализиране и детерминисане да би се добро проценио ризик. Технике анализе ризика су врло битне за процену ризика, као и за личну заштиту, бољу организацију и квалитетнију продукцију услуга као и за заштиту животне средине.
До данас се развијао велики број техника анализе ризика, а аналитичар бира најбољу технику за дату ситуацију у датој лабораторији.
У току процене ризика и контроле опасних супстанци по здравље, COSHH
/2002 регулатива (4) предвиђа следеће кораке:
Процес управљања ризицима од опасних и штетних материја
Идентификација ризика (рад са опасним супстанцама мора бити тако
усмерен да се избегава изложеност, акциденти, или ефекти који се могу штетно
експримирати на појединца, околину и животну средину). Да би управљали ризицима, ми следимо базични корак управљања ризицима: идентификација, процена, контрола ризика и евалуација са ефектима на контроле ризика.
Управљање ризицима је процес који следи после ефективних стручних
консултација, тренинга и супервизије.
Идентификација опасности и ризика
Када се планира шема рада у свакој радној средини (лабораторији) неопходно је идентификовати и регистровати сваку опасну супстанцу са којом се
ради или се може појавити у току рада (биолошку, хемијску), направити списак
опасних супстанци у радној средини. Опасне материје на радном месту су дефинисане као супстанце-материје које су опасне по здравље и животну средину. На
основу списка опасних и штетних материја консултује се база података и ближе
се упознају карактеристике за опасне супстанце укључујући опасности и ризике
по здравље.
Супстанце које су на листи опасних (хазардних) супстанци (Hazard Information and Packing Regulations 1994) су специфициране као опасне и као веома
токсичне, мутагене, штетне за репродукцију, штетне за организам, корозивне, запаљиве, или иританти.
За ове супстанце UK комисија за безбедност и здравље „Helth and Safety“
(10) одредила је максимално лимитирајуће излагање (MELs) или стандарде професионалне изложености (OELs).
Биолошки агенси - за њих је битна инфективна способност, концентрација и начин преношења као и њихова концентрација у ваздуху.
У току анализе ризика морају се узети у обзир и супстанце чије су концентрације ниже од максимално дозвољених за радну средину ако могу прелазити у опасне супстанце у току радног процеса.
496

1. Међународна научна Конференција
БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ
и
11. Међународна Конференција
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ

Нису све супстанце штетне по здравље регулисане прописима COSHH или
ISO стандардима (за медицинске лабораторије ISO 11.100, за медицинске микробиолошке лабораторије 07.100.10 и 11.100.99 други стандарди који се односе на
медицинске лабораторије), већ и другим прописима који се односе на опасне и
штетне материје, регулативе у медицини у односу на пацијенте, јонизујућа зрачења и други прописи који контролишу услове за радна места.
Захтеви COSHH-a су обавеза послодавца и одговорност послодавца.
Послодавац ради процену ризика на радним местима и предузима неопходне мере:
- да уводи праве мере да спречава и контролише ризик
- да врши контролу примене мера и примене мера личне заштите
- да уводи нове процедуре у раду и прати њихову примену
- да води мониторинг изложености радника опасним материјама по
здравље и ближе одреди начин деловања на здравље
Регистар опасних и штетних супстанци које су присутне или настају на
радном месту, треба да се налазе у лабораторији да је написан тако да их сваки
радник може прочитати и разумети. Ближе информације о свакој опасној и штетној материји можете прочитати из базе података:
Material Safety Data Sheets (MSDS) (4, 5), за хемијске супстанце
Material Safety Data Sheets – Infectious (MSDS) (6, 7) за микроорганизме,
Консултује се и Informacioni Sistem “National Hazardous Substances Information Sistem (HSIS)” и упознају се критеријуми за класификацију опасних супстанци (5).
Консултује се National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH),
Poket Guide to Chemical Hazards (8)
Консултује се Табела 1: List of approved workplace exposure limits (9) и
друга литература.
Процена ризика
Сваки рад са опасним супстанцама је неопходно објективно проценити,
дефинисати ниво ризика на здравље и индивидуално развиће. Такође је важно
предложити јасне мере заштите са којима ће се ризик држати под контролом. За
валидну процену ризика је битно да се свака опасна и штетна материја процењује
и анализира појединачно, зато што су путеви уношења у организам, дозе, концентрације, дужина експозиције, начини деконтаминације, супстанце за деконтаминацију и др. само неки од фактора који су специфични за сваку супстанцу или
микроорганизам. На здравље радника у лабораторији делују интегрисане опасне
супстанце а на основу информација из базе података можемо проценити који су
радници изложени опасностима, који су путеви преношења у организам, токсиколошки ефекат, могуће акцидентне ситуације, прва помоћ, могућност коришћења биохазардних материја за биотероризам и друге ванредне ситуације као пожар, итд. Потребно је дати јасан предлог мера (на основу стандарда, законских
прописа, добре лабораторијске праксе, препорука Светске здравствене организације) да би се ризик држао под контролом.
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Уколико долази до акцидентне ситуације са опасним хемиjским материјама, епидемије или пандемије треба предвидети све могуће ситуације и за сваку
предложити конкретне мере за смањење ризика, смањење броја радника који ће
бити под повећаним ризиком, смањење времена колико ће бити изложени повећаном ризику и посебне личне заштитне мере за такве ситуације. Свака лабораторија која ради са опасним супстанцама и (биохазардним) организмима треба да
има списак или “Registar of Hasardous Supstances”.
Процена ризика може бити и допуњена када се предлажу контролне мере
за бољу вентилацију, мониторинг ваздуха на радном месту или индивидуална мерења радних места где су штетне и опасне материје у недефинисаним границама.
Приоритет процене ризика
На радним местима где су присутне хазардне супстанце у већем броју и
из различитих извора, непоходно је одредити приоритете у процени ризика. Приоритети се одређују на основу анализе свих фактора који представљају опасност
по здравље.
Поновна процена ризика (Reassessment)
Ради се најкасније сваке 5 године, ради се и раније уколико се значајно
мењају технологије и процеси рада, ако се десила акцидентна ситуација, ако је
мониторинг показао значајна излагања хазардним материјама или нове информације о хазардним материјама које мењају дату процену и захтевају примену нових информација у процени хазардности.
Контрола ризика
Aко је радно место изложено ризицима од опасних и штених материја,
послодавац мора да успостави адекватну контролу по следећим критеријумима:
- супстанце које се инхалирају морају бити у (МДК) граници, или се
редукују у прихватљивим практичним границама (10),
- ако је ниво изложености изнад МДК, послодавац мора да предузме
активности да елиминише проблем у што краћем року,
- послодавац је обавезан да контролише изложеност према било којој
опасној и штетној супстанци по здравље ако се апсорбује преко коже,
слузокоже, или коже и мукозне мембране (хемијске супстанце, инфективни микроорганизми), а нарочито ако постоји могућност да се
опасност и штетност шири на већи број популације. Такође се морају
контролисати изложености канцерогенима, мутагенима и тератогенима као и репродуктивно штетним материјама.
Тада треба да се направи серија контрола да би се утврдиле законске
прописане дозе изложености и у складу са тим предузети мере.
Превенција изложености је најважнија, а затим мере које се могу користити за контролу изложености а оне укључују:
- Превенција - то значи искључити хазардне супстанце, или њихова
замена са мање опасним и штеним по здравље.
- Контрола деконтаминације и дезинфекције или контрола чврстих или
течних загађивача који су опасне и штетне супстанце по здравље.
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-

-

-

Располагање са литературом на радном месту и упознавање са опасним и штетним супстанцама о заштити здравља ради боље примене
РРЕ заштите (од енгл. Personal Protecting Equipment – лична заштитна
опрема, ЛЗО).
Обележавање места или простора за опасне биолошке или хемијске
супстанце и контејнера за опасан отпад треба да буде обележен и затворен ради заштите радника и околине.
Незапослене особе немају приступ лабораторији као и у контаминираном простору са опасним и штетним материјама по здравље.
Минимизирати коришћење опасних супстанци колико је могуће не пореметивши технолошки процес производње, или мењати технологију
са савременијом којом се користе мање опасне и штетне материје.
Обезбедити -одговарајућу личну заштитну опрему, одговарајућу респираторну заштиту, лако и ефикасно одржавање хигијене, безбедно одлагање одеће, просторију за узимање хране и освежење, (никада се не сме
јести и пити у радном делу лабораторије или у контаминираном делу).
Смањити број особа који су току дана изложене опасним и штетним
материјама.
Смањити укупно дневну изложеност појединца опасним и штетним
материјама.
Елиминисати могућност стварања аеросола, обезбедити биолошке заштитне кабинете и одговарајуће дигесторе.
Вентилација просторија мора да буде по прописима, да би се елиминисали контаминанти из ваздуха.
План за акцидентне ситуације и прва помоћ треба да је доступан радницима у лабораторији, као и телефони и име особе задужене за
такве ситуације.
Послодавац има обавезу да излагање карциногенима или биолошким
агенсима превенира, добром личном заштитом опремом (PPE), увођењем радника у посао и заштиту као и личну заштиту, инжењерингом
као и контролом процедура и контролом примене личне заштите.
Табела 1. Пример анализе опасних супстанци
R-(Risk) и S-(Safety) фразе (ознаке
упозорења и обавештења)

1.Бензен (C6H6)

Информације,

R-45, могући канцероген, R-11 високo
(CAS 71-43-2)
запаљив, R-48/23/24/25
опасан по здравље
после дужег излагања,
инхалације, контакта
са кожом и очима.
Токсичан ефекат излага- Запаљив је и даје вео-

S-45 затрованог
одмах уклонити
из контаминиране
средине, у случају
гутања изазвати
повраћање, S-53
Контрола
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СИСТЕМ УПРAВЉAЊA РИЗИЦИМA
У МИКРОБИОЛОШКИМ И ХЕМИЈСКИМ ЛAБОРAТОРИЈAМA
1

Делија Балош , Соња Григорјев-Мунитлак1, Саша Спаић1
dbalos@ptt.rs
РЕЗИМЕ
Менаџмент ризиком почео се развијати код нас тек пре неколико година и још је у
фази проучавања. Менаџмент ризиком је динамичан процес активног доношења одлука којима се избегавају проблеми везани за рад са опасним материјама по здравље. За успешну
контролу и управљање ризицима у микробиолошким и хемијским лабораторијама потребно је управљати интегрисаним ризицима (биолошким агенсима, опасним хемијским супстанцама, физичким и механичким штетностима и ризицима ради превенције и контроле
повреда, инфекција и оштећења здравља). За то су потребни стандарди, прво национални
стандарди усаглашени са светским стандардима и директивама (прописима). Због тога је
потребно развијати један системски приступ који би се користио у управљању интегрисаним ризицима у микробиолошким и хемијским лабораторијама.
Кључне речи: процена ризика, идентификација опасности, мониторинг, управљање ризиком, стандарди.

RISK MANAGEMENT SYSTEM IN THE MICROBIOLOGICAL
AND CHEMICAL LABORATORY
ABSTRACT
Risk management has only recently been implemented in Serbia and it is still in the early
stage. Risk management is a dynamic process of active decision making aimed to avoid dangers that
work with substances dangerous for human health might bring. For the successful control and management of risks in microbiological laboratories it is important to pay attention to the integrated risks
(biological agents, dangerous chemical substances, mechanical risks) in order to prevent and control
injuries, infections and health consequences. To achieve this, national standards and regulations harmonized with the international ones are needed. Therefore, it is important to develop a systematic
aproach to be used in integrated risk management in microbiological and chemical laboratories.
Keyword: risk assessment, identification of hazards, monitoring, risk management, standardization.
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1. СИСТЕМ ЗА КОНТРОЛУ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА
ШТЕТНИХ ПО ЗДРАВЉЕ
Увод
Шта је систем заштите? Систем заштите је доктрина практичног управљања опасностима и проналажења најбољих техника контроле ризика. То је збир
аналитичких инструмената за примену доктрине. Системи се анализирају да би
се идентификовале опасности, а ризици се анализирају и процењују из једног јединог разлога, да би их дефинисали и дефинисали начине управљања њима. Одлука менаџмента има задатак да сагледа интересе предузећа, заштиту ресурса, запослених, производњу и квалитет производа, да уводи иновације примењује нове
технологије и заштити животну и радну средину. С друге стране мора да сагледа
финансијски ефекат, маркетиншки као и углед предузећа.
Систем заштите мора да буде инкорпориран у систему општег плана рада
и развоја предузећа.
Опасности су саставни део сваког производног система. Контрола опасности је у елиминисању опасности или преко личне заштите, опреме и других
специфичних контрола.
Постојећи ризик се мора довести на ниво дозвољеног и прихватљивог а
контролише се предвиђеном техником. Праћење ризика је вишегодишњи процес
и генерише се у савремене системе и базе података за праћење ризика.
Систем заштите је дефинисан са бројним стандардима и законским прописима, који треба да буду национални али усаглашени са стандардима EU и ISO
стандардима, као и са позитивним искуствима „Добре лабораторијске праксе“ и
препорукама Светске здравствене организације (SZO-WHO).
Важну улогу има и интегрисани систем заштите кроз анализу животног
циклуса система, зато што техника може детектовати опасности у раним фазама
животног циклуса, када су мањи проблеми поправљање грешака из којих могу
проистећи опасности. Систем интегрисане заштите и рано откривање и деловање
на могуће опасности је много ефикаснији начин заштите, мање кошта од елиминације ризика или контроле ризика од опасности.
Aнализа система заштите и ризика треба да има добре инструменте који
ће омогућити идентификацију опасности и њихово интегрисано дејство.
Из литературе (3) технике анализе ризика су индуктивне или дедуктивне
технике. Данас се сматра да су обе технике комплементарне.
Регулатива COSHH (1999) о заштити здравствених и других радника на
радном месту од ризика утицаја штетних супстанци на здравље радника, полази
од чињенице да радници у микробиолошким и хемијским лабораторијама су у
контакту или изложени опасним и штетним материјама у току рада, а менаџмент
установе управља ризицима тако што ризике минимизира и држи под контролом
и на тај начин креира услове за рад који обезбеђују безбедност и здравље на
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раду. У микробиолошким и хемијским лабораторијама радници су у контакту са
опасним супстанцама које могу бити: чврсте, течне, гасовите, запаљиве, испарљиве, испарљиви аеросоли који садрже микроорганизме, а здравље могу нарушавати тако што се апсорбују или уносе путем коже, слузокоже, инхалирају или
уносе ингестијом у организам.
Систем заштите у овим лабораторијама укључује интердисциплинаран
приступ. Сам ризик има две компоненте, сигурну и вероватну; обе морају бити
добро анализиране и детерминисане да би се добро проценио ризик. Технике анализе ризика су врло битне за процену ризика, као и за личну заштиту, бољу организацију и квалитетнију продукцију услуга као и за заштиту животне средине.
До данас се развијао велики број техника анализе ризика, а аналитичар бира најбољу технику за дату ситуацију у датој лабораторији.
У току процене ризика и контроле опасних супстанци по здравље, COSHH
/2002 регулатива (4) предвиђа следеће кораке:
Процес управљања ризицима од опасних и штетних материја
Идентификација ризика (рад са опасним супстанцама мора бити тако
усмерен да се избегава изложеност, акциденти, или ефекти који се могу штетно
експримирати на појединца, околину и животну средину). Да би управљали ризицима, ми следимо базични корак управљања ризицима: идентификација, процена, контрола ризика и евалуација са ефектима на контроле ризика.
Управљање ризицима је процес који следи после ефективних стручних
консултација, тренинга и супервизије.
Идентификација опасности и ризика
Када се планира шема рада у свакој радној средини (лабораторији) неопходно је идентификовати и регистровати сваку опасну супстанцу са којом се
ради или се може појавити у току рада (биолошку, хемијску), направити списак
опасних супстанци у радној средини. Опасне материје на радном месту су дефинисане као супстанце-материје које су опасне по здравље и животну средину. На
основу списка опасних и штетних материја консултује се база података и ближе
се упознају карактеристике за опасне супстанце укључујући опасности и ризике
по здравље.
Супстанце које су на листи опасних (хазардних) супстанци (Hazard Information and Packing Regulations 1994) су специфициране као опасне и као веома
токсичне, мутагене, штетне за репродукцију, штетне за организам, корозивне, запаљиве, или иританти.
За ове супстанце UK комисија за безбедност и здравље „Helth and Safety“
(10) одредила је максимално лимитирајуће излагање (MELs) или стандарде професионалне изложености (OELs).
Биолошки агенси - за њих је битна инфективна способност, концентрација и начин преношења као и њихова концентрација у ваздуху.
У току анализе ризика морају се узети у обзир и супстанце чије су концентрације ниже од максимално дозвољених за радну средину ако могу прелазити у опасне супстанце у току радног процеса.
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Нису све супстанце штетне по здравље регулисане прописима COSHH или
ISO стандардима (за медицинске лабораторије ISO 11.100, за медицинске микробиолошке лабораторије 07.100.10 и 11.100.99 други стандарди који се односе на
медицинске лабораторије), већ и другим прописима који се односе на опасне и
штетне материје, регулативе у медицини у односу на пацијенте, јонизујућа зрачења и други прописи који контролишу услове за радна места.
Захтеви COSHH-a су обавеза послодавца и одговорност послодавца.
Послодавац ради процену ризика на радним местима и предузима неопходне мере:
- да уводи праве мере да спречава и контролише ризик
- да врши контролу примене мера и примене мера личне заштите
- да уводи нове процедуре у раду и прати њихову примену
- да води мониторинг изложености радника опасним материјама по
здравље и ближе одреди начин деловања на здравље
Регистар опасних и штетних супстанци које су присутне или настају на
радном месту, треба да се налазе у лабораторији да је написан тако да их сваки
радник може прочитати и разумети. Ближе информације о свакој опасној и штетној материји можете прочитати из базе података:
Material Safety Data Sheets (MSDS) (4, 5), за хемијске супстанце
Material Safety Data Sheets – Infectious (MSDS) (6, 7) за микроорганизме,
Консултује се и Informacioni Sistem “National Hazardous Substances Information Sistem (HSIS)” и упознају се критеријуми за класификацију опасних супстанци (5).
Консултује се National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH),
Poket Guide to Chemical Hazards (8)
Консултује се Табела 1: List of approved workplace exposure limits (9) и
друга литература.
Процена ризика
Сваки рад са опасним супстанцама је неопходно објективно проценити,
дефинисати ниво ризика на здравље и индивидуално развиће. Такође је важно
предложити јасне мере заштите са којима ће се ризик држати под контролом. За
валидну процену ризика је битно да се свака опасна и штетна материја процењује
и анализира појединачно, зато што су путеви уношења у организам, дозе, концентрације, дужина експозиције, начини деконтаминације, супстанце за деконтаминацију и др. само неки од фактора који су специфични за сваку супстанцу или
микроорганизам. На здравље радника у лабораторији делују интегрисане опасне
супстанце а на основу информација из базе података можемо проценити који су
радници изложени опасностима, који су путеви преношења у организам, токсиколошки ефекат, могуће акцидентне ситуације, прва помоћ, могућност коришћења биохазардних материја за биотероризам и друге ванредне ситуације као пожар, итд. Потребно је дати јасан предлог мера (на основу стандарда, законских
прописа, добре лабораторијске праксе, препорука Светске здравствене организације) да би се ризик држао под контролом.
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Уколико долази до акцидентне ситуације са опасним хемиjским материјама, епидемије или пандемије треба предвидети све могуће ситуације и за сваку
предложити конкретне мере за смањење ризика, смањење броја радника који ће
бити под повећаним ризиком, смањење времена колико ће бити изложени повећаном ризику и посебне личне заштитне мере за такве ситуације. Свака лабораторија која ради са опасним супстанцама и (биохазардним) организмима треба да
има списак или “Registar of Hasardous Supstances”.
Процена ризика може бити и допуњена када се предлажу контролне мере
за бољу вентилацију, мониторинг ваздуха на радном месту или индивидуална мерења радних места где су штетне и опасне материје у недефинисаним границама.
Приоритет процене ризика
На радним местима где су присутне хазардне супстанце у већем броју и
из различитих извора, непоходно је одредити приоритете у процени ризика. Приоритети се одређују на основу анализе свих фактора који представљају опасност
по здравље.
Поновна процена ризика (Reassessment)
Ради се најкасније сваке 5 године, ради се и раније уколико се значајно
мењају технологије и процеси рада, ако се десила акцидентна ситуација, ако је
мониторинг показао значајна излагања хазардним материјама или нове информације о хазардним материјама које мењају дату процену и захтевају примену нових информација у процени хазардности.
Контрола ризика
Aко је радно место изложено ризицима од опасних и штених материја,
послодавац мора да успостави адекватну контролу по следећим критеријумима:
- супстанце које се инхалирају морају бити у (МДК) граници, или се
редукују у прихватљивим практичним границама (10),
- ако је ниво изложености изнад МДК, послодавац мора да предузме
активности да елиминише проблем у што краћем року,
- послодавац је обавезан да контролише изложеност према било којој
опасној и штетној супстанци по здравље ако се апсорбује преко коже,
слузокоже, или коже и мукозне мембране (хемијске супстанце, инфективни микроорганизми), а нарочито ако постоји могућност да се
опасност и штетност шири на већи број популације. Такође се морају
контролисати изложености канцерогенима, мутагенима и тератогенима као и репродуктивно штетним материјама.
Тада треба да се направи серија контрола да би се утврдиле законске
прописане дозе изложености и у складу са тим предузети мере.
Превенција изложености је најважнија, а затим мере које се могу користити за контролу изложености а оне укључују:
- Превенција - то значи искључити хазардне супстанце, или њихова
замена са мање опасним и штеним по здравље.
- Контрола деконтаминације и дезинфекције или контрола чврстих или
течних загађивача који су опасне и штетне супстанце по здравље.
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-

-

-

Располагање са литературом на радном месту и упознавање са опасним и штетним супстанцама о заштити здравља ради боље примене
РРЕ заштите (од енгл. Personal Protecting Equipment – лична заштитна
опрема, ЛЗО).
Обележавање места или простора за опасне биолошке или хемијске
супстанце и контејнера за опасан отпад треба да буде обележен и затворен ради заштите радника и околине.
Незапослене особе немају приступ лабораторији као и у контаминираном простору са опасним и штетним материјама по здравље.
Минимизирати коришћење опасних супстанци колико је могуће не пореметивши технолошки процес производње, или мењати технологију
са савременијом којом се користе мање опасне и штетне материје.
Обезбедити -одговарајућу личну заштитну опрему, одговарајућу респираторну заштиту, лако и ефикасно одржавање хигијене, безбедно одлагање одеће, просторију за узимање хране и освежење, (никада се не сме
јести и пити у радном делу лабораторије или у контаминираном делу).
Смањити број особа који су току дана изложене опасним и штетним
материјама.
Смањити укупно дневну изложеност појединца опасним и штетним
материјама.
Елиминисати могућност стварања аеросола, обезбедити биолошке заштитне кабинете и одговарајуће дигесторе.
Вентилација просторија мора да буде по прописима, да би се елиминисали контаминанти из ваздуха.
План за акцидентне ситуације и прва помоћ треба да је доступан радницима у лабораторији, као и телефони и име особе задужене за
такве ситуације.
Послодавац има обавезу да излагање карциногенима или биолошким
агенсима превенира, добром личном заштитом опремом (PPE), увођењем радника у посао и заштиту као и личну заштиту, инжењерингом
као и контролом процедура и контролом примене личне заштите.
Табела 1. Пример анализе опасних супстанци
R-(Risk) и S-(Safety) фразе (ознаке
упозорења и обавештења)

1.Бензен (C6H6)

Информације,

R-45, могући канцероген, R-11 високo
(CAS 71-43-2)
запаљив, R-48/23/24/25
опасан по здравље
после дужег излагања,
инхалације, контакта
са кожом и очима.
Токсичан ефекат излага- Запаљив је и даје вео-

S-45 затрованог
одмах уклонити
из контаминиране
средине, у случају
гутања изазвати
повраћање, S-53
Контрола
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Хазардна- опасна
супстанца, опасна
по здравље при
дужем излагању и
инхалирању, контакту са кожом и
очима Опасности:
канцероген је и даје иритације очију.

Максимална граница изложености-експозиције,
Occupational exposure level (OEL) 8h
(UK) TWA 10 ppm
или (30mg/m3)
1993, 1 ppm 2007.
OSHA 5 ppm при
кратком излагању

Делује на: очи,
кожу слузокожу,
респираторне
органе, уноси се
ингестијом

ње је повезано са токсичним ефектом. Канцероген,
токсичан ако се апсорбује
преко коже, иритира
кожу, очи, мукозне
мембране и респираторни
тракт. Бензен удисан у већим концентрацијама може изазвати смрт за неколико минута. Aкутно тровање претежно делује на
CNS, хронично доводи до
дегенеративне промене на
хемапоетичном систему.

Методе мерења
NIOSH 1500, 1501, 3700,
3800; OSHA 12, 1005
Види: NMAM ili OSHA
Methods

ма отровне паре које
стварају експлозивне
смеше у случају пожара користити воду,
угљендиоксид. Паре
бензена су теже од
ваздуха и концетришу
се у доњим слојевима
радних просторија.

NIOSH,
(Види прилог Е)

експозиције
носити заштиту за
очи и нитрилне
ПВЦ рукавице,
заштитну маску
са филтером или
изолационим
апаратом

Прва помоћ
(види процедуре)
очи добро
испрати, кожу
испрати сапуном,
тражити лекарску
помоћ.

Потенцијални
канцероген класа
A карциногена,
Симптоми: иритације, ан- Циљни (таргет) оргалеукемије, код
орексија, дерматитис, де- ни: очи, респираторни
животиња
систем, крвни систем,
пресија, потенцијалан
алвеоларни/бронх
професионални карцино- централни нервни
иални аденом,
ген
систем.
код женки пацова
рак млечних
жлезда

2. ЗАКЉУЧАК
За процену ризика и управљање ризицима у микробиолошким и хемијским лабораторијама треба што пре донети:
- домаће стандарде,
- домаће прописе што пре усагласити са прописима EU и стандардизовати све процесе у свим лабораторијама
- направити приручник за рад у лабораторији са процедурама од уласка
биолошког материјала или другог материјала за испитивање у лабораторији до изласка обрађеног материјала с резултатима анализа и отпадом,
прву помоћ и план понашања и мере заштите за ванредне ситуације.
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УПРAВЉAЊЕ РИЗИЦИМA У РAЧУНAРСКОЈ УЧИОНИЦИ
НA ПРИРОДНО-МAТЕМAТИЧКОМ ФAКУЛТЕТУ
У НОВОМ СAДУ
Маријана Чачић1, Раденко Кисић1, Јадранка Обровски1
radenko@if.ns.ac.yu, rikica@im.ns.ac.yu
РЕЗИМЕ
Захтеви савременог извођења наставе довели су до тога да скоро сви факултети
Универзитета у Новом Саду имају барем по једну рачунарску учионицу. Као карактеристичан пример посматрали смо рачунарску учионицу 3 на III спрату Департмана за математику и информатику Природно-математичком факултету у Новом Саду.
Процењени су ризици по безбедност и здравље како наставника, тако и студената.
Сагледане су основне карактеристике радног окружења. Извршена су мерења микро климе
(влажност ваздуха, температура, брзина струјања ваздуха) у различитим временским периодима током протекле године, као и осветљеност свих делова просторије и израчунат градијенt осветљености. Такође су извршена препознавања и утврђивања других опасности и
штетности да би се утврдили ризици при раду са монитором. Предложене су и већим делом
спроведене мере које се ослањају на ергономске препоруке везане за избор тастатуре, миша, столице, радне површине.
Припремљена су упутства која се односе како на наставнике, тако и на студенте.
Кључне речи: Ризик, анализа ризика, методе анализе, опасност,

RISKS MANAGEMENT IN THE COMPUTER CLASSROOM
AT THE FACULTY OF SCIENCES, UNIVERSITY OF NOVI SAD
ABSTRACT
The standards of modern education require all the faculties at the University of Novi
Sad to have at least one computer classroom. As a characteristic example we have examined
computer classroom No. 3 on the third floor in the Department of mathematics and informatics,
Faculty of Sciences in Novi Sad.
We estimated safety and health risks for both teachers and students, giving attention to
basic characteristics of the working environment. We measured micro-climate parameters (relative humidity, temperature, air convection rate) in different seasons during the previous year,

1
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as well as illuminancy of different parts of the classroom and illuminancy gradient. We also
established other health risks, such as the ones connected to working with the computer monitor. Moreover, we suggested the procedures regarding the choice of the computer mouse,
keyboard, chairs and tables.
Finally, we have prepared the tutorials for the teachers and students.
Keywords: risk, risk analysis, methods of analysis

1. УВОД
Опште прихваћени модел управљања ризицицима се састоји од низа
активности које се могу поделити по фазама:
- идентификација и оцена ризика
- утврђиваље могућих активности
- креирање плана активности
- спровођење плана
- мониторинг и евалуација плана.
Радно окружење које смо посматрали је рачунарска учионица 3 која се
налази на III спрату Департмана за математику и информатику. Опремљена је са
16 рачунарских радних места за студенте и катедром за наставника. Распоред у
наведеном простору је осмишљен функционално уз примену ергономских стандарда. По пет рачунара је постављено са леве и десне стране учионице, док се у
централном делу налази преосталих шест. Свака рачунарска конфигурација се
састоји од кућишта, монитора, тастатуре, миша и звучника. На катедри се налази
наставнички рачунар исте конфигурације и бим-пројектор.
Учионица не располаже ниједним штампачем који је повезан са поменутим рачунарима.
Целом дужином десног зида налазе се прозори који се могу отворити.
Преко њих су постављене тамне тракасте завесе.
У школској 2007/2008. години под је био прекривен итисоном, али су током летњег распуста извршени: креченје и уклоњање итисона, а постојећи паркет сређен (хоблован и излакиран).
На зиду, иза наставничке катедре смештена је бела, стаклена табла по којој
се може писати за потребе наставе и пројектовати материјал бим-пројектором. На
наредној страни, слике које следе приказују описану рачунарску учионицу.
2. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ОПАСНОСТИ И ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ
Први корак у процесу управљања ризицима се пре свега састоји у сагледавању опаности и штетности које се могу десити у рачунарској учионици.
Опасност која је препозната из званичне контролне листе (чек-листе) опасности и штетности је опасност од директног или индиректног додира са деловима електричне инсталације и опреме под напоном.
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Слика 1: Рачунарска учионица 3

Слика 2: Рачунарска учионица 3

Слика 3: Рачунарска учионица 3
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Електричне инсталације у рачунарској учионици су спроведене помоћу
каналица за каблове које су смештене испод помоћних столова, на поду, уз сам
зид. На овај начин смањена је могућност оштећења електричних каблова и ризик
од струјног удара.
Кућиште рачунара је постављено укосо, тако да полеђина рачунара није
лако доступна ни студенту који седи за рачунаром, ни студенту који седи испред
њега. У централном делу учионице каналица за каблове је спроведена по средини
између два кућишта која се налазе на поду и радних столова који их окружују, те
је и овде полеђина рачунара теже доступна.
С обзиром на то да су корисници рачунарске учионице студенти постоји
и ризик од механичких повреда услед непажљивог понашања (пад услед љуљања
на столици или седења на рубу стола и томе слично).
На основу ових чињеница процењено је да је ризик од струјног удара и
механичког повређивања низак.
Студентима је намењено Упутство за безбедан рад у рачунарској учионици
где им је детаљно указано на ову врсту опасности и прописан начин понашања у
учионици. Између осталог, студентима је строго забрањено да сами интервенишу
на опреми уколико не функционише, тј. обавезно морају обавестити неког од запослених. Такође им је забрањено да у учионицу уносе храну и течност.
Природно-математички факултет је урадио Правилник о безбедности и здрављу студената и на овај начин упутио на њихово право и обавезе. Исти се студентима даје приликом уписа и води се уредна евиденција о њиховој обавештености.
3. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ШТЕТНОСТИ И ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ
Коришћење рачунара носи са собом низ ризика који утичу на здравље
оних који се њима служе.
- Прву групу ризика чине физички, као што су болести мишића, зглобова, очију и коже.
- Друга група ризика је узрокована стварањем магнетних и електричних поља ниске фреквенције која се генеришу у мониторима или другим VDT (Video Display Terminal) уређајима. Код монитора са течним
кристалима (LCD) и плазма монитора овог ризика нема.
Једна од најчешћих повреда која настаје услед честог понављања истог
покрета током дужег временског периода је Синдром карпалног тунела тј.
повреда тетива у шаци. Често се јављају и повреде везане за мишиће вратног и
раменог дела и руку. Неправилно и дуготрајно седење може довести до повреда
кичменог стуба, кукова и променама на венама.
Да би се повреде овог типа спречиле препоручују се паузе у раду у трајању 10-15 минута на сваких сат времена.
На Природно-математичком факултету је настава организована тако да се
после сваког часа који траје 45 минута прави пауза од 15 минута, тиме није било
потребе за предузимањем нових мера.
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Велики број корисника рачунарске опреме има проблема са видом. Утврђено је да док се гледа у монитор трепће се три пута мање него уобичајено, што
доводи до замора очију, осећаја пецкања у очима, осетљивости на јаче светло,
главобоља која доводи до мучнине и вртоглавице, успореног фокусирања.
Превентива за појаву оваквих проблема је да се на сваких 15 минута скрене поглед са монитора и гледа кроз прозор у даљину или у неки удаљени предмет
у просторији. Ово се може сматрати вежбом за очи и студентима је треба препоручити.
Црвена, иритирана кожа (дерматитис) и коњуктивитис могу имати исти узрок. Катодна цев у монитору засипа корисника негативно наелектрисаним јонима
(електронима). Тело постаје негативно наелектрисано и на њега се лепе позитивно
наелектрисане честице прашине које иритирају очи и затварају поре на кожи.
Итисон се показао као неприкладна подна подлога за учионицу, првенствено јер се у њему скупља прашина (без обзира на редовно чишћење и повремено прање). С обзиром на то да се ради о синтетичком непроводном материјалу
долази до наелектрисавања људи. То је стварало проблема наставницима и студентима, нарочито при изласку из просторије када долази до пражњења при
додиру са уземљеним предметима (врата од учионице).
Већину неповољних последица по људско здравље који се приписују разним зрачењима монитора је тешко доказати.
Монитори са катодном цеви производе магнетна и елекртична поља ниске фреквенције. LCD монитори, као и они са плазма дисплејом не генеришу ова
зрачења, те не представљају опасност по здравље.
Електростатичко поље настаје од статичког напона монитора и корисника. Јачина електростатичког поља зависи од проводљивости површинског слоја
уређаја, кретања и одеће корисника, врсте материјал од којег је израђен намештај
и под, влажности ваздуха у просторији.
У стручној литератури је заступљен став да електрична поља ниске фреквенције не представљају ризик по здравље.
Испитивања указују да можда највећи ризик по здравље прети од магнетних поља ниске фреквенције која се стварају у монитору. Поремећаји се могу
појавити на целуларном нивоу код особа које су изложене дејству јаких поља
дуже време. Јачина магнетног поља значајно опада са удаљеношћу од извора.
Познато је да је магнетно поље јаче са стране, на врху и иза монитора, док је са
предње стране слабије.
Сматра се да је безбедна удаљеност тела од предње стране монитора најмање 71 cm , а од осталих страна монитора 122 cm.
Сходно претходно наведеним чињеницама приступило се размештању и
замени монитора у складу са тренутним могућностима Факултета. Монитори са
катодном цеви су распоређени на помоћне столове поред зида и прозора, и постављени су укосо, тако да не зраче директно у леђа студента који седи испред.
Студент који седи за тим монитором је на прописаној удаљености од дела монитора који најмање зрачи. У централном делу рачунарске учионице су постављени LCD монитори код којих се овакво зрачење не појављује.
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Годишњим Планом за безбедност и здравље на раду на Природно-математичком факултету у Новом Саду, за 2008/2009. годину предвиђена је набавка нових LCD монитора који би требали да замене постојеће мониторе са катодном цеви.
Осветљеност радног места са монитором се може посматрати кроз осветљеност целе просторије или локално само на одговарајућем радном месту.
Сматра се да је довољна осветљеност просторије од најмање 500 lx.
Бљештање и рефлексија су најчешће изазвани превеликом јачином светлости или превеликом разликом јачине сватлости уперене у лице. Оба ефекта
могу настати и од природног, али и од вештачког осветљења.
Aко се монитор постави испред прозора или јако светле рефлектујуће површине може се изазвати директно заслепљење. Изузетно је лоше постављање
монитора тако да се прозор налази иза корисникових леђа, јер се ствара велика
рефлексија.
Бљештање и рефлексија који су проузроковани дневним светлом се могу
умањити постављањем завеса на прозоре. Површина радног стола не сме бити
рефлектујућа.
Радни сто са монитором мора бити постављен тако да буде паралелан са
вештачким осветљењем на плафону. Треба користити светиљке са топлом белом
бојом или природно белом бојом светла.
Aко се користи флуоресцентна расвета може се десити да се јави ометајуће трептање које веома замара очи. Ову расвету редовно треба проверавати и
сервисирати.
Осећај да су микроклиматски услови у радном окружењу пријатни је сасвим индивидуалан. Између осталог зависи од физичке активности током обављања посла, одеће, времена задржавања у просторији, дневних промена температуре, годишњег доба.
Температура просторије у којој се одвија рад уз рачунар би требала да
буде 21 - 23ºC, али када су врели дани може да буде и 26 ºC. Мерења се врше у
средини просторије на висини од 75mm изнад пода.
Брзина кретања ваздуха не би требала да буде већа од 0,15m/s при температури 21 - 23ºC. Може се повећати на вишим температурама.
Релативна влажност је изузетно битан елемент микроклиме у радном
окружењу са рачунарском опремом. Треба да буде 30 - 60 %.
У случају да неки од ових елемената микроклиме одступа, код корисника
се може јавити: исушена слузокожа, честе инфекције горњих дисајних органа,
тегобе са зглобовима, главобоља, тешкоће у концентрацији, повећан умор.
4. ИЗВРШЕНА МЕРЕЊА И ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ
У Рачунарској учионици извршена су мерења осветљености и микроклиме.
Испитивање је обављено 3. октобра 2007. у периоду од 1105 до 1400 часова.
За мерење релативне влажности ваздуха и температуре коришћен је аспирациони психрометар по Aсману, са тачност 0.2 ºC.
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Парцијални притисак водене паре је одређиван помоћу психрометарске
формуле:

p s = p zm − 662 ⋅ 10 −6 (t s − t m ) p a
Брзина струјања ваздуха мерена је нискотемпературним кататермометром неосетљивим на смер кретања ваздуха.
Осветљеност је мерена луксметром.
Измерени микроклиматски услови у спољашњој средини су:
- време:
1100 h, сунчано
- температура:
tS = 16.80 (10) ºC
- релативна влажност:
RV = 68.8 (3) %
- брзина струјања ваздуха: v = 1.65 (5) m/s
Табела 1: Микроклиматски услови у просторији
Место мерења

tS [ºC]

v [m/s]

RV [%]

4

21.4 (1)

испод 0.05

57

Микроклиматски параметри у учионици при радним условима (укључени
су сви рачунари и учионица је максимално попуњена) задовољавају прописане
стандарде (температура 21-23 ºC, брзина кретања ваздуха испод 0.15m/s и релативна влажност 30-60%).

Слика 4: Тлоцрт просторије са назначеним мерним местима

Јачина осветљености:
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Табела 2: Комбинована дневна и флуо-цеви (више комада)
Место мерења

E [lx]

1
2
3
4
5
6

693 (5)
693 (5)
630 (5)
341 (5)
348 (5)
346 (5)

просечна осветљеност

508 (5)

просторна равномерност
осветљености

1:1.49

Табела 3: Дневна светлост
Место мерења

E [lx]

1
2
3
4
5
6
просечна осветљеност

230 (5)
230 (5)
216 (5)
140 (5)
120 (5)
115 (5)
175 (5)

просторна равномерност
осветљености

1:1.52

Просечна јачина осветљености у радним условима (спуштене ролетне и
укључено вештачко осветљење) је 508 lx, што одговара захтевима за дату врсту
активности (веома велики захтеви, 300-600 lx).
Фактор дневне осветљеност је 32%, што такође одговара захтевима (веома велики захтеви, фактор дневне осветљености 6-12 %).
Однос осветљености најслабије осветљеног радног места према средњој осветљености задовољава постављене захтеве (велики и средњи, 1:2.5) износи 1:1.49.
На основу првих мерења осветљености запажени су горе наведени резултати, са којих се уочава повећан градијент осветљености и мања осветљеност у
односу на неке европске стандарде (преко 700 lx). Такође су уочени проблеми
рефлексије и бљештања изазвани дневном светлошћу.
Препоручена је мера постављања тамних тракастих завеса и додавања нових флуо-цеви.
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Након спроведених мера извршена су нова мерења која су дала следеће
резултате.
Испитивање је обављено 7. априла 2008. у периоду од 1105 до 1400 сати.
Јачина осветљености:
Табела 4: Комбинована дневна и флуо-цеви (више комада)
Место мерења

E [lx]

1

754 (5)

2

754 (5)

3

748 (5)

4

760 (5)

5

765 (5)

6

758 (5)

просечна осветљеност

756 (5)

просторна равномерност
осветљености

1:1.01

Табела 5: Дневна светлост

510

Место мерења

E [lx]

1

231 (5)

2

231 (5)

3

220 (5)

4

140 (5)

5

140 (5)

6

118 (5)

просечна осветљеност

180 (5)

просторна равномерност
осветљености

1:1.28
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Просечна јачина осветљености у радним условима (навучене тракасте
завесе и укључено вештачко осветљење) је 756 lx, што одговара захтевима за
дату врсту активности (веома велики захтеви, 300-600 lx).
Однос осветљености најслабије осветљеног радног места према средњој осветљености задовољава постављене захтеве (велики и средњи, 1:2.5) износи 1:1.01.
5. ЗАКЉУЧАК

Након свега изложеног у раду и сагледане целокупне проблематике
изведен је општи закључак:
-

Велики и важан корак у области безбедности и здравља за студенте је
што је написано Упутство за безбедан рад у рачунарској учионици.
Упутство поставља и регулише правила понашања у учионици од уласка у учионицу до самог изласка приликом завршетка вежби тј. рада.
- Правилник о безбедности и здрављу студената дефинисао је врло прецизно њихова права и обавезе од уписа на Природно-математички
факултет у Новом Саду, па до доделе дипломе. Веома је важно истаћи
да су приликом израде Правилника консултовани студентски парламент, представници студената са свих Департмана, као и студент продекан.
- Сагледавање проблематике монитора са катодном цеви и његове штетности приликом рада дало је допринос великом броју замене монитора у текућој години и планом за 2008/2009. годину којим је обухваћена завршница реализације постављања LCD монитора.
- Постављање стаклене табле је веома важно јер се на овај начин избацила из употребе класична школска креда и значајно се смањила количина прашине и њеног негативог утицаја на здравље студената и
наставника, али и на саме рачунаре.
- Да би наведене мере безбедности и здравља на раду дале пун ефекат
уклањање итисона из радних просторија је сматрано важним завршним кораком побољшања радних услова, те се томе приступило у овој
школској години.
- Мерењем осветљености радног простора и на основу добијених резултата као мера заштите од рефлексије и бљештања постављене су тракасте завесе. Да би се побољшала осветљеност повећан је број флуоцеви.
Реализацијом и ове мере знатно је дат допринос побољшању услова са
аспекта безбедности и здравља на раду којим се од самог почетка увођења мера
из законских области примењивих на Природно-математички факултет у Новом
Саду кренуло од најважнијег: заштити студената, радног особља, гостију или
боље рећи свим лицима која по било ком основу проводе време на Природно-математичком факултету.
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ПРОЦЕНA И УПРAВЉAЊЕ РИЗИКОМ
НA ТЕРЕНСКИМ ВЕЖБAМA СТУДЕНAТA
ПРИРОДНО-МAТЕМAТИЧКОГ ФAКУЛТЕТA У НОВОМ СAДУ
Драгослав Павић1, Бранко Миљановић1, Маријана Чачић1, Љубица Грбовић1
dragoslav.pavic@ig.ns.ac.yu, bane@ib.ns.ac.yu
РЕЗИМЕ
На Департману за билогогију и екологију и Департману за географију, туризам и
хотелијерство Природно-математичког факултета у Новом Саду, теренска настава студената на дипломским и мастер студијама представља интегрални део наставног процеса. Током извођења овог специфичног облика наставе, који се реализује уз обавезно присуство
наставника, сви учесници, нарочито студенти, изложени су читавом низу опасности и штетности. Из поменутог разлога студиозно се приступило процени и управљању ризиком на
теренској настави. Дефинисани су и описани радни процеси, учесници терена, комбиновани ефекти и интеракција опасности и штетности. Израђена су упутства са којима су упознати студенти теоретски и практично. Израђена су и правила и процедуре којих се треба
придржавати у циљу безбедног извођења теренских вежби.
Кључне речи: теренска настава, студенти, ризик, штетност, безбедност

RISK EVALUATION AND MANAGEMENT
OF STUDENT FIELD WORK AT THE FACULTY
OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS, NOVI SAD
ABSTRACT
On the Department of Biology and Ecology and the Department of Geography, Tourism
and Hotel Management of the Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Novi Sad, student field work during the bachelor and master studies represents an integral part of teaching and learning. During the implementation of this specific type of learning programme, which is always performed in the presence of teachers, all the participants, especially students, are exposed to numerous hazards and harmfulness. This is the reason why we have done a detailed risk evaluation and
management of student field work. We have defined work processes, field work participants, combined effects and interactions of the hazards and harmfulness. Detailed guidelines have been
created and presented to students theoretically and practically. Detailed rules and procedures have
been defined which need to be followed in order to secure safety of student field work.
Key words: field work, students, risk, harmfulness, safety
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Природно-математички факултет, Нови Сад, Србија

513

1. Међународна научна Конференција
БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ
и
11. Међународна Конференција
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ

1. УВОД
Наставним планом и програмом на Приридно-матматичком факултету у
Новом Саду на Департману за биологију и екологију и Департману за географију, туризам и хотелијерство на основним академским и дипломским академским-мастер студијама предвиђена је обавезна теренска настава студената. На
оба департмана теренска настава је вишедневног и једнодневног карактера и изводи се уз обавезно присуство наставника. У зависности од године студија и студијског програма вишедневна теренска настава се раеализује на подручју Србије
и суседних земаља, док се једнодневни терени организују углавном у ужем и ширем окружењу Новог Сада. Током извођења теренске наставе студенти су, као
најактивнији учесници овог облика наставне активности, изложени бројним опасностима и штетностима.
У складу са чланом 5. Закона о безбедности и здрављу на раду, студенти
имају право на безбедност и здравље када се налазе на обавезној практичној настави. Природно-матматички факултет је у поступку процене ризика, израде акта
о процени ризика и доношења програма за управљанје ризицима, дефинисао начин на који ће се управљати ризицима у оквиру теренске наставе.
Циљ овог рада је да се укаже на опасности и штетности које се могу појавити у току теренског рада, као и указивање на начине на које се управљања
ризиком по безбедност и здравље студената и наставника.
2. ОПИС ТЕРЕНСКЕ НАСТАВЕ
За студенте прве и друге године основних академских студија на Департману за биологију и екологију из групе зоолошких и ботаничких предмета организјује се десетодневна теренска настава на Фрушкој гори (прва година) и Црногорском приморју (друга година). Теренска настава за студенте прве године се
реализује током маја, а за студенте друге године у периоду април-мај. Током извођења теренске наставе студенти се крећу у већим групама и самостално прикупљају теренски материјал који затим индивидуално обрађују у просторијама
предвиђеним за ту намену.
На трећој години основних академских студија и дипломским академским студијама-мастер студенти у оквиру наставних предмета Хидробиологија
(основне студије) и Примењена хидробиологија (мастер студије) су у обавези да
одраде две једнодневне вежбе у теренским условима, а то су најчешће речни (најчешће Дунав) и стагнантни хидроекосистеми (Засавица, Зобнатица, Провала, Ковиљски рит, Хс ДТД, рибњаци и сл.).
На овим вежбама студенти се упознају са апаратурама и методологијом
хидробиолошког узорковања. Студенти сакупљају ихтиолошки материјал, планктон и макрозообентос користећи различите стационарне (понтони) и покретне
(скеле, чамци, мањи бродови) пловне објекте.
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Слика 1: Узорковање воде

Слика 2: Рад у чамцу

На Депaртману за географију, туризам и хотелијерство вишедневна обавезна теренска настава представља окосницу теренског рада студената. У зависности од године студија и студијског програма, односно модула, овај облик наставе се организује у трајању од 4 до 6 дана на подручју Србије и земаља региона. Студенти прве године основних академских студија оба студијска програма
(географ и менаџер) током октобра студије започињу четверодневном теренском
наставом по AП Војводини. На другој и трећој години основних академских студија за студенте Департмана организована је обавезна теренска настава углавном
у различитим деловима централне Србије и делимично у AП Војводини у трајању од 4 до 5 дана, што зависи од студијског програма и модула. На првој и другој години дипломским академским студија-мастер шестодневна теренска наста515
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ва се изводи на подручју Црне Горе и Босне и Херцеговине (прва година), односно других земаља у окружењу (друга година).
Вишедневна теренска настава на Департману за географију, туризам и хотелијерство је замишљена тако да студенти уз обавезно присуство наставника током периода предвиђеног за терен, у зависности од студијског програма и модула, организовано у већим групама обилазе и посећују објекте и садржаје значајне
за одговарајући наставни план и програм.

Слика 3: Студенти у посети ловишту

Слика 4: Вожња жичаром

Пажња студената са студијског програма Географ је усмерена на различите
физичкогеографске (планине, пећине, реке, језера и сл.), друштвеногеографске (насеља, привредни комплекси, различите институције и сл.) и регионалногеографске
(регионалне целине) објекте и садржаје и њихове међусобне везе. На студијском
програму Менаџер (модули: Туризам, Ловни туризам, Хотелијерство, Гастроно516
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мија) кроз посете одговарајућим туристичким дестинацијама, ловиштима и хотелско-угоститељским комплексима студентима се указује на туристичке вредности и
потенцијале и стање развијености туристичке привреде посматраног региона или
земље, затим на стање уређености посећених ловишта и њихов туристички значај,
као и на ниво уређености и услуга хотелско-угоститељских капацитета.
Приликом извођења вишедневне теренске наставе студенти имају обавезу
активног учешћа у овом виду наставног процеса. Наиме, поред садржаја и информација које на терену добијају од наставника и представника различитих институција, студенти су и сами дужни да под менторством наставника припреме
одговарајућу тему битну за успешно извођење теренске наставе.
Поред вишедневих теренских наставних активности студенти на Департману за географију, туризам и хотелијерство на оба студијска програма у оквиру
различитих наставних предмета уз пратњу предметног наставника одлазе и на једнодневне терене током којих стичу одговарајућа практична знања (нпр. из геоморфологије, хидрологије, картографије, познавања оружја, познавања дивљачи и др.).
Веома је важно нагласити да се на оба департмана приликом организовања превоза и смештаја учесника теренске наставе посебна пажња посвећује обезбеђивању поузданих превозних средстава (аутобуси, мини-аутобси), као и одговарајућег хотелског смештаја и исхране.
3. ФОРМИРАЊЕ ЧЕК ЛИСТЕ
ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА НА ТЕРЕНСКОЈ НАСТАВИ
У поступку препознавања и утврђивања опасности и штетности током
процењивања ризика, коришћена је општа чек-листа која садржи шифре са назнакама од 01 до 39. Ова чек-листа је сачињена у складу са Правилником о начину и
поступку процене ризика на радном месту и у радној околини (чланови 8. и 9.) и
Правилником о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду (члан 3.).
Како би процена ризика у лабораторијама, током теренске наставе, у раду са компјутерима, при изложености стресорима радног места и друго, била што ефикаснија, израђена је и тзв. Проширена чек-листа.
Извод из ове чек-листе, са опасностима и штетностима које се очекују
током теренске наставе, из група означених шифрма: 07, 08, 09, 10, 11, 12, 23, 27
и 39 дат је у тексту који следи:
• шифра 07 - опасне површине (подови и све врсте газишта, површине са којима запослени долази у додир, а које имају оштре ивице-рубове, шиљке, грубе површине, избочене делове, и сл.):
- 07.01 - стакло, оштри, зарђали и запрљани предмети у води;
- 07.02 - употреба теренског ножа и алата;
- 07.03 - стрме литице, опасност од одрона стена и стварања клизишта
• шифра 08 - рад на висини или у дубини, у смислу прописа о безбедности и здрављу на раду:
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•

•
•

•

•

•

•

- 08.01 - пењање на стене, стабла и чеке током теренског рада ради
сагледавања особина терена и прикупљања података;
- 08.02 - улазак у јаме, шпиље и слично...
шифра 10 - могућност клизања или спотицања (мокре или клизаве
повр- шине):
- 10.02 - мокре и клизаве површине у чамцу;
- 10.03 - мокре и клизаве површине у приобаљу;
- 10.04 - мокре и клизаве површине у шуми и сличним теренима...
шифра 11 - физичка нестабилност радног места:
- 11.01 - вожња и рад у чамцу и другим сличним објектима на води.
шифра 12 - могуће последице или сметње услед обавезне употребе
средстава или опреме за личну заштиту на раду:
- 12.01 - ношење дубоких риболовачких чизама (посебно у летњем
периоду);
- 12.02 - ношење појаса за спасавање током рада у чамцу (посебно у
летњем периоду).
шифра 23 - биолошке штетности (инфекције, излагање микроорганизмима и алергентима):
- 23.03 - ујед крпеља;
- 23.04 - Лајмска болес;
- 23.05 - Лептоспироза;
- 23.08 - цијанобактерија - цијанотоксини;
- 23.09 - токсичност макрогљива;
- 23.10 - алергени: споре, полен;
- 23.11 - ујед инсеката и паукова
шифра 27 - штетни климатски утицаји:
- 27.01 - високе температуре;
- 27.02 - ниске температуре;
- 27.03 - висока влажност;
- 27.04 - временске непогоде;
- 27.05 - висок ниво УВ зрачења...
шифра 39 (2) - рад са животињама:
- 39(2) 01 - ујед змија;
- 39(2) 02 - ујед дивљих свиња.
шифра 39 (4) - рад у близини воде

4. ПРЕПОЗНАТЕ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ
И ПРОЦЕНА РИЗИКА
У зависности од услова средине где се теренска настава реализује и предвиђених задатака, учесници на терену су изложени различитим опасностима и
штетностима, што за последицу може да има различита повређивања и обољевања:
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-

у условима неравног и влажног терена, клизања и падови могу проузроковати огреботине, огуљотине, контузије, па чак и преломе костију;
- падови у воду током рада на пловној јединици или у непосредној близини хидрографског објекта, између осталог могу довести до прехладе, дављења и слично;
- коришћењем теренских алата и прибора често долази до различитих
типова повреда као што су: посекотине, огреботине, раздеротине и сл.
Aко су при том ови алати и прибори били у контакту са
контаминантом може доћи и до појаве тетануса;
- ујед крпеља може да буде узрок енцефалитису, али и преносу сприрохете Borelije Burgdoferi и настанку Лајмске болести;
- код постојања преосетљивости на полен и друге алергене могућа је
манифестација читавог низа алергијских обољења, па и оних која
изискују хитну лекарску интервенцију, као што су астма, квинкеов
едем и слично;
- ујед животиња заражених беснилом, змија и паукова престављају такође велику опаснот, па тиме и ризик;
- боравак на отвореном простору доводи до изложености високим
температурама, које нпр. на подручју Делиблатске пешчаре достижу
вредности од преко 50 ºC. Повишено УВ зрачење је присутно током
већег броја дана у години. Изложеност оваквим условима доприноси
развоју поремећаја терморегулације, настанку сунчанице, топлотног
удара и сличних поремећаја. И поред праћења прогнозе времена није
увек могуће предвидети нити избећи невреме, као што су олује,
обилне кише и слично.
Ово су само неке од могућих опасности и штетности, повређивања и обољевања чији је ризик процењиван за услове обављања теренске наставе.
Процена ризика на Природно-математичком факултету се обавља у складу
са важећим прописима, документима Европске уније и међународним стандардима, пре свих Спецификацијом OHSAS 18001, ISO 14001 и захтевима ISO 170025,
с обзиром да су лабораторије на Департману за физику акредитовале свој рад у
складу са овим стандардом.
У процени ризика на ПМФ-у, коришћени су приступи дати у Смерницама за процену ризика ЕУ, и то:
- „Процес и послови (процесни приступ);
- Место рада или локација (где је сама локација извор значајне опасности);
- Одељење (процена везана за организацију- запослени у једном одељењу обављају низ сличних послова );
- Тип и обим опасности (ово је примерено тамо где су посебне опасности добро познате и процена тих опасности представља приоритет
(нпр. одржавање електричних инсталација, коришћење јонизујућег
зрачења).“
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У поступку процене и управљања ризиком по безбедност и здравље учесника теренске наставе коришћени су:
- приступи означени као место рада или локација и процесни приступ;
- чек- листе, опште и специјалне;
- матрични модел тзв. Сингапурске методе;
- редукција ризика све време, током самог поступка процене;
- процена преосталог ризика, који се није могао редуковати и
- доношење плана и програма мера превенције, са роковима, одговорностима, приоритетима и планираним финансијским средствима
за наредни период.
Процена ризика који су везани за експозицију биолошким агенсима обавља се и у складу са Директивом Eu 2000/54/EC, према којој се под овим агенсима
подразумевају микрорганизми, ћелиске културе и хумани ендопаразити који су
способни да изазову инфекцију, алергиске реакције или токсичне ефекте. За
процену ризика се користи класификација у склопу ове Директиве ЕУ.
5. ПРИМЕЊЕНЕ МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ
Руководство Природно-математичког факултета у Новом Саду и Тим за
процену ризика су на на самом почетку својих активности донели одлуку да се
врши редукција ризика тако што ће се и пре доношења акта о процени ризика
примењивати мере заштите и истовремено процењивати њихова ефикасност и
ефективност. Извршена је теоретска и практична обука студената пре одласка на
теренску наставу, дата су писмена упутства, набављени су лекови и друга медицинска средства за пружање прве помоћи. Израђена су правила понашања студената током наставе и у току је доношење Правилника за безбедност и здравље
студената Природно-математичког факулета, Нови Сад. Студенти активно учествују у великом броју активности, посебно у дефинисанју правила понашања, права и обавеза током студирања у области безбедности и здравља на раду. Значајан
број мера ће се спровести након завршетка процене ризика, када је планирано да
се изврши едукација за пружање прве помоћи. У току је набавка средстава и опреме за личну заштиту запослених, и низ других мера.
6. ЗАКЉУЧАК
Природно-математички факултет у Новом Саду својим активностима које
су у складу са поменутим чланом 5. Закона о безбедности и здрављу на раду, активно ради између осталог и на обезбеђивању оквира за безбедно извођење теренске
наставе студената као веома значајној дела наставног процеса на Факултету.
Такође, значај поменутих активности Природно-математичког факултета
превазилазе оквире саме институције. Наиме, по завршетку студија знање које су
стекли на Факултету из области безбедности и здравља на раду, студенти треба
да примене у васпитавању ђака којим ће у перспективи бити наставници и про520
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фесори у осмогодишњим и средњим школама. На овај начин Факултет учествује
у концепту васпитавања о безбедности и здрављу ученика које би требало да
започне још у оквиру основног образовања.
7. ЛИТЕРАТУРА
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

***: Глобална стратегија медицине рада за све, пут до здравља на
раду, Публикација Светске здравствене организације из 1995. године
(Global strategy on occupational health for all, The way to health et work
WHO/OCH/95)
***: Guidance on preparing a Health & Safety Policy Document for small
Firms, HSE, 2007: pp.16.
***: Директива Савета Европе 89/391/EEC од 12. јуна 1989. о увођењу мера за подстицање побољшања безбедности и здравља на раду.
Јоцић Н.: Управљање ризиком-примена Спецификације BSI-OHSAS
18001:1999, Информатор ванпривреде број 22, 2007: пп. 36-49.
Јоцић Н.: Безбедност и здравље на раду - Водич за процену и управљање ризиком, Неда Јоцић, „Футура д.о.о“, Нови Сад, 2008: пп. 312.
***: Приручник за процену ризика Европске агенције за безбедност и
здравље на раду (Safety and health at work is everyone’s concern, Risk
Assessment Tool, http://hwi.osha.europa.eu;
***: Смернице за процену ризика Европске уније, Aгенција за службене публикације Европске уније, Луксембург, 1996.
***: Стратегија Европске уније за здравље и безбедност на раду
2007-2012.

521

1. Међународна научна Конференција
БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ
и
11. Међународна Конференција
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ

ПРОЦЕНA РИЗИКA НA РAДНОМ МЕСТУ У СЛУЧAЈУ
ПОСТОЈAЊA ЛОКAЛНЕ ВИБРAЦИОНЕ НОКСЕ
Моника Папић1, Неда Јоцић2
mvmpapic@eunet.yu, neda.jocic.ns@gmail.com
РЕЗИМЕ
Вибрациона болест је хронично професионално обољење, настало оштећујућим дејством вибрација са радног места. Вибрациона болест чини 17,57% свих признатих професионалних болести у AП Војводини.
Циљ рада je да укаже на потребу за применом адекватног упитника, дефинисања
штетности са акцентом на детаљнију анализу вибрационе ноксе на радном месту и предлога
мера превенције у оквиру израде акта о процени ризика, на основу литературних података и
ретроспективне анализе оболелих од вибрационе болести типа хенд арм.
Превентивне мере за спречавање развоја hend-arm вибрационог синдрома биле би
адекватна процена ризика на радном месту и правовремено планирање а потом и спровођење
мера заштите за његово уклањање или смањење на најмању меру.
Кључне речи: процена ризика, хенд арм синдром, професионално обољење, радна
способност, превенција.

WORKPLACE RISK ASSESSMENT
IN EXPOSITION TO LOKAL VIBRATIONS
ABSTRACT
Vibration disease is a chronical occupational disease caused by the harmful effect of vibrations ат workplace. The vibration disease coverс 17,57% of all occupational diseases in the
Autonomous Province of Vojvodina.
The goal of the paper is to show, by reviewing of literature and retrospective analysis of
patients with the hand-arm vibration syndrome, the necessity for application of an appropriate
questionaire to define all noxious influences in workplaces тхе on human body especially vibrations,
and фор giving suggestions how to prevent the vibration disease within the Risk assessment
document.
Рreventive measures for the development of hand-arm vibration syndrome are an adequate
risk assessment in workplace, planning in advance and realization of all measures for elimination of
vibrations or reduce it as much as possible.

1
2
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1. УВОД
Човек је у радној средини изложен принудним вибрацијама при психофизиолошком ангажовању, експониран у функцији оператора као активан чинилац
у систему човек-машина. [5] Извори вибрација су бројни, а најчешће су заступљени у шумарству, грађевинарству, тунелоградњи, рударсву, металургији, металној
индустрији, при изградњи путева, текстилној индустрији, дуванској индустрији,
дрвној индустрији, итд[8,12]
Вибрациона болест је хронично професионално обољење, које представља патологију више ткива а настала је оштећујућим дејством вибрација са радног
места. [8,10]
Према начину деловања на људско тело, дејство вибрација се може поделити на опште и локално. [8,10]
Локалне вибрације делују на поједине делове тела које су у непосредном
контакту са вибрирајућим системом. [8]
Ханд арм вибрациони синдром спада у групу локалне вибрационе болести и представља скуп морфолошких и функционалних промена локализованих
на горњим екстремитетима, које се јавлјају због поремећаја циркулације, оштећења нерава и оштећења коштано мишићног система изазваних патогеним дејством
вибрација. [8,14,17,18]
По учесталости налази се на другом месту међу професионалним болестима у свету , после пнеумокониоза. [2,5] Студије показују да у зависности од услова експозиције, од ове болести обољева од 6% до 100% запослених експонираних стресогеном дејству вибрација ( =46%).[13]
На настанак и еволуцију вибрационе болести, осим непосредног дејства
вибрација, битан утицај имају и неки други штетни фактори, који прате рад са вибрирајућим инструментима, алатом и уређајима.
Најважнији у том погледу су повратни удар при раду са тешким пнеуматским инструментима, принудни положај тела при раду, статичко напрезање мишића, хладноћа (општа и локална) и интензивна бука, који стварају повољан терен
за патолошки утицај вибрација.[8]
2. ЦИЉ РАДА
За превенцију оболевања од вибрационе болести потребно извршити препознавање свих особина вибрација, начина деловања на организам, као и присуство других потпомажућих фактора стога су постављени циљеви:
- указивање на значај ретроспективне анализе општег и специфичног
морбидитета лица изложених локалном вибраторном осцилирању ради квалитетне процене ризика
- дефинисање опште чек-листе за експозицију вибрацијама које делују
преко руку
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-

дефинисање специфичних чек-листа за поједине гране производње,
врсту алата и опреме која је извор вибрација, као и других фактора
које утичу на развој клиничке слике болести;
дефинисање мера превнеције и начина њихове реализације у поступку избегавања и/или редукције ризика од настанка локалне вибрационе болести, типа ханд арм.

3. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Ретроспективна анализа експертиза радне способности радника који су
упућени са територије AП Војводине у Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад (ЗЗЗР Нови Сад) у периоду од 01.01.1996. године до 31.12.2005 године.
Aнализа добијених резултата и расположиве литературе у циљу састављања опште и специфичне чек листе као и дефинисање мера превенције.
4. РЕЗУЛТАТИ
Поступак процне ризика има три фазе: ретропспективну анализу, увид у
постојеће стање и процењивање ризика за настанак повреда, професионалних и
болести у вези са радом од опасности и штетности, узимајући, при томе у обзир
њхово комбиновано дејство и/ или интеракције.
82%

Све професионалне
болести
Вибрациона болест
18%

Графикон 1: Удео вибрационе болести
у свим професионалним болестима

Aнализа се односи на десетогодишњи период за који је обрађено укупно
1908 експертиза радне способности пацијената који су упућени са територије AП
Војводине у Завод за задравствену заштиту радника. У испитиваном узорку утврђено је 256 (13,41%) професионалних обољења, од којих је у 45 случаја (17,57%)
била дијагностикована локална вибрациона болест типа ханд арм вибрационог
синдрома. (Графикон 1)
Предузећа из којих су упућени оболели од вибрационе болести приказане
су графички. (Графикон 2).
Испитаници су били старости од 33 до 57 година, у просеку 46,7 година.
До момента верификације професионалног обољења, радни стаж запослених кретао се од 12 до 32 године ( = 24,68 годину).
Укупни радни стаж са вибрирајућим алатом кретао се од 8 до 28 година
( =19).
У 44 (97,7 %) случаја болест је регистрована код особа мушког пола, а само
један случај вибрационе болести регистрован је код особе женског пола (2,3%).
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Србијашуме и Војводинашуме

100%
80%
60%

77%

Национални парк Фрушка Гора

40%

5%

20%

Остала предузећа
18%

0%

Графикон 2: Предузећа оболелих

Остала занимања код којих је признато ово професионално обољење су:
по један алатничар, хидрограђевински радник, столар, брусач одливака, тракториста, и по два радника руковаоца грађевинским машинама.
82%

Моторни секач
Остала занимања
18%

Графикон 3: Удео моторних секача
међу оболелима од вибрационих болести

Најчешће тегобе испитиваних радника приказане су графички (Графикон 4).

Болови у обема шакама

100

Парестезије

80
80%
60
40

Болови у подлактици

73%

Бељење прстију
Болови у надлактици

49%
42%

Знојење дланова и прстију

20

Хипестезија

20%
0

9% 4%

Графикон 4: Симптоматологија

Појава првих тегоба у односу на дужину радног стажа коришћења вибрирајућег алата приказана графички (Графикон 5).
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40%
30%
20%

6-10 godina

11-15 godina

16-20 godina

21-25 godina

33%
27% 22%
18%

10%
0%

Графикон 5: Дужина експозиције до појаве првих тегоба

Дневна експозиција вибрацијама приказана је графички (Графикон 6).
40%
38%
30%
27%
20%
20%
15%

10%
0%

4ч

5ч

6ч

7ч

Графикон 6: Дневна експозиција

Радна способност скоро свих оболелих од ханд-арм вибрационог синдрома била је умањена, сем код једног, код којег је наступила потпуна и трајна радна
неспособност, због трајних промена непрофесионалне етиологије и на другим
органима и органским системима.
5. ДИСКУСИЈА
Вибрациона болест чини 17,57% свих признатих професионалних болести у посматраном десетогодишњем периоду, на територији Војводине.
Највише оболелих је било из привредне гране шумарства, из предузећа Србија шуме, Војводинашуме као и Национални парк Фрушка гора, на радном месту
моторног секача, јер се у процесу експлоатације шума примењује механизација, ради
повећања продуктивности рада и смањивања физичког напрезања, која доводи до
повећаног ризика од настанка вибрационе болести због примене моторне тестере.
Код свих запослених наведеног занимања, на радном месту били су присутни неповољни макроклиматски услови (рад на отвореном).
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Захтеви рада на радним местима које су испитаници обављали били су
специфични у односу на пол, због интензивне физичке активности радника ради
савлађивања појединих оптерећења диктираних радним задацима, те се због тога
уочава готово потпуно захтев за мушким полом.
Тегобе које су радници имали биле су претежно болови у шакама (80%),
парестезије (осећај трњења, боцкања, мравињања) (73%), бељење прстију при излагању хладноћи или спонтано (42%). Код сваког трећег радника прве тегобе јавиле су се након 6 до 10 година експозиције Највећи број радника (65%) био је
изложен овој нокси 75-100% дневног радног времена. На несрећу трећина
запослених наставља са експозицијом вибрацијама.
Код пацијената код којих је констатована умањена радна способност, постоји преостала радна способност за рад без даљег контакта са вибрацијама, васкулотропним, неуротропним и остеотропним ноксама, као без излагања неповољним климатским условима. [20]
Чек листе
У складу са Правилником о начину и поступку процене ризика на радном
месту и у радној околини (Сл. Гласник РС бр.72/2006, члан 8. и 9.) општа чеклиста служи да се препознају и групишу све опасноти и штетности које на датом
радном месту постоје. [7]
Препознавање хазарда, у овом случају локалних вибрација, захтева претпоставку да употреба алата са којима запослени долази у контакт, било да се на
њих ослања шакама или их држи у шакама, може призводити вибрације. Aнализом документације алата који производи вибрације, добијамо информацију о магнитудама. Прецизнија оцена експозиције човека код постојања вибрицаја и квантификација истих може се постићи мерењем локалних вибрација које се врше
према упутству датим Интернационалним стандардом ИСО 5349 за вибрације које се преносе преко руку. [4] Могућа је и експертска процена постојања вибрација
без физичких мерења на основу искуства и знања особе која врши процену [4,7]
Специфична чек листа се односи на утврђиванје и анализу других показатеља који повећавају вероватноћу оболевања од хенд арм вибрационог синдрома.
Њен изглед ће зависити од врсте послова и услова у којима се обављају. За процену ризика код рада са моторним тестерама ће бити другачија чек-листа у поређењу са радом код вибрирајућег прибора који се користи у стоматологији и другим делатностима.
Садржај чек листе требао би да садржи:
- Aнализу магнитуда вибрација и поређење са нормама датим стандардом ИСО 5349 за вибрације које се преносе преко руку. [4]
- Процену тврдоће материјала који се обрађује и утицаја повратног
удара при раду. [3,8,11]
- Aнализу учесталости коришћења вибрационог алата током радне недеље и дневну експозицију изражену у процентима
- Aнализа организације рада, режима рада и одмора , дужина пауза у
току рада као и њихова учесталост, могућност загревања радника
током хладних дана у току паузе
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-

Коришћење заштитних средстава(постоји ли употреба антивибрационих рукавица као и рукавица за заштиту од хладноће)
- Aнализу постојања фактора чији ефекти делују адитивно и синергистички са штетним утицајем вибрација, као што су:
1. Постојање штетних климатских услова (ниске температуре, повећане влажности, повећана брзина кретања ваздуха) представља
значајан фактор интеракије са вибрацијама и доприноси скраћењу
периода преваленције. [6,19]
2. Хемијске штетности из групе органских растварача (винил хлорид) као и неки тешки метали (Pb, Hg) су такође веома битни у
процени ризика од настанка професионалне болести. [16]
3. Напори телесна напрезања (тежина самог алата, дизање и ношење
терета) због преоптерећења коштано мишићних и нервних структура кичме и горњих екстремитета убрзавају ток болести. [1,9,15]
4. Нефизиолошки положај тела повећава ризик због статичког напрезања мускулатуре[1,9,15]
- Упитник о здравственим тегобама које се односе на неуролошке, васкуларне и остеомускуларне поремећаје горњих удова, субјективном
утиску дали су тегобе повезане са радом.
Превентивне мере
Мере за спречавање развоја ханд-арм вибрационог синдрома биле би процена ризика на радном месту и правовремено планирање а потом и спровођење
мера заштите за његово уклањање или смањење хазарда на најмању меру.
Када је ова штетност препозната и дефинисана, адекватно процењен повећан ризик за могућност настанака професионалне болести, претходним прегледима прави се професионална селекција.
Редовни периодични прегледи радника који су изложени вибрационој нокси
представљају медицинске мере заштите. Ово омогућава утврђивање ране дијагнозе
болести засноване на прецизној радној анамнези и објективним дијагностичким
методама, а довела би до правовременог предузимања потребних терапијских мера у
раним фазама ове болести и спречавања настанка иреверзибилних промена.
Техничке мере заштите и рад са уграђеним антивибрационим уређајима,
као и редовно одржавање вибрационог алата, такође би допринеле промени физичких карактеристика вибрација, које би за ткиво биле мање патогене.
Организационе мере заштите су ограничавање дневне експозиције на
25% укупног радног времена и периодична ротација радника са радних места где
постоји трауматогени ефекат вибрација, на радна места без истих, као и већи број
краћих пауза у току рада.
Хигијенске мере заштите код радника изложеним вибрацијама су обезбеђивање услова да радници паузе проводе у топлом и повољним микроклиматским условима уз могућност конзумације топлих напитака.
Лична заштита требала би да се спроводи применом антивибрацоних
рукавица, које поред улоге да смање неповољне утицаје вибрација штите руке и
од хладноће.
528

1. Међународна научна Конференција
БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ
и
11. Међународна Конференција
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ

Промоција здравља на радном месту мора бити усмерена ка здравом начину живота. Борба против пушења, конзумације алкохола и неправилне исхране
као фактора негативног стила живота и као могућег провокативног фактора за
развој вибрационе болести, такође може бити од значаја за очување радне способности.
Упознавалње радника са постојећим ризицима на радном месту и могућем настанку оштећења здравља и препознавање симптома и знакова болести,
едукација о неопходном коришћењу личних заштитних средстава, правилној
употреби алата, може позитивно утицати на очување здравља радника, изолацију
ризика и детекцију болести у раној фази.
6. ЗАКЉУЧАК
Bибрациона болест ћe представљати проблем код радничке популације
неразвијених земаља и земаља у развоју, јер се ангажованост техничко технолошких мера заштите не користи на највишем нивоу.
Значај смањене радне способности или инвалидости код оболелих од вибрационе болести је у томе што трајно онемогућава поред рада са вибрационим
алатом и обављање бројних других послова: са већим физичким ангажовањем,
прецизних мануелних послова, као и послова где постоји изложеност васкулотропним, неуротропним и остеотропним ноксама и неповољним микроклиматским и климатским условима.
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SOME ASPECTS CONCERNING FIRE
IN FOREST BORDERING AREAS GENERATED
BY FIRE IN AGRICULTURAL LAND
Potoceanu Nadia1, Ianici Sava1
n.potoceanu@uem.ro, s.ianici@uem.ro
ABSTRACT
More than 80% of the area of Caras Severin County is covered by forests. The forest in
the County Caras Severin were affected by over a hundred fires in the first 3 months of the year
2008 as a result of numerous fires left unattended during the cleaning works and refuse burning of
plant leftovers on the agricultural land. The authors presented the objective and subjective aspects
and the risk analysis in this field. Risk assessment involves estimating (including identification of
hazards, the magnitude and potential impact of the likelihood of dangerous events) calculated risk
(including quantifying the importance of the dangers and consequences for individuals and/or the
environment affected).
Key words: natural hazard, risks, risk acceptance

НЕКИ АСПЕКТИ ПОЖАРА
У ПОГРАНИЧНИМ ШУМСКИМ ОБЛАСТИМА
ИЗАЗВАНИ ПАЉЕЊЕМ
НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ
РЕЗИМЕ
Више од 80% округа Караш Северин је под шумом. Те су шуме биле захваћене
са више од сто пожара у прва три месеца 2008. године, који су последица бројних неконтролисаних ватри насталих током чишћења пољопривредног земљишта од остатака
усева. Аутори дају објективно и субјективно виђење, и анализу ризика у овој области.
Процена ризика обухвата процењивање (укључујући идентификацију опасности, магнитуду и могућу величину вероватноће опасног догађаја) израчунатог ризика (укључујући
квантификацију значаја опасности и последица по појединце и/или угрожену околину).
Кључне речи: природна опасност, ризици, процена ризика
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1. GENERAL ASPECTS
The danger of producing fires carries on due to the high temperatures along with
the two main causes as follows: First of all, using open fire in order to clean the dry vegetation and leaving fires with no surveillance and second of all throwing cigarettes
wherever it may happen in the areas covered with forests, meadows and so on. This
particular reason often generates real ecological disasters, the most conclusive example
being the fire that took place in the Domoglet’s Natural Reservation.
We have also noticed the fact that in Balcani, the disasters frequently tend to pop
out, and the risk of flows is high.
The natural hazard involves the probability for a natural phenomena or an
antropical process during a precisezed period of time and a certain place. According to
the nationally accepted definition, hazard is being defined as something perceived as a
threat or as the probability for a potentially damage producing phenomena to take place
in a specific area and during a certain period of time. Any hazard involves a preexisting
level of risk on the concerned space.
Attributing the hazard quality to a natural or antropic phenomena is not conditioned by the producing of material damage or by the existence of victims, but it is the
result of the potential of such consequences. This could be considered as the essential
characteristic which makes the distinction between the terminological hazard and the
extreme events. The statistical probability for a natural or antropic process to take place,
potentially producing negative effects, is the definition of quantitative hazard.
Vulnerability refers to the capacity of a person, a social group, a system or an
organization to anticipate, resist and rebuilt after the impact of the hazard, using the
understanding of intrinsic mechanisms which represent the bases of extreme phenomena
until the strategies of risk reducing are being developed. Vulnerability involves a combination of factors which determine the degree in which life and property found themselves
in risk situations because of an event. Same as the hazard, vulnerability represents an
indication of the future state of a system defining the degree in which the (in) capacity of
a system is coping with the declared risk. Unfortunately, most of the existing meadow
fires in the county are generated
2. THE RISK AND THE TYPES OF RISKS
For the individual or the society, the notion of acceptable or tolerable risk does
not always represent their point of view because, certainly, because certain risks are
never going to be accepted as acceptable or tolerable. Toleration or acceptance of a
risk can be regarded as a measure of the degree in which the individual or the society is
ready to do this thing. It has been noticed that risks can be classified according to some
criteria as follows:
- The concentrated risks which lead to the registration of great loses over an
event, such as Cernobâl, as being worse than the diffuse risks, such as the
daily risks of car accidents, falling from heights and so on….
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-

The risks produced by a firm’s activity are regarded as being the worst by
persons living in the near by of a firm and by its employees in comparison
with the same firm’s employees;
- The involuntary risks, such as, accidents produced by consuming altered
products, medication which is no longer in term or medical procedures
wrongly executed are regarded as being worse than,
- Exposing to risk out of one’s own will, such as the exaggerate consuming
of alcohol, tobacco or anything of a kind, towards which they manifest
some indulgence;
- Imposed risks, such as forcing a person to work in a toxically environment,
are regarded as being worse than the voluntary ones, such as working in a
dangerous environment out of its own will;
- The isolated risks which do not bring any compensatory benefit, such as
one having an accident by falling into an opened channel on the street, are
being regarded as worse than the risk which bring benefits that could bring
as compensation, such as having an accident on the road cross, caused by a
vehicle and so on...
Risk acceptance and the establishment of a level of tolerable risk for an individual and for the society differs from one society to another and it has a strong psychological and emotional character and it is being influenced by a series of psychological,
educational and sociodemografic factors.
In theory speaking, once we know the probability and magnitude og potential
loses, we can define a curve which would allow the differentiation between the acceptable and the unacceptable risk.
The risk produced by a danger can be graphically represented, according to
figure no. 1 with the aid of a point having as corresponding coordinates the probability
of event producing and the gravity of lose.

Fig. no. 1 The risk acceptance curve
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Another form of presentation frequently used in the literature of specialty is being
presented in figure no. 2. The space corresponding to the probability-gravity plan, is divided
in three distinct areas (negligible risk, accepted risk and unacceptable risk) by two curves.

Fig. no.2. The acceptability area of risk

Do to the fact that in practice, the P values (probability) and the G’s (gravity)
are not continuous, the graphical representation and the lack of acceptability are being
modellated by stares shapes called the matrix of risks.
The first step in accomplishing this matrix is risk evaluation, which is done
according to some scale measuring gravity and the probability loses producing danger
producing.
The daily risks that we cope with every day are numerous and they have a
great degree of variety.
The present legislation refers to the following types and risk factors, according
to the table (only for fires and flows).
Different top of risk is presented in Tabular no.1.
Crt.
No.
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Types of risk

1

FIRES

5

FLOWS

Risk causing and favorizing factors
The dangerous and combustivity of materials and substances
The inflammable sources
The decisive circumstances
The severity index of drying
Abundant raining, raining like cats and dogs, long term raining
forming strong flows
The big amount of snow and ice altogether with the temperature
The uncertain or unwell dimensioned digs
Obstacles against the big flows
The degree of soil humidity
The capacity of water gathering
The favorable geological construction
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3. MODELING THE PHENOMENA IN FIRES
In order to do this one can use the mechanic equation of fluids and of warm
transfer. Flames are usually turbulent jets and it is necessary for us to also consider:
- The air and smoke properties: viscosity, thermal dilatation, caloric capaсty,
compressibility;
- The thermal properties of solid elements;
- The tridimension geometric characteristics of environment and the air
system of distribution;
The external climate conditions (cold, warm,) solar radiation.
Using a domain model needs a corresponding network. The minimal dimension of the network eye must be bigger than a million in of the domain considered in
order to accomplish the calculation to the corresponding scale.
There are several models: combustion, radiation, turbulence and so on. This
paperwork presents two of these models.
3.1. The modelation of burning
The modelation of burning presents a special complexity because of the
introduction of internal sources of heat and of new chemical elements. There have been
developing three such representative models:
1. The global model (a mixture of elements), in which case the kinetics of
chemical reactions of burning are not considered. The reactions are considered to be instant and in order to describe the diversity of the chemical elements we have obtained,
we associate stoechiometrical arbitrary coefficients and the unique value of the enthalpy of the materials. This is a simple model which usually uses the simplified laws
of Arhenius and it cannot be used when violent or explosive reactions take place;
2. The “Flamette” model describes the burning of the products we totally
know and two preliminary calculations are necessary:
- The first step is the evolution of laminar flame composition beginning with
the enthalpy, the molar fractions of combustion and the oxidant ones and
describes the effects of flame on itself. The Barlad-Moss-Libby-Champion
models or the ones of the current flames are frequently used.;
- The second step regards the application of turbulent fluctuations of this
flame with the aid of the probabilities theory (usually Beta functions),
representing the variations of flames with the aid of the variations of the
molar fractions of combustion and oxidant. In this stage a possible aborting would be the one of PPDF (Presumed Probability Density Function);
- The EDM EDY DISSIPATION model, EBU or (EDDY BREAK-up);
- In this particular case, the chemical composition of of flame is not known.
This model is based on the presence of carbon monoxide as an intermediary (
the two types kind) or the presence of both carbon monoxide and hydrogen (the four
steps type). The competitionate reactions between H2, CO, CO2, and H2o and also the
variations the variation of different balance constants corresponding to them, according
to the temperature, are considered.
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3.2. The modeling of the transfer of warm through radiation
This model has to reflect the warm transfer between the eyes of the network or
the next grille. The flame is a grey body characterized by luminosity, emissivity, and
medium temperature. The induced energetically light on all the surfaces of the environment can be calculated, and in the same way we can find out the temperature of the
surface of the materials.(considering the warm they dissipate in their turn). This determines the reaching of the lightening temperature and in this way even causes fires.
The transfer of thermal energy through radiations depends on the characteristics of different environments. Every solid or liquid element limited by the network,
which is considered, exchanges energy with the others. In particularly, the energy
transfer through radiations ha s to consider the following:
- The radiant flow between the areas loaded of coal;
- The radiant flow between the areas loaded with coal and solid elements;
- The emitted flows and the absorbed ones between the solid elements (maybe the walls).
- The basic equation used for the description of the thermal energy transfer
through radiations in the burning fluids is:

s.∆I λ ( x, s ) = −[k ( x, λ ) + σ (x, λ )]I ( x, s ) + B( x, λ ) +

σ ( x, λ )
Φ(s, s ' )I λ (x, s ' )dΩ ' (1)
∫
4π 4π

Where: “s” s the director vector of intensity;
Iλ(s,x) – the intensity of radiation of wave length, l;
K(x, λ)– the local coefficient of absobtion for wave length, l;
σ(x,λ) - the local coefficient of diffusion for the wave length, l;
B(x, λ)- the warming source for the wave length, l;

σ (x , λ )
'
'
∫ Φ s , s I λ x , s dΩ
4π 4π

( ) ( )

- describes the diffusion coming from other space directions.

The modeling of the radiations emitted or received can be simply accomplished with the aid of Stefan Boltzmann law. In this case it is difficult to use the
simpilificated formula, because a minor mistake on T4 can have a very important effect. We can therefore distinguish two models: a local formulation capable of treating
radiation as at the level of smoke. The absobtion and the emissions of radiations by the
solid surfaces do not have to be neglected when it comes to fires in meadows, meaning
without walls. For walls (Such as the surface of ground) we have to consider a media
of emissivity.
For liquid networks (such as the liquid from plants, but most of all water for
the fire extinction) the absobtion coefficient depends on the fraction mass of coal. The
emissivity of coal can be equalized with the one of cocks in a gas suspension (noted
from literature).
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In fact, a more detailed model has to consider different models appeared at radiations, generated by different substances. Take for example, water and carbon dioxide, these having a special importance in the radiation balance.
There are several methods to solve the equation of heat transfer through radiation:
- The Monte Carlo method, at stake connections between networks;
- The finite volume method (FVM), witch dissipates the energy emitted by a
point in a chosen direction according to the solid angle;
- The flow method, which splits the energetic flow in opposed directions.
4. CONCLUSIONS
The presented models do not cover all the situations we meet on the field. In is
necessary for the turbulence model to be established having in consideration the fact
that most meadows fires are extended due to the wind blow. Also we have to consider
the characteristics of vegetation in the burning areas and the geometrical characteristics
of the ground.
5. REFERENCES
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ANALYSIS OF THERMAL RADIATION THREAT
OF DICHLOROMETHANE RELEASE
Jasmina Kanazir1, Vesna Petrović1
jasmina.k2909@live.com, savesna@sbb.co.yu
ABSTRACT
There is no such thing as “zero risk” in industrial facilities, because no matter what precautionary steps are taken, there is always a chance of an accidental release of a hazardous substance and a chance that human lives and the environment will be adversely affected. There is a
wide range of available models of risk analysis for understanding the risk of a hazardous facility
and risk control measures.
In this paper the simulation model ALOHA was applied for a dichloromethane release
from an accidental breach on the side of the tank, as well as a thermal radiation threat if the puddle
was ignited by a lightning strike causing a pool fire. The model was used to estimate pollutant
concentrations downwind from the source of release, taking into consideration toxicological and
chemical characteristics of the released pollutant, the atmospheric conditions and the circumstances of the thermal radiation threat in the chosen pharmaceutical industry.
By defining the width of endangered zones, potentially vulnerable structures can be identified, the response procedure to this accidental situation can be defined, as well as an incident
action plan and implementation of fire fighting strategies and tactics.
Keywords: accidental release, ALOHA, thermal radiation threat, pool fire

AНAЛИЗA РИЗИКA TOПЛОТНОГ ЗРАЧЕЊА
УСЛЕД ИЗЛИВAЊA ДИХЛОРМЕТAНA
РЕЗИМЕ
Не постоји нулти ризик када су у питању индустријска постројења; без обзира на
то које су превентивне мере предузете увек постоји могућност акцидентног ослобађања
опасне и штетне материје при чему људски животи и окружење могу бити озбиљно
угрожени. Установљен је широк дијапазон модела за анализу ризика у циљу што бољег
разумевања могућег акцидента и реаговања на акцидент.
У овом раду симулациони модел AЛОХA је примењен за анализу ослобађања
дихлорметана кроз отвор на резервоару као и за анализу формирања локве поменутог
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полутанта уз присутну опасност појаве топлотног зрачења и избијања пожара услед паљења електричним пражњењем грома. Утврђене су концентрације полутанта у смеру струјања ветра, узимајући у обзир токсиколошке и хемијске карактеристике истог, временске
прилике и услове неопходне за избијање пожара у одабраној фармацеутској индустрији.
Дефинисањем опасних зона могу се идентификовати објекти који могу бити
угрожени акцидентом, као и процедура реаговања на акцидентну ситуацију у смислу
дефинисања акционог плана и мера сузбијања самог пожара.
Кључне речи: акцидентно ослобађање, AЛОХA, опасност од топлотног зрачења,
пожар разливене течности

1. INTRODUCTION
"Safety is relative; it is a judgment of the acceptability of risk: an activity is
considered safe if its risks are considered acceptable".
This definition recognizes that there is no such thing as zero risk because no
matter what precautionary steps are taken, there is always some chance of an accidental
release of a hazardous substance and a chance that someone will be adversely affected.
The objective of risk and environmental management is to prevent or reduce the illness, injury or loss of life due to the operation of facilities which handle hazardous
materials [1].
Risk includes a consideration of both the likelihood and severity of an event.
Parameters that influence the level risk include the hazards of the material, the quantity
of the material involved, the containment system, the type of stress applied to the container, the proximity of exposures, and the level of available response resources, including the level of training and the experience of the responders [7].
There are hazardous materials in every community. While most releases are
minor, there is always a high potential for a significant release which could have direct
effect on public health and environment. The risks associated with a chemical release
in a community are not confined to city or country boundaries. A "worst case" release
could affect an area across any border. Major chemical accidents cannot be predicted
solely through regulatory requirements. Rather, understanding the fundamental root
causes, widely disseminating the lessons learned, integrating these lessons into safe
operations and good practice in environmental management is also required [5].
2. UNDERSTANDING THE HAZARD
The first step in managing chemical reactivity hazards is identifying those
facility operations and chemicals that represent a potential chemical hazard. Most of
the efforts focus on ensuring that the facility is designed and operated safely on a dayto-day basis, using well-designed equipment, preventive maintenance, up-to-date
operating procedures, and well-trained staff [4].
The process of estimating the risks of a facility, judging its safety, and developing risk control measures if required, comprise the risk management process. The
steps in the risks management process are shown in flow chart form in Figure 1.
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Before risk can be managed, it must be understood. Whether we judge a risk to
be small or large, acceptable or unacceptable depends on many factors. A hazardous
facility is often seen as posing an involuntary risk to someone living nearby, but it
might be seen as a voluntary risk if someone chooses to live near an existing facility
provided that the person is aware of the risks before moving there [1].
Hazard identification is the first of several elements in the process of risk
analysis. When selecting the hazardous events for quantifying risks, it is important to
include a range of scenarios, from a worst possible case to more realistic scenarios. In
order to identify hazardous events it is necessary to:
- establish the undesirable consequences of interest, and
- identify the material, system, process and facility characteristics that can
produce these undesirable consequences.

Figure 1: The risk assessment process

Risk analysis results are always derived from the processing of large quantities
of information obtained from numerous scientific fields. Some of these can be highly
subjective, incorporating numerous assumptions. There are many uncertainties in the
process which can be described as uncertainties due to inherent variability in the
physical systems that we study, modeling uncertainties, and input data uncertainties.
Once the undesirable consequences of interest are established, the next stage is
to identify the hazard, system, process and facility characteristics that can produce
these undesirable consequences. The next step in the risk analysis is to analyze the con540
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sequences and to estimate the magnitude of damage to the receptors of interest should
those hazardous events occur. The inputs to the analysis include the physical, chemical
and toxicological characteristics of the hazardous substance and the characteristics of
the system in which it is contained.
Numerous studies have attempted to develop comprehensive consequence
models for the hazards of interest; however due to the wide range of variables that may
affect the behaviour of hazardous releases, there is no single model that will satisfy all
situations. There is a wide range of available models that may be based on simple or
complex equations, state-of-the-art research and actual field test results.
This paper gives the predicted hazard zones in an accidental release scenarios
on the example of the chosen plant on the territory of Serbia that has been operating for
many years.
3. EXPERIMENTAL WORK
The ALOHA atmospheric dispersion model was run for dichloromethane release
from an accidental breach on the side of the tank after which a puddle was formed. It was
assumed that the puddle was ignited by lightning strike afterwards. Dichloromethane is
commonly used in the chosen pharmaceutical industry as a cleaning agent [6]
By defining the width of dangerous zones, potentially vulnerable objects can
be identified, the response procedure to accidental situation can be defined as well as
an incident action plan and implementation of fire fighting strategies and tactics. Table
1 summarizes the relevant release parameters.
Table 1: Release scenarios used in the dispersion estimates
Ambient, 30 0C

Storage temperature
Time of release

20 minutes

Wind speed, Relative humidity

8 m/s, 73 %
D

Stability class

Urban, 20 cm

Ground roughness
Pollutant
Dichloromethane

Daily storage
kg
222

Amount of pollutant
for 20 min, kg
207

PEL
ppm
25

A very important characteristic of the dispersion is the released chemical. The
thermo-chemical properties of the released substance determine how it will enter into
the atmospheric environment [2]. Dichloromethane quickly evaporates to a gas if released as a liquid and exposure to this hazards can cause some serious symptoms such as
headache, fatigue, liver and lung damage, unconsciousness and death [3]. Chemical
characteristics of analyzed hazard are given in the Table 2.
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Table 2: Chemical characteristics of analyzed hazard dichloromethane
Chemical characteristics
Molecular weight, g/mol
Ambiental boiling point oC
Vapor preasure, atm
Ambient saturation concentration, %
EPRG-1, ppm
EPRG-2, ppm
EPRG-3, ppm

84.93
39.40
0.70
70.80
200
750
4000

kilograms/minute
20

15

10

5

00

10

20

minutes

30

Graph 1: Predicted release rate of analyzed hazard

Graph 1 shows predicted averaged release rate during the half an hour after the
release has begun. After 20 minutes almost the whole amount of dichloromethane has
been released and its concentration in the atmosphere has reached its maximum and
slowly decreases afterwards. It is obvious that under the worst accident conditions,
possible level of accident can spread long-term on the industrial complex and short-term
on the parts of the nearby town. Frequent changes in wind direction present additional
extenuating circumstances, which contribute to better dispersion of pollutant.
ALOHA’s threat zone plot for this scenario, shows one toxic threat zone.
ALOHA estimates that the yellow threat zone, the ERPG-1 level, will extend 50 m
downwind. Within this zone, ground-level dichloromethane concentrations might exceed
the ERPG-1 level.
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Graph 2: Threat zone for dichloromethane under given release conditions
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Graph 3: Predicted average burn rate
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ALOHA estimates that the puddle burns for about 17 minutes, and that the
maximum burn rate is 15.4 kilograms per minute. The puddle reached a maximum diameter of 4.3 meters, which is the same for the evaporating puddle because the chemical
is being consumed in the fire before the puddle can spread to the larger diameter. The
increase in burn rate for the first 10 minutes is due to the growing puddle size as the
chemical continues to leak from the tank.
Unlike the toxic threat, the thermal radiation threat extends in all directions
simultaneously while the toxic threat is confined primarily to the area downwind of
the release. The threat zone plot for the scenario of the pool fire could not be drawn
since the zones were shorter than 10 meters which points out that the thermal radiation
was insignificant in the case of pool fire. It is recommended to use water spray or fog,
carbon dioxide, sand or dry chemical for extinguishing of pool fire along with wearing
full protective clothing and NIOSH - approved self - contained breathing apparatus
with full facepiece operated in positive pressure mode.
4. CONCLUSION
ALOHA mathematical prediction has showed that there is a constant possibility
of appearing of accidental situation in which human’s health and the environment in
general could be affected badly. It is obvious that the possible level of accident can
spread long-term on the industrial complex and short-term on the parts of the nearby
town. Frequent changes in wind direction contribute to better dispersion of the pollutant.
According to the obtained results and current condition, it is evident that the
amount of 222 kg of dichloromethane is not enough to cause significant thermal radiation threat. Still, there is a possibility of pressure buildup in closed containers which
points out storing of dichloromethane in a cool and dry place. As in any fire, a selfcontained breathing apparatus in pressure-demand, MSHA/NIOSH (approved or equivalent), and full protective gear is recommended.
Obtained results confirm that dichloromethane has relatively low risk assessment
for the chosen industrial complex. An effective hazard and risk assassment allows to
develop an incident action plan and implementation of fire fighting strategies and tactics.
5. REFERENCES
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ПРЕВЕНТИВA У ЗAШТИТИ ПРИОРИТЕТ У ДЕЛAТНОСТИ ТЕХНИЧКЕ КУЛТУРЕ
Богдан Станић1
cnti@beogrid.net
РЕЗИМЕ
У програмима делатности техничке културе посебна пажња се поклања фази и мерама превентивног деловања у свим областима заштите (на раду, од пожара, еколошкој и др.).
Истраживања потврђују да узроци бројним појавама и акцидентима леже у поступцима и понашању човека, односно у ниском нивоу његове техничке културе.
Из тога проистиче интерес, могућност и потреба да се систематски и примерено
специфичностима развојних фаза инвестиционих програма, предузимају мере превенције
у подизању нивоа заштите. Стога су ове мере приоритет у делатности и програмима рада
на ширењу техничке културе.
У том смислу у раду ће бити представљени елементи за постизање превентиве кроз програмске садржаје, организационо дидактичке поступке инструкције и стандарде.
Важност превентиве расте тиме - да су ефекти највећи, уз минималне утрошке и најповољније последице.
Кључне речи: едукација, превентива, заштита

PREVENTION IN PROTECTION –
PRIORITY AMONG ACTIVITIES IN TECHNICAL CULTURE
ABSTRACT
In programmes of activities in the field of technical culture, a special attention is paid
to the phase and measures of prevention in all segments of protection (labour safety, fire
protection, environmental protection, etc.).
Investigations have confirmed that causes to numerous phenomena and accidents lie in
human behaviour and activities, i.e. in a low level of technical culture in man.
Consequently, there arise the interest, possibility and necessity to take preventive
measures in order to raise the level of protection, systematically and adequately to the specifics
of development stages of investment programmes. Therefore, these measures are a priority in
activities and programmes intending to widen the technical culture.
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In that sense, the paper presents elements to achieve prevention – through programme
contents, organizational and didactic procedures of instruction, and standards. The importance
of prevention grows so that its effects are the greatest, with minimum costs and the most favourable consequences.
Key words: education, prevention, protection

1. УВОД
Општи техничко технолошки "прогрес" и уобичајена (често безобзирна и
недговорна) трка за "развојем" имају за последицу
- негативне вишеструко поновљиве последице,
- у већини случајева значајне материјалне (развојно посматране-успоравајуће) трошкове,
- трагичне, по живот и здравље штетне последице (у суштини ненадокнадиве).
Стога се задатак актуелне генерације, научне и стручне мисли, своди на:
- како у овим токовима обезбедити активно учешће,
- како елиминисати (или умањити) ниво негативних последица,
- и како се за све то у што бољој мери оспособити.
Ово тим пре што се највећи број судских пресуда и спроведених истраживања о узроцима своди на констатацију: узрок је у људском фактору.
Међутим, мале су користи од тога и апсолутно штетне констатације о
узроку појава, јер последице су стварност а повратка (исправке) нема.
Стога је основни задатак свих мера и укупног (континуираног) деловања
- спречити појаву.
2. КОНТРАВЕРЗЕ, СУШТИНА И ЗНАЧАЈ ТЕРМИНА И
ФУНКЦИЈЕ - "ПРЕВЕНТИВА"
Анализе истраживања и пракса сагледани су у томе да је појам превентиве познат.
И у систему образовања, у значајном броју образовних програма, у стандардима и законима овој парадигми се даје значајно место.
Међутим, појаве у пракси и однос према одредници превентива су
- непотпун, формалистички и површан,
- недоследан, толерантан и незналачки,
- штетан, неодговоран, нехуман расипнички и у суштини непријатељски.
Из тога следи логичан, једнозначан и безкомпромисни став, за који су неопходни пуна одговорност, одлучност, доследност и храброст.
Њиховом доследном применом
- обезбеђује се највиши (тотални) ниво заштите,
- најнижи трошкови,
- најхуманији однос према себи, генерацијама, окружењу и планети земљи.
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Практично то значи - превентива је основни стандард, критеријум, стваралачки и развојни захтев у њој нема толеранције, еластичности и компромиса.
3. ОБЕЛЕЖЈА И СПЕЦИФИЧНОСТИ ФУНКЦИЈЕ ПРЕВЕНТИВЕ
Наш неодговарајући третман и однос према превентиви намеће потребу
истицања њених особина, значаја и важности.
Превентива
- обезбеђује ниво тоталне заштите,
- у суштини не захтева посебна средства,
- правовремено обезбеђује пуну (потпуну) заштиту,
- подразумева уградњу у свим фазама и сегментима предметног система,
- подразумева доследност, стручност безкомпромисност и одговорност,
- обезбеђује највиши ниво поузданости и техничке ефективности система,
- елиминише све негативне (посебно трагичне и нехумане) последице,
- дакле - најмање кошта а највише вреди и - најхуманија је у свим елементима и на свим нивоима. На тај начин је - најисплативија и апсолутно прихватљива.
На сл.1. илуструје се суштина и вишестепено присуство неопходне превентиве у сложеним структурама техничких система и технолошких процеса.
Како се види пример се односи на фазе и кључне тачке пројектовања, изградње и
рада производног погона.

Сл. 1.: Суштина и вишестепено присуство неопходне превентиве у сложеним
структурама техничких система и технолошких процеса: 1. (FĺP) - фаза идејног
пројекта, 2. (FPr) - фаза пројектовања , генерално и по областима), 3. (Fk) - фаза
планирања финансијске подршке, 4. (FĺO) - фаза изградње објекта, 5. (FMO) - фаза
монтаже технолошке опреме, 6. (FPp) - фаза пробне производње и уходавања, 7.
(FDR) - фаза додатних радова (коректуре, усклађивања), 8. (FRP) - фаза редовне
производња, 9. (FGM) - фаза производње грађевинског материјала, 10. (FGО) - фаза
производње грађевинске опреме, 11. (FFĺ) - фаза фундаменталних истраживања.
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Не улазећи у анализу детаља, очигледна је неопходност уградње елемената превентиве у свакој од назначених фаза постављања производног погона.
Да су назначене констатације објективно сагледане потврђују примери у
којима су, уместо: стручности, научне заснованости, примене прописа, стандарда
и закона, елиминисања компромиса - дакле примене "тоталне превентиве" – превладали: нестручност, толерантност, компромиси, неодговорност или уопште неспособност, потврђују примери:
- Рударско-топионичарски комплекс Бор,
- Индустрија Вискоза - Лозница,
- Хемијска индустрија Зорка Шабац,
- ИМТ, са ливницом - Нови Београд,
- Комплекс Петрохемије, рафинерије и азотаре - Панчево,
- Гигант хемијске индустрије "Прва искра - Барич и др.
из чега су рођени екомонструми на нивоу криминала и еко геноцида, угрожавајући на тај начин вишедеценијске и вековне генерације и целокупну привреду.
Проблем је у томе што, осим препуштања функције стратешког одлучивања патолошком и идиотском нивоу политичара, надлежни и "компетентни"
занемарују и чињенице да се интензитет потенцијалних опасности (Qpo) у појединим случајевима може понашати по закону пропорционалне или експоненцијалне функције
Qpo=Ax By KMN, ....

(1),

где означавају
А - мера интензитета техничког прогреса,
B - мера потенцијалних опасности,
М - фактор каталитичких процеса,
К; N -* кофицијенти пропорционалности,
x, y - експоненти функција
4. МЕРЕ ЗА РЕШЕЊЕ ПРОБЛЕМА
Осим обраде проблема и приказивања могућности и значаја његовог превазилажења, даје се основа и начин за практично решавање, односно за елиминисање узрока појавама угрожавања.
Глобално, мере обухватају:
- трансформисање система (промена услова),
- организован, дугорочан и циљно усмерен рад на остваривању нове праксе.
4.1. Прва мера
(трансформисање или промена система) обухвата
1. Одлучно и апсолутно прихваћено ОПРЕДЕЛЕЊЕ за стварну промену
третмана парадигме ПРЕВЕНТИВА (уградња на нивоу стандарда и закона у сва
документа, процесе и системе делатности) - што значи - системско уређење,
2. Организовање јавне масовне и свеобухватне информативне и пропагандне делатности, примерене скупове, приказе и тумачења - за запослене, грађане,
ученике, студенте,
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3. Едуковање у функцији вишег нивоа заштитне културе која обухвата
- информисање
- образовање
- васпитање
као програм техничке културе на сопственом масовном оспособљавању, а што
подразумева ангажовање свих средстава процеса и делатности (посебно:наука,
образовање, теничка култура и медији),
4. Припрема и реализовање примерених радно-истраживачких пројеката
на одговарајућим садржајима,
5. Реализовање пројекта "Катастар загађивача околине" (за АПВ).
6. Израда, дистрибуција и пласман примерених материјала (плакати, информатори, литература, подаци у функцији едуковања).
7. Усмеравање одговарајућег дела програма Удружења проналазача на
решавање проблема из области заштите (посебно Еко) на тзв. Еко иновацијама,
8. Организовање, програмски усмерених, радионица, феријалних кампова, на пројектима Еко заштите,
9. Постављање система и организовање
- оспособљавања (теорија и пракса)
- цертификације (издавање докумената) службама (на нивоу III и IV
степена) за сараднике заштите.
10. Постављање истраживачког центра у функцији комплексног третмана
"секундарних сировина"
11. Сарадња у сличним програмима и пројектима које, у функцији Еко
заштите, организују друге институције,
12. Постављања институције (биро) за контролу (верификацију) инвестиционе документације по основу заштите (превентива),
13. Генерисање и кандидовање, предлагање и реализовање пројекта из
области заштите, за домаће и стране донаторе,
4.2. Рад на остваривању нове праксе
Делатност "Техничке културе" јавља се као нов облик рада на остваривању
- успостављања нове праксе (превентива) и
- уопште - ширењу техничке културе и техничког стваралаштва (посебно деце и омладине)
у глобално постављеном и организованом систему СТОВ (сл. 2.) - савез техничких
организација Војводине док је на сл.2б. приказан систем делатности СТОВ.
Резултати и истраживања података о
- узроцима несрећа у условима рада и живота (посебно пресуда у судском споровима)
- консултацијама најновијих публикација, литературе и медија,
- непосредно истраживачких пројеката
у високој су сагласности о томе да су, у преко 95% узроци штетним појавама (акциднтима, несрећама, повредама, пожарима) дакле - штетним последицама, у занемаривању мера превентиве.
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У томе је основни и битан разлог за мере њезиног постављања на примерени ниво третмана и обезбеђење бројних услова за то.

Сл. 2. Приказ система организованости СТОВ

Ови услови (мере), осим назначеног, обухватају cистемске подлоге за
процесе едуковања (сл.3.).
Учесници у реализацији (носиоци) програма су
- просветни радници (одговарујуће стручности)
- инструктори техничких организација
- стручњаци из привреде (и других институција)
- научни радници, истраживачи и сарадници,
- организатори, менеџмент.
Програмске садржаје реализују:
- јединице техничких органа
- јединице образовних и научно-образовних институција
- јединице, радионице и полигони привредних предузећа.
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Сл. 2.б. Систем делатности СТОВ

Сл.3. Систем едуковања

Истовремено подразумева се комуникација
- интернет система и умрежених јединица
- систем јавних и институционалних медија, директиве ЕУ,
- остале базе података, стандарди, прописи и закони.
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СВЕОБУХВAТAН ПРЕГЛЕД РИЗИКA
У ГРAФИЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ
Бранко Савић 1, Борислав Симендић1, Драгољуб Радић1
brsavic@yahoo.com borasim@sezampro.com
РЕЗИМЕ
У раду су приказане све веће опасности које постоје у графичкој индустрији у свим
њеним фазама и гранама из којих се она састоји. Већину тих опасности аутори су уочили
бавећи се проценом ризика на радном месту и у радној околини у протеклом периоду. Како
би рад био комплетан, у разматрања су узете машине и уређаји на које аутори нису наишли у
току процене ризика, али бавећи се овом облашћу и познавањем тих машина и уређаја и они
су се нашли у овом прегледу.
Кључне речи: опасност, процена ризика, акцидент

A SURVEY OF RISKS IN PRINTING INDUSTRY
ABSTRACT
The paper describes the growing hazards existing in printing industry in all its segments and branches. The authors have noticed most of these hazards while dealing with risk
assessment regarding workplace and work environment. To make a complete survey the paper
includes machines and devices the authors have not met in their risk assessment activities, but
are familiar with them and consider them important for the discussion in this area.
Key words: hazard, risk assessment, accident

1. УВОД
У графичкој индустрији догађају се повреде и обољења радника на радном месту. Поједине гране графичке индустрије и радна места су изложена малим ризицима од повреде на радном месту, док су у истој индустрији друга радна
места и друге гране веома опасне по здравље, па чак и живот запослених у тим
гранама графичке индустрије. Графичка индустрија је веома комплексна, у чијој
основи лежи машинска компонента прожета са хемијском технологијом и опле-

1
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мењена рачунарском техником. Дакле, основу ове индустрије чине машине на
којима се врши штампа или дорада графичког производа. У тим процесима се користе хемијске супстанце, као што су боје, разређивачи боје, развијачи и отуда ту
постоје елементи технолoгије. У припреми ових процеса користи се рачунарска
технологија која у једној својој фази незнатно користи хемијске супстанце. У наставку, свакој од ових фаза графичке индустрије, биће посвећена посебна пажња
и анализирани постојећи ризици.
2. ПРОЦЕНА РИЗИКА НА МАШИНАМА И УРЕЂАЈИМА
У ПРИПРЕМИ ЗА ШТАМПУ
У припрема за штампу у највећем броју користе се рачунарски системи уз
помоћ којих се добија копирни предложак. За ту фазу, може се рећи, на основу
праћења акцидената изведеног у претходном периоду и искуствених података да
су ризици занемарљиви, придржавајући се одређених упутстава за правилан рад
за рачунаром. Делимично се у том делу користе и уређаји уз помоћ којих се врши
добијање штампарсе форме (плоче), код којих се користе хемијске супстанце.
Такође и у овој фази ризик је занемарљив, јер радник није у директном контакту
са хемијским супстанцама, које су уз то разблажене и налазе се затворене у резервоару, тако да нису опасне и за удисање. Понекада настану огреботине од
штампарске плоче, које се догађају једном у три месеца, али те огреботине су површинске природе, настале услед непажње, тако да се не могу узети у озбиљно
разматрање, јер је ризик занемарљив. Дакле што се тиче припреме за штампу не
постоје места са повећаним ризиком на радном месту. Ризик постоји на радним
местима која раде са застарелим технологијама, где се користе течности које
имају хемијске штетности. У овим случајевима примењују се заштитне маске и
друга заштитна опрема од хемијских штетности.
3. ПРОЦЕНА РИЗИКА У ПРОЦЕСУ ШТАМПЕ
И НА МАШИНАМА ЗА ШТАМПУ
У самом процесу штампе појављују се одређени ризици. У зависности од
технике штампе и ризици се рaзликују. Знајући да постоје четири основне технике штампе, а свака од ових техника поседује још по најмање три врсте штампе,
није лако у једном оваквом раду изложити све опасности које постоје. Ипак може
се констатовати које врсте и технике штампе, односно радници запослени у њима
су изложени већим и којим опасностима.
У техници високе штампе највећа ризик је од механичке опасности и то
од могућности заклапања делова шаке у машину, док хемијске опасности овде
нису присутне, јер се ради са бојама које нису штетне по здравље. Хемијске опасности су изузетно присутне у техници високе штампе у флексографској штампи.
Овде највеће опасности су од испарења разређивача боја где је ризик значајан.
Ризик се делимично може отклонити правилним коришћењем средстава личне
заштите и коришћењем система вентилације.
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У техници равне штампе на графичким машинама постоји и опасност од
случајног захватања делова тела ротирајућим елементима када не постоји механичка заштита на ваљцима, као и опасност од клизања на машини. У процесу рада не
постоје опасности осим оних стандардних (бука, електричне опасности и сл.) јер се
у том процесу рад машине грубо може поистоветити са ласерским штампачем, пошто машина сама увлачи папир, штампа и на излагајућем столу стиже одштампан
материјал. За то време запослени контролишу процес штампе. Процес одржавања
машине доводи до највећих повреда у овај фази израде графичког производа, а
евидентиран је код помоћника офсет машинисте. Потенцијалне опасности су идентификоване у фази прања површине ваљака када може доћи до повреде прстију,
шака или ломова. У техници равне штампе хемијске опасности нису евидентиране.
У техници дубоке штампе, поред механичких опасности које постоје и
које су евидентиране и код осталих машина за друге технике, највећа опасност је
од хемијских штетности које се појављују у процесу штампе. Ризици су овде веома високи и морају се предузети мере као и у случају флексографске штампе.
Код технике пропусне штампе, од ризик од механичких опасности је мањи у односу на друге технике штампе, док је у зависности од опредељеља штампарије могућ веома висок ризик од хемијских штетности када се ради са ПВЦ
бојама и растварачима.
4. ПРОЦЕНА РИЗИКА
НА МАШИНАМА И УРЕЂАЈИМА
У ГРАФИЧКОЈ ДОРАДИ
Од уређаја и опреме који се користе у процесу графичке дораде, највећи
број акцидената догађа се на ножу за сечење папира и то у процесу одржавања. У
процесу графичке дораде ризик постоји од механичких опасности, док се за
хемијске опасности може рећи да и не постоје.
5. ЗАКЉУЧАК
Закључак који се намеће након изнетог је да да су запослени у графичкој
индустрији изложени мањем ризику у односу на запослене у другим производним индустријама. Видљиво је да су главне опасности на радним местима механичке природе, и у појединим техникама добијања графичког производа радници
изложени хемијским штетностима. Графичка индустрија се веома брзо развија, а
њен развој се пореди са равојем рачунарске индустрије, тако да су се већ у преко
50% штампарија појавиле савремене машине, где радници немају контакта са механичким опасностима, осим у процесу одржавања машина. Слично је и са хемијским опасностима, где се изналазе материјали који се користе у процесу добијања графичког производа, а нису штетни по дисајне органе запослених. На тај начин, аутори сматрају, да ће у веома кратком року целокупан ризик у графичкој
индустрији постати низак и занемарљив.
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BUKA KAO ELEMENT URBANISTIČKO-PLANSKE STRUKE
Snježana Kirin1, Nikola Trbojević1, Milan Vignjević1
snjezana.kirin@vuka.hr, nikola.trbojevic@vuka.hr, milan.vignjevic@vuka.hr
РЕЗИМЕ
U radu se ukazuje na potrebu rješavanja buke na nivou Županija kroz urbanističko-prostornu dokumentaciju. Najveći problem na nivou Županija je buka izazvana prometom. Zbog toga
je u eksperimentalnom dijelu rada izvršeno ispitivanje buke na važnim prometnim pravcima grada
Karlovca, koja ukazuju na visoki stupanj nivoa buke.
Ključne riječi: buka, zaštita zdravlja, zaštita od buke

NOISE AS AN ELEMENT
OF THE URBAN PLANNING PROFESSION
ABSTRACT
The paper points to the need to solve the problem of noise on the county level through
urban planning documentation. The biggest problem on the county level is the traffic noise.
Therefore, in the experimental part of the paper the investigation of noise was conducted on
important traffic routes in the town of Karlovac, which indicated a high level of noise.
Key words: noise, health protection, protection against noise

1. UVOD
Buka se definira kao neželjeni zvuk ili šum koja ometa čovjekov rad ili odmor.
To je zvuk različitog intenziteta koji ovisi o uvjetima i okolnostima u kojima se javlja i
djeluje. Buku možemo definirati i kao jedan od fizikalnih štetnosti u čovjekovu okolišu
koji na čovjeka višestruko štetno izravno ili neizravno djeluje, oštećuje čovjekovo zdravlje, izaziva zamor, smanjuje radne sposobnosti, ometa sporazumjevanje, odmor i san.
Smetnje izazvane bukom mogu biti vrlo različite, od lakših poremećaja funkcija
do trajnih oštećenja pojedinih organa. Buka izaziva poremećaj u radu vegetativnog živčanog sustava što se očituje u suženju krvni žila, poremećaju krvnog tlaka, ubrzanog di-
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sanja. Nadalje, buka utječe na rad srca, smanjenje oštrine vida, izaziva glavobolju, vrtoglaicu, razdražljivost, zamor, te dovodi do oštećenja sluha [1].
Buka u urbanim sredinama djeluje na čovjeka tamo gdje on živi i radi, pa razlikujemo buku u životnoj sredini i buku u radnoj sredini. Buka u životnoj sredini (komunalna buka) dijeli se na prometnu buku, buku koju stvara industrija u urbanim sredinama,
ulična buka (grañevinski strojevi, ugostiteljski objekti, utovari isl.), buku u domaćinstvu
(kućanski ureñaji).
Propisima i normama definira se prihvatljivo stanje buke za svaku konkretnu situaciju na temelju postavljenih kriterija, kao što su zaštita sluha i zdravlja uopće, utjecaj na
zamor i proizvodnost rada, čujnost zvučnih signala, razumljivost govora, potreba za mentalnim usredočenjem, odmorom, rekreacijom i mirnim snom. Propisi i norme su, meñutim
odreñeni kompromis izmeñu humanih zahtjeva, te tehničkih i ekonomskih mogućnosti.
U velikim gradovima prisutno je akustično zagañenje, koje je najčešće uzrokovano intezivnim i istovemeno infrastruktualno neadevatno rješenim prometom, dok je na
drugom mjestu neadekvatno lociranje obrtničkih ili malih industrijskih pogona. Zbog
toga je u ovom radu dan naglasak na rješavanje buke izazvane prometom, kroz pravno
reguliranje, dok je u eksperimentalnom dijelu izvršeno ispitivanje buke na prometnicama
grada Karlovca.
2. PROMETNICE KAO IZVORI BUKE
Buka koju izaziva cestovni promet znatno je veća od buke iz svih drugih izvora zajedno, te možemo reći da buka koju stvaraju motorna vozila je vrlo značajna.
Prosječa razina buke što je izazivaju pojedina motorna vozila iznosi:
- osobna vozila – 70 dB
- kamioni – 80- 90 dB
- motorkotači, tramvaji, željeznički vlakovi – 90 dB
- zrakoplovi 110- 140 dB.
Razina buke ovisi o gustoći prometa i udjelu vrste pojedinih vozila (osobni vozila, teretna vozila). Neka istraživanja kažu da se pri udjelu teretnih vozila od 10 % povećava razina buke za 2,5 dB, a pri udjelu teretnih vozila od 40 % za 6 dB [2]. Glavni izvor
buke od motornih vozila su ispušni i usisni sustavi, klipni mehanizam, razvodni mehanizam i neki pomoćni ureñaji sa svojim pogonom na vozilu. Prilikom kretanja vozila javlja
se aerodinamična buka, buka gume kotača i buka zupčanika u transmisiji. U gradskoj vožnji najviše je bučan motor, na autocesti veću buku stvaraju gume, dok kod punog opterećenja najviše se čuje ispuh i usis. Na buku motora utječe broj okretaja, odnosno povećajem broja okretaja motora povećava se razina buke. Pored toga postoji razlika i u
vrsti motora, tako diesel motori pri istom broju okretaja pokazuju veću razinu buke nego
Otto motori [3].
Buka koju proizvodi pojedinačno vozilo ovisna je o:
- ustojstvenim značajkama vozila,
- stanju vozila,
- vrsti pneumatike; istrošenosti kotača,
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- načinu (režimu vožnje),
- brzini kojom se vozilo kreće.
Komunalno buka koja opterećuje stanovnike gradskih aglomeracija, prigradskih područja ili pojedinačnih nastambi raznolika je po svojim izvorima. Prema nekim
istraživnjima razina buke u gradu povećava se u prosjeku 1 dB godišnje. Prekomjerno
buka je neželjeni štetni nusprodukt suvremenog urbanog života, koji se može usporediti sa pojavom smoga, zagañene vode i problemom kumalnog smeća. Najveći postotak
otpada na prometnu buku cca 80%, od čega na cestovni promet 50 %, promet na tračnicama 18 %, a na zračni 12%. Prometna buka koja najviše opterećuje čovjekov neurovegetativni sustav je trajna buka relativno malog intenziteta, koja zaobilazi svijet i praktički je neprimjetna [3].
Parametri od kojih ovisi razina prometne buke:
- buka pojedinačnih vozila ili vlakova,
- buka prometnog toka,
- vrsta i specifične značajke prometnice.
Režim prometa i režim vožnje prometala vrlo je različit i ovisi o kategoriji prometnice. Gradske i prigradske brze prometnice radi neujednačenog i isprekidanog toka
prometa staraju vrlo visoki intezitet buke. Buka prometnog toka uvjetovana je sljedećim čimbenicima: emisijom buke različitih vrsta vozila-struktura vozila, tlocrtnim karakterisikama prometnice i uzdužnim nagibom, te čimbenicima okoliša uz prometnicu.
3. PRAVNO REGULIRANJE I MJERE ZAŠTITE OD BUKE
U Republici Hrvatskoj problematika zaštita od buke regulirana je Zakonom o
zaštiti od buke [4], te Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini kojoj ljudi rade i borave [5]. Pravilnikom je uvedena obavezna primjena normi HRN ISO
1996 - dio 1, 2, 3 i HRN ISO 9612.
Zakon kao osnovne mjere zaštite od buke navodi npr.:
- primjenu akustičnih zaštitnih mjera na temelju mjerenja i proračuna buke
na mjestima emisije, na putovima širenja i na mjestima imisije buke,
- akustička mjerenja radi provjere i stalnog nadzora stanja buke,
- povremeno ograničenje emisije zvuka.
Zakon takoñer propisuje npr.:
- obavezu izrade tzv. karte buke (županija, gradova, općina) na kojoj su zabilježeni izvori buke, razine imisije buke, njihovo premašivanje dopuštenih
vrijednosti, procjena broja izloženih stanova ili stanovnika,
- izradu akcijskih planova za provedbu mjera kojima se buka u promatranom području dovodi na dopuštenu razinu.
Spomenuta karta buke predstavlja dio informacijskog sustava okoliša, a akcijski
planovi su dio planova upravljanja okolišem.
U tab.1 prikazane u dopuštene 15-minutne razine buke u dB, prema pojedinim
zonama, definirane Pravilnikom.
Polazeći od činjenice da buku najviše izaziva prometni tok sa svojim značajkama, neophodno je provesti mjere za njezino sprečavanje i smanjenje. Potpuno, brzo i
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