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ТЕМА 4:
Испитивање хемијских штетности у радној
околини

Увод
• Хемикалије су неизоставан део сваке радне околине, од
специјализованих индустријских хемикалија па да
средстава за чишћење која се свакодневно користе.
• Под појмом аерозагађења подразумева се свака физичкохемијска, радиолошка или биолошка промена у саставу
ваздуха, настала услед различитих људских активности.
• Испитивањем аерозагађења радне средине пре свега
треба да се утврде природа загађења (хемијски састав,
физичка природа или биолошка врста аерозагађења),
интензитет загађења и процена степена ризика од
настанка разних патолошких промена (хронична или
акутна оштећења организма).

• Загађивачи ваздуха у радној околини су комбинација
чврстих и течних честица и загађујућих гасова,
• Загађење ваздуха у затвореном радном простору има
посебан значај, јер су запослени у тој средини изложени
загађеном ваздуху у току радног времена.
• Најчешће се користи класификација хемијских
штетности којом се оне сврставају у следеће 4 групе:
 димове,
 прашине,
 паре и
 гасове.

• Димови - честице пречника мањег од 1 μm које настају
непотпуним сагоревањем чврстих горива или оксидацијом пара
неких супстанци са кисеоником из ваздуха,
• Прашине - ситне честице настале уситњавањем (цепањем)
крупнијих чврстих честица и груписањем молекула,
• Паре - супстанце у гасовитој фази које се при собној темпертури
и атмосферском притиску налазе у течном или чврстом
агрегатном стању.
• Гасови - супстанце које се при собној темпертури и
атмосферском притиску налазе у гасовитом агрегатном стању.
• Аеросоли - ситне капљице настале кондензацијом пара или
распршивањем честица течности у ваздух. Хемијски састав
аеросола у радним просторијама и на радном месту зависи од
врсте техолошког процеса и природе материја које учествују у
свим фазама технолошког процеса.

• Према Правилнику о поступку прегледа и испитивања
опреме за рад и испитивања услова радне околине,
испитивања хемијских штетности врше се на радном месту
и у радној околини у којој се у технолошким и радним
процесима појављују хемијске штетности.
• Испитивања хемијских штетности врше се узимањем
најмање једног узорка на радном месту најближем
извору штетности.
• Ако су утврђене концентрације хемијских штетности на
радном месту најближем извору штетности изнад
дозвољених концентрација, испитивање хемијских
штетности врши се узимањем најмање једног узорка и на
осталим радним местима на којима се оправдано очекују
те штетности.

• На радним местима на којима је у поступку испитивања
утврђена концентрација хемијских штетности изнад
дозвољених концентрација, врши се континуално
испитивање ради процене ризика и предузимања мера за
смањење штетности и заштиту здравља запослених.
• Испитивања хемијских штетности врше се у складу са
прихваћеном методологијом испитивања хемијских
штетности квалитативном и квантитативном анализом,
прописима у области БЗР, техничким прописима и
стандардима.

• Закон о хемикалијама ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010,
92/2011, 93/2012 и 25/2015)
• Овим законом уређује се интегрисано управљање
хемикалијама, класификација, паковање и обележавање
хемикалија, интегрални регистар хемикалија и регистар
хемикалија које су стављене у промет, ограничења и забране
производње, стављања у промет и коришћења хемикалија и
друго.
• Хемикалије се разврставају у: експлозивне, оксидирајуће, врло
лако запаљиве, запаљиве, врло отровне, отровне, штетне
хемикалије, нагризајуће хемикалије, надражујуће хемикалије
које доводе до преосетљивости, канцерогене, мутагене,
репродуктивно токсичне, опасне за животну околину.

Испитивање концентрације штетних материја у ваздуху:
• Испитивање се врши на узорцима узетим у непосредној близини
органа за удисање радника или на висини од 1,5 m од површине
на којој радник стоји то јест на местима и у интервалима
карактеристичним за правилну процену тренутне изложености
радника хемијској штетности.
• Одређивање прашине у ваздуху - укупно – гравиметријска
метода.

• Одређивање концентрације гасова и пара - инструменталне
методе (GC – гасна хроматографија, FID -flame ionization detector,
Спектрофотометрија).
• Граничне вредности изложености на раду професионалне
изложености (GVI некада било MDK), је просечна концентрација
супстанци (гасова, пара, аеросола, прашине) у ваздуху на радном
месту у зони дисања радника за одређени циљни временски
период.

• Сматра се да утврђена GVI при температури од 20°C и притиску
ваздуха од 1013 mbar према тренутним сазнањима не доводи
до утицаја на здравље људи који су свакодневно изложени у
трајању од 8 сати при раду са нормалним микроклиматским
условима и умереним физичким напрезањем.
• Граница краткорочне изложености (KGVI је раније била
вредност KDK)
• KGVI је концентрација хемијске супстанце којој радник може
бити изложен без утицаја на здравље у току краћег времнског
периода.
• Изложеност таквој концентрацији хемијске штетности не може
трајати дуже од 15 минута и не сме се поновити више од 4 пута
у току радног времена.
• Између две изложености таквој концентрацији мора проћи
најмање 60 минута.

Гравиметријска метода
• Гравиметрија је једноставна аналитичка метода која се заснива
на мерењу масе узорка пре и након испитивања на прецизним
аналитичким вагама.
• Овом методом се одређује концентрација чврстих честица
(прашине и чађи) у ваздуху, које су узорковани на филтеру.
• Први предуслов за поуздано одеређивање масе узорка је
припрема узорка и одстрањивање влаге поступком жарења
(излагање температурама од преко 550˚C).

Спектрофотометрија
• Спектрофотометрија је апсорпциона метода која се заснива на
праћењу параметара апсорпције у зависности од таласне дужине
зрачења које је прошло кроз анализирану супстанцу
• Апсорпција се може пратити у УВ, видљивој, ИЦ, микроталасној и
радиофреквентној области.

• Спектрофотометрија је квалитативна и квантитативна анализа.
• Квалитативна анализа се заснива на чињеници да апсорпциони
спектар супстанце зависи од њеног састава и структуре.

• https://www.youtube.com/watch?v=xHQM4BbR040 (пример рада
спектрофотометра)

Слика 1. Спектрофотометар

Гасна хроматографија
• Хроматографија је једна од техника за раздвајање компоненти смеша,
а у комбинацији са одговарајућим детекторима и за њихову анализу.

• Заснована је принципу да различите компоненте неке смеше
различито интереагују са једном истом супстанцом са којом се доводе
у контакт.
• Узорак који се испитује се прво раствори у неком растварачу, а затим
се овај раствор преводи преко непокретне (или стационарне) фазе.
• У додиру са непокретном фазом свака компонента смеше ће засебно
интереаговати са њом, при чему су најчешћи видови интеракције
растварање у непокретној фази, адсорпција на њу или хемијска
реакција са њом.
• Као последица ове интеракције, компоненте узорка ће просторно да
се раздвоје јер ће оне које слабо интереагују са непокретном фазом
да се крећу брзином скоро једнаком брзини струјања покретне фазе,
док ће оне које јаче интерагују са непокретном фазом да заостају.

Слика 2. Принцип рада гасног
хроматографа

Примери мерних метода

• Респирабилна прашина (она која иде директно у плућа ,
величина честица до 5 μm).
• Према истраживањима Светске здравствене организације,
суспендоване честице дијаметра 10 и 2,5 μm (PM10 и PM2.5), у
ваздуху „најодговорније” су за угрожавање здравља људи.
• Прашина азбеста (последице рак плућа)
• Прашина боксита - алуминоза -отежано дисање
• Железна прашина – сидероза - бронхијалне сметње, надражај и
кашаљ
• Прашине дрвета букве, храста, махагонија су канцерогене (GVI =
5 mg/m³).

• SRPS EN 14662-3:2017, aмбијентални ваздух - Стандардна
метода за одређивање концентрација бензена - Део 3:
Аутоматско узорковање пумпањем и гасна хроматографија на
терену
• Описују се смернице одобравања типа аутоматских гасних
хроматографија за мерења на њима.
• Дефинише се поступак за избор одговарајућег гасног
хроматографа помоћу испитивања за одобрење типа.

• Формалдехид је безбојни гас оштрог мириса, његов водени
раствор се назива формалин.
• Употребљава се као средство за дезинфекцију, нарочито против
вируса, у козметици и средствима за негу тела, као и у
производњи средстава за конзервирање.
• Различите смоле које садрже уреју и формалдехид
употребљавају се као везујућа средства код производње
шперплоча и иверице, као и код производње
термоизолационих материјала.
• Код дуготрајне изложености формалдехиду настаје
сензибилизација бронхија и повећава се склоност ка
астматичним нападајима.
• У контакту са кожом јавља се алергијска реакција.
• За унутрашње просторије горња препоручена граница
концентрације износи 0,1 ppm.

Листа техничке опреме неопходне за испитивање:
За испитивање и утврђивање концентрације опасних материја:
Врсте мерења:
• Прашина,
• Прашина у облику влакана,
• Неоргански гасови и паре,
• Органски гасови и паре,
• Супстанце за које су потребне посебне аналитичке технике.
Укупни захтеви за опрему су:
• Пумпе за узорковање,
• Персонални дозиметри,
• Одговарајуће сонде са филтерима за причвршћивање на различите
пумпе за узорковање,
• Калибрациони уређаји,
• Хронометар (штоперица),
• Мерило температуре, барометар, анемометар,
• Систем за обраду и складиштење података.

Захтеви за опрему појединачно су:
1. За прашину:
•
Стационарни систем за узорковање фине и укупне прашине са одговарајућим главама за
узорковање,
•
Опрема за кондиционирање филтера,
•
Калибрисана аналитичка вага
•
Мерни инструмент за процену концентрације респирабилне прашине,
2. За прашину у облику влакана
•
Одговарајуће главе проглашене за узорковање влакана,
•
Фазно контрастни оптички микроскоп.
3. За неорганске гасове и испарења:
•
Опрема за узорковање течних и чврстих апсорпционих медија,
•
UV / VIS / IR спектрофотометар
•
Систем за континуирано праћење концентрације материје у ваздуху са директним очитавањем,
•
Метода за потенциометријско одређивање концентрација супстанци.
4. За органске гасове и испарења:
•
Опрема за узорковање течних и чврстих апсорпционих медија,
•
Капиларни гасни хроматограф са FID детектором,
•
UV / VIS / IR спектрофотометар
•
Поступак или систем идентификације супстанци,
•
Систем за континуирано мерење концентрација материја у ваздуху са директним очитавањем.
5. За супстанце које захтевају посебне аналитичке технике:
•
Хроматограф са високим притиском (HPLC), инструмент за одређивање укупног органског угљеника
•
Гасни хроматограф са различитим детекторима

Подзаконски акти
• Правилник о превентивним мерама за безбедан и
здрав рад при излагању хемијским материјама
(„Службени гласник РС“, бр. 106/2009 i 117/2017)
• Правилник о превентивним мерама за безбедан и
здрав рад при излагању карциногенима или
мутагенима („Службени гласник РС“, бр. 96/2011 i
117/2017)
• Уредба о превентивним мерама за безбедан и
здрав рад при излагању азбесту ("Службени гласник
РС“, бр. 108/2015)

Дефиниције следећих израза дате су у правилнику:
1) хемијска материја;
2) опасна хемијска материја јесте:
(1) свака хемијска материја која је класификована као опасна осим
екотоксичниох,
(2) свака хемијска материја која, иако није класификована као опасна,
може представљати ризик за безбедност и здравље запослених,
укључујући сваку хемијску материју за коју је одредбама члана 4. овог
правилника, утврђена гранична вредност изложености на радном месту;
3) активност која укључује хемијске материје (производња, руковање,
складиштење, транспорт или одлагање и обраду);
4) гранична вредност изложености на радном месту (mg/m3 или ml/m3
[ppm]) – Прилог 1;
5) краткотрајна гранична вредност изложености изложености (mg/m3 или
ml/m3 [ppm]);
6) биолошка гранична вредност – Прилог 2;
7) праћење здравственог стања ;
8) опасност ;
9) ризик .

Граничне вредности

Послодавац утврђује да ли има опасних хемијских материја на радном
месту, а ако има процењује ризик узрокован њима узимајућу у обзир
следеће:
1) њихова опасна својства;

2) информације о безбедности и здрављу на раду које доставља снабдевач,
на пример безбедносни лист (safety data sheet);
3) ниво, врсту и трајање изложености;
4) околности при раду који укључује такве материје, укључујући и њихову
количину;
5) све граничне вредности изложености хемијским материјама на радном
месту и/или биолошке граничне вредности;
6) ефекат превентивних мера које су предузете или треба да буду
предузете;
7) извештаје о резултатима праћења здравственог стања, уколико су
доступни.

Послодавац је дужан да:
• актом о процени ризика утврди које организационе (начела
превенције) и превентивне мере за спречавање, отклањање или
смањење ризика примењује (може у закључку акта детаљну
процену ове врсте ризика прогласити непотребном) ;
• изврши измену и допуну акта о процени ризика када дође до
значајних промена у процесу рада и безбедности запослених;
• при процени ризика сагледа све активности и друге факторе који
доводе до повећаног ризика (одржавање);
• узме у обзир комбиновано дејство присутних опасних материја;
• нове активности започиње тек након процене ризика.

• Послодавац је дужан да ризик од опасних материја спречи,
отклони или смањи заменом опасне материје или процеса, а ако
то није могуће примењује следеће превентивне мере (низ
опадајућег приоритета):
 пројектовање одговарајућих процеса рада и техничке контроле,
као и употребу одговарајуће опреме и материјала, како би се
избегло или смањило ослобађање опасних хемијских материја
(аутоматизација, промена облика или физичког стања супстанце,
затворен процес);
 примену колективних мера безбедности и здравља на раду на
извору ризика, као што су одговарајућа вентилација и
одговарајуће организационе мере;
 тамо где изложеност не може бити спречена другим средствима,
примењују се појединачне мере за безбедност и здравље на раду,
укључујући и средства и опрему за личну заштиту на раду.

• Послодавац је дужан да, редовно, као и када дође до промене
услова радне околинекоји могу утицати на изложеност
запослених хемијским материјама, ангажује правно лице са
лиценцом за вршење превентивних и периодичних
испитивања услова радне околине који могу бити опасни по
здравље запослених на радном месту, посебно у односу на
граничне вредности изложености на радном месту.
• Послодавац је дужан да приликом спровођења процене ризика
узима у обзир резултате ових испитивања.

