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Испитивање физичке штетности – вибрације 
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Вибрације које делују на човека 

• Вибрације целог тела се мере истовремено у сва три 
правца. 

 



• За мерење вибрација целог тела користи се троаксијални 
акцелерометар са адаптером за седиште.  

 

 



• Вибрације шака-рука се такође мере истовремено у сва 
три правца. 

• Ако није могуће директно причвршћивање акцелерометра 
користе се адаптери. 

 

Адаптер за шаке 

Адаптер за прсте 



Адаптер за прсте 

Адаптер за длан 



ПРАВИЛНИК О ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА ЗА БЕЗБЕДАН И 
ЗДРАВ РАД ПРИ ИЗЛАГАЊУ ВИБРАЦИЈАМА 

• Послодавац је дужан да за сва радна места у радној 
околини, на којима постоји могућност излагања 
запослених механичким вибрацијама изврши процену 
ризика од настанка повреда и оштећења здравља 
запослених са циљем да утврди начин и мере за 
отклањање или смањење тих ризика. 

• Ниво изложености механичким вибрацијама може се 
проценити посматрањем одређених радних активности 
уз узимање у обзир информације о нивоу вибрација које 
одговарају опреми или типовима опреме, који се користе 
под одређеним условима, укључујући и информације које 
даје произвођач опреме. 

• Послодавац је дужан да при процени ризика, уколико је 
потребно, обезбеди мерење нивоа механичких вибрација 
којим су запослени изложени на радном месту. 

 



• Послодавац је дужан да за мерење нивоа механичких 
вибрација ангажује правно лице са лиценцом за вршење 
превентивних и периодичних испитивања услова радне 
околине. 

• Послодавац је дужан да чува податке о процени ризика 
добијених на основу посматрања и/или мерења механичких 
вибрација у писменој форми како би се касније резултати могли 
упоређивати и пратити. 

• Послодавац је дужан да приликом процене ризика узима у 
обзир: 

1) ниво, тип и трајање изложености, укључујући изложеност 
вибрацијама са прекидима или поновљеним ударима; 
2) граничне и акционе вредности изложености које су 
дефинисане правилником; 
3) било коју последицу на здравље и безбедност запослених 
којима се обезбеђује посебна заштита; 



4) било какве индиректне утицаје на здравље и безбедност 
запослених који су резултат међусобног утицаја механичких 
вибрација и радног места или опреме за рад; 
5) податке добијене од произвођача опреме за рад; 
6) могућност замене опремом за рад пројектованом за смањење 
нивоа изложености механичким вибрацијама; 
7) изложеност вибрацијама целог тела запосленог када ради 
дуже од пуног радног времена; 
8) специфичне услове рада, као што су ниске температуре; 
9) извештај о претходном и периодичном лекарском прегледу 
запосленог. 

• Послодавац је дужан да изврши делимичну измену и/или 
допуну акта о процени ризика у случају појаве сваке нове 
опасности или штетности и промене нивоа ризика у процесу 
рада или када резултати праћења здравственог стања 
запосленог покажу да је то неопходно. 
 



• На основу процене ризика, када су акционе вредности  премашене 
послодавац је дужан да одмах донесе и спроведе план техничких и/или 
организационих мера за смањење изложености механичким вибрацијама и 
другим повезаним ризицима, узимајући у обзир нарочито: 

1) друге методе рада којима се обезбеђује мања изложеност 
механичким вибрацијама; 
2) избор одговарајуће опреме за рад на којој су примењени ергономски 
захтеви и која с обзиром на послове које треба обавити, проузрокује 
најмање могуће механичке вибрације; 
3) обезбеђење додатне опреме која смањује ризик проузрокован 
механичким вибрацијама, као што су седишта која ефективно смањују 
вибрације целог тела и рукохвати који смањују вибрације које се преносе 
на систем шака-рука; 
4) одговарајуће поступке одржавања опреме за рад, радног места и с 
њим повезана радна места; 
5) пројектовање и распоред радних места; 
6) информисање и оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад 
за коришћење опреме за рад у циљу смањења изложености на најмању 
могућу меру; 
7) ограничење трајања и интензитета изложености; 
8) радни распоред са одговарајућим периодима одмора; 
9) обезбеђивање средстава и опреме за личну заштиту на раду 
запослених изложених хладноћи и влази. 

 



• Граничне и акционе вредности изложености за вибрације шака-рука 
јесу: 
 1) дневна гранична вредност изложености - утврђена у односу 

на референтни период од осам сати јесте 5 m/s2; 
 2) дневна акциона вредност изложености - утврђена у односу на 

референтни период од осам сати јесте 2,5 m/s2. 
 

• Граничне и акционе вредности изложености за вибрације целог тела 
јесу: 
 1) дневна гранична вредност изложености - утврђена у односу 
на референтни период од осам сати јесте 1,15 m/s2; 
 2) дневна акциона вредност изложености - утврђена у односу на 
референтни период од осам сати јесте 0,5 m/s2. 

 
• У случају прекорачене акционе вредности послодавац је у обавези 

да предузме мере за смањење вибрација. 
 



• Процена нивоа изложености механичким вибрацијама шака-рука 
заснива се на израчунавању вредности дневне изложености 
нормиране на осмочасовни референтни период А(8), изражен као 
квадратни корен збира квадрата (RMS) ефективних (укупних) 
фреквенцијски пондерисаних вредности убрзања за три ортогоналне 
осе аhwx, аhwy, аhwz, као што је дефинисано у поглављима 4 и 5, и 
Прилогом А стандарда ISO 5349-1 (2001). 

• Процена нивоа изложености може бити извршена на основу 
информација добијених од произвођача о нивоима вибрација са 
опреме за рад која се користи и на посматрању одређених радних 
активности или на мерењу. 

• Mетоде које се користе могу обухватити узорковање, које мора бити 
репрезентативно за личну изложеност запосленог механичким 
вибрацијама; 

• Mетоде и инструменти који се користе морају бити прилагођени 
нарочитим карактеристикама механичких вибрација које се мере, 
факторима околине и карактеристикама мерног инструмента, у складу 
са стандардом ISO 5349-1 (2001). 

• У случају уређаја који се мора држати са обе руке, мерење се мора 
вршити на свакој ручици, а изложеност се утврђује у односу на вишу 
измерену вредност узимајући у обзир и податке о мерењу за другу 
ручицу 
 



• Процена нивоа изложености механичким вибрацијама целог тела 
заснива се на израчунавању дневне изложености А(8), изражене као 
еквивалентна континуална вредност убрзања током осмочасовног 
периода, израчуната као највиша ефективна (RMS) вредност 
фреквенцијски пондерисаних убрзања утврђених на три ортогоналне 
осе (1,4аwx, 1,4аwy, аwZ , за запосленог који седи или стоји), као што је 
дефинисано у поглављима 5, 6 и 7, Прилогом А и Прилогом B 
стандарда ISO 2631-1 (1997). 

• Процена нивоа изложености може бити извршена на основу 
информација добијених од произвођача о нивоима емисије са опреме 
за рад која се користи и на посматрању одређених радних активности 
или на мерењу. 

• Када се мерење врши у складу са чланом 6. став 3. овог правилника, 
методе које се користе могу обухватити узорковање, које мора бити 
репрезентативно за личну изложеност запосленог механичким 
вибрацијама. 

• Методе које се користе морају бити прилагођене нарочитим 
карактеристикама механичких вибрација које се мере, факторима 
околине и карактеристикама мерног инструмента. 





• Дневна изложеност вибрацијама, А(8): 

А 8 = 𝑎𝑣(𝑒𝑞,8ℎ) = 𝑎𝑣

𝑇

𝑇0
 

𝑎𝑣 – укупна измерена еквивалентна вредност убрзања  

Т– време изложености вибрацијама 

Т0 – референтно време (8h) 

 

Пример 1 – рад са једним вибрирајућим алатом: 

Радник у шуми користи моторну тестеру у току 4,5 h у току радног дана, 
измерен ниво вибрација износи 4 m/s2. 

А 8 = 𝑎𝑣

𝑇

𝑇0
= 4

4,5

8
= 3 m/s2 

 



Пример 2 – рад са више вибрирајућих алата: 
 
Радник током радног времена користи три врсте вибрирајућег алата: 
Угаону брусилицу (T1=2,5h, a1=4 m/s2) 
Угаони резач (T2=1h, a2=3 m/s2) и 
Клесарски чекић (T1=15 min, a3=20 m/s2) 
 
 

𝐴1 8 = 4
2,5

8
= 2,2 m/s2 

𝐴2 8 = 3
1

8
= 1,1 m/s2 

𝐴3 8 = 20
0,25

8
= 3,5 m/s2 

 

𝐴 8 = 𝐴2
1 8 + 𝐴2

2 8 + 𝐴2
3 8 = 4,28 m/s2 

 



Номограм дневне изложености 

𝑎𝑣 = 1,5 m/s2 
𝑇 = 4 h 

𝐴𝑖 8 = 1,1 m/s2  

Метода прорачуна преко 
поена изложености: 
 

𝑃𝐸 = 
𝑎ℎ𝑣

2,5

2 𝑇

8
100 

A 8 = 2,5
𝑃𝐸

100
  

m

s2  

 
 
 

Пример 3: 
 

𝑎𝑣 = 3 m/s2 
𝑇 = 6 h 

 

𝑃𝐸 = 
3

2,5

2 6

8
100 = 108 

A 8 = 2,5
108

100
= 2,6 m/s2  

Пример 4: 
 


