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ТЕМА 8: 

Испитивање физичке штетности – штетна 
зрачења 



Увод 

• Испитивање штетних зрачења (осим јонизујућих) врши на 
радном месту и у радној средини где се она јављају у 
процесу рада при употреби материјала или оруђа за рад 
која зраче. 

• Испитивање се врши у условима када раде сви извори 
штетног зрачења. 

• Од интереса су топлотна, електромагнетна и ласерска 
(оптичка) зрачења.  

 



Спектар зрачења 



• Топлотно (инфрацрвено) зрачење је у интервалу 
таласних дужина од 0,76 дo 1000 μm. 

• Извори овог зрачења су загрејане површине, отворена 
ложишта, врели гасови, паре и загрејани метали. 

• Извори топлотног зрачења су подељени у 4 групе: 
- до 500°C 
- од 500°C до 1200°C 
- од 1200°C до 1800°C 
- преко 1800°C 

• За мерење, анализу и нормирање топлотног зрачења 
углавном се користе две методе: метода глобус – 
термометра  и метода радиометра. У новије време ИЦ 
термографија (термовизијске камере). 

Врсте зрачења 



Видљиви спектар Инфрацрвени спектар 

• Сва тела емитују инфрацрвено зрачење у зависности од 
њихове температуре.  

• Енергија се генерише на молекуларном 

нивоу, што је виша температура неког тела 

то је већи интензитет инфрацрвеног зрачења 

које то тело емитује. 

• Интензитет зрачења пропорционалан  

је 4 степену температуре топлотног извора. 

 



• Израчену енергију можемо детектовати уз помоћ 
термовизијске камере и представити је као слику, тзв. 
термограм.  

• На тржишту постоји велики избор камера, различитих 
произвођача, за различите намене. 

• Оно што се разликује: 

– Мерни опсег (темп. осег) 

– Тачност (грешка мерења) 

– Резолуција 

– Брзина 

– Видео запис 

– Додатне опције 

 



Мерни инструмент Термовизијска камера 

Произвођач NIPPON AVIONICS Co. Ltd. (Japan) 

Модел F30W 

Спецификација 

1) Опсег мерења: -20 ~ 350 ºC 
2) Грешка мерења: ±2ºC или ±2 % 
3) Формат слике: JPG 
4) Меморијска картица (SD) 
5) USB конекција 
6) Могућност подешавања емисивности 
7) Напајање AA батерије (1,5 VDC×3) 

Примена 
Мерење темп. чврстих површи попут процесне опреме, цевовода, 
грађевинских омотача објеката итд. 



    Термограм                                                                     Слика 
 
Пример: Неизоловани вентил DN 50 на разделнику за пару, 
опасност за раднике од стварања опекотина! 

172 ºC 



• Електромагнетна зрачења представљају електромагнетна таласна 
кретања која могу да настану и да се преносе како у материјалној 
средини, тако и вакууму (безваздушном простору) брзином светлости. 

• Електромагнетно зрачење представља енергију коју електромагнетни 
таласи или материјалне честице преносе кроз простор. 

• Електромагентни талас је комбинација осцилујућег електричног и 
магнетног поља која заједно путују кроз простор у облику међусобно 
управних таласа. 

 

• Нејонизујућа зрачења су сви облици електромагнетних зрачења која 
у интеракцији са материјом немају довољно енергије да изврше 
јонизацију материје. 

• Јонизација је физички процес конвертовања атома или молекула у јон 
додавањем или уклањањем друге наелектрисане честице или јона. 

• Нејонизујућа зрачења обухватају сва електромагентна зрачења чија је 
таласна дужина већа од 100 nm. 

• У нејонизујућа зрачења спадају зрачења нижих енергија као 
електрична и оптичка зрачења. 

 

 

 



Ултраљубичасто зрачење 

• Електромагнетни таласи са таласним дужинама од 100 nm 
до 400 nm 

• Извори: сунце, електрично заваривање, пећи за топљење, 
кварцне лампе, УВ лампе 

• Осећајају се као топлота нпр. сунчевих зрака 

• Може бити опасно по здравље људи 

 



Оптичко нејонизујуће зрачење - Видљива светлост 

• Електромагнетни таласи са таласним дужинама од 400 
до 780 nm  

• Једини део спектра који је видљив људским оком 

• Природно светло, вештачко светло (светиљке са 
ужареним влакном, флуо светиљке, живине светиљке, 
метал-халогене светиљке и др.) 

• Може се поделити на опсеге боја: од љубичасте преко 
плаве, зелене и жуте до црвене. Свакој боји одговара 
одређена таласна дужина 



Оптичко нејонизујуће зрачење - Инфрацрвено зрачење 

• Електромагнетни таласи са таласним дужинама од 780 
nm до 1 mm (напр. даљински управљач) 

Електрично нејонизујуће зрачење - Микроталасно 
зрачење 

• Електромагнетни таласи са таласним дужинама од 0,1 
cm до 10 cm 

• Електромагнетни таласи са фреквенцијама од 300 MHz 
до 300 GHz (високофреквентни извори) 

• Користе се у радарској и телекомуникационој техници 
(антене радио и телевизијских станица, базне станице 
мобилне телефоније, бежични интернет и др.) 

• Особине су сличније радио-таласима него видљивој 
светлости 

 

 

 



Електрично нејонизујуће зрачење - Радио таласи 

• Eлектромагнетни таласи са таласним дужинама од 10 cm 
до 1000 m 

• Eлектромагнетни таласи са фреквенцијама од 10 kHz до 
300 GHz 

Електрoмагнетна поља ниских фреквенција 

• Eлектромагнетни таласи са фреквенцијама од 0-10 kHz 
(„ELF“). Карактеристично јако магнетно поље (електро 
мотори велике снаге, генератори, далеководи, 
трансформатори, кућни електрични уређаји и сл.) 

Ласерско зрачење 

• Производе га ласерски уређаји који раде у подручју ИЦ, 
УВ и видљивог дела спектра 

• Нејонизујућа зрачења обухватају и ултразвук или звук 
чија је фреквенција већа од 20 kHz 



Законска регулатива и стандарди 

• Закон о заштити од нејонизујућих зрачења ("Сл. гласник РС", 
бр. 36/2009) 

• Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима 
(„Службени гласник РС”, број 36/09) 

• Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног 
интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог 
испитивања (" Сл. гласник РС ", бр. 104/2009) 

• Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица 
која врше послове систематског испитивања нивоа 
нејонизујућих зрачења, као и начин и методе систематског 
испитивању у животној средини (" Сл. гласник РС ", бр. 
104/2009).  



• ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection), Guidelines 2004, Guidelines On Limits of Exposure to 
Ultraviolet Radiation of Wavelengths Between 180 nm and 400 nm 
(incoherent optical radiation) 

• SRPS EN 50413:2020 - Основни стандард за процедуре мерења 
и прорачуна изложености људи електричним, магнетским и 
електромагнетским пољима (од 0 Hz до 300 GHz) 

• SRPS EN 50383:2012 - Основни стандард за израчунавање и 
мерење јачине електромагнетског поља и SAR-а у односу на 
излагање људи електромагнетском пољу у радио станицама и 
фиксним прикључним станицама за бежичне 
телекомуникационе системе (од 110 MHz до 40 GHz) 

• SRPS EN 50420:2008 - Основни стандард за процену излагања 
људи електромагнетским пољима из самосталног радио 
предајника (од 30 MHz до 40 GHz) 

• SRPS EN 62232:2017 - Одређивање јачине РФ поља , густине 
снаге и SAR у близини радиокомуникационих базних станица 
ради процене излагања људи 

 



• Извор нејонизујућих зрачења јесте уређај, инсталација или 
објекат који емитује или може да емитује нејонизујуће 
зрачење; 

• Извор нејонизујућих зрачења од посебног интереса јесте извор 
који може бити опасан по здравље људи узимајући у обзир 
најбоље доступне научне податке; 

• Објекат са извором нејонизујућих зрачења јесте објекат где се 
производе или користе извори нејонизујућих зрачења; 

• Граница излагања нејонизујућим зрачењима јесте максимално 
дозвољена вредност интензитета поља у животној средини која 
је одређена стандардом или другим прописом; 

• Зона опасног зрачења јесте простор око извора нејонизујућих 
зрачења у коме интензитет нејонизујућих зрачења прелази 
прописану границу; 

• Заштита од нејонизујућих зрачења обухвата скуп мера и 
поступака којима се спречава или умањује штетно дејство 
нејонизујућих зрачења у животној средини. 
 
 

Важни појмови 



 

• Испитивање зрачења које потиче од извора нејонизујућих 
зрачења јесте мерење, а по потреби и прорачун параметара 
поља и његове просторне расподеле у животној средини; 

• Потенцијално штетно дејство електромагнетних таласа захтева 
да се врши контрола интензитета зрачења на местима где се 
сматра да могу да се појаве ова поља; 

• При мерењу УВ зрачења врши се мерење интензитета 
(ирадијанце, I [W/m2]) и густине енергије зрачења (Ф[Ј/m2]).  

• Граничне вредности су одређене препоруком INCNIRP и 
стандардом ISO/CIE 17166:2019; 

• Значајно је извршити правилно мерење електромагнетних 
поља, с обзиром да су ово величине које се у зависности од 
врсте извора мењају, па је поред снаге и интензитета потребно 
знати и расподелу по фреквенци. 
 

Испитивања 



 
• Мерење врше акредитоване организације, а процену ризика из 

ове области треба да врше само стручњаци који се баве овом 
проблематиком. Изузетно је значајно правилно одредити 
експозиционе услове (место и дужину изложености). 

• Код процене изложености запослених који интензивно користе 
мобилне телефоне и друге комуникационе уређаје у опсегу 
високих фреквенци неопходно је сагледати, измерити или 
израчунати величину SAR (Specific Absorbtion Rate), специфичну 
стопу апсорпције или специфичну количину апсорбоване 
енергије. 

𝑆𝐴𝑅 =
𝑃

𝑚
=
𝜎𝐸2

𝜌m
=

𝐽2

𝜌m𝜎
= 𝑐p

d𝑇

d𝑡
 

• Где је P снага апсорбоване количине топлоте, m маса тела или 
дела тела ( напр. глава), E јачина електричног поља унутар 
објекта, ρm запреминска густина, J густина индукованих струја, σ 
електрична проводност ткива, cp топлотни капацитет ткива, 
dT/dt промена температуре тела у времену. 

• Нормирање ове величине се врши за цело тело или само за 
поједине делове тела или органе (глава, кожа и сл.). 

 
 
 



Мерење параметара електричног поља – нивоа 

нејонизујућег зрачења 



• Базична ограничења излагања становништва електричним, 
магнетским и електромагнетским пољима (0 Hz до 300 GHz) јесу 
ограничења у излагању временски променљивим изворима 
електромагнетских поља (нискофреквентни, високофреквентни, 
укључујући радио фреквенцијске, микроталасне и др.), која су 
заснована непосредно на утврђеним здравственим ефектима и 
биолошким показатељима.  

• Физичке величине којима се ова ограничења одређују, у зависнoсти 
од фреквенције поља, јесу: густина магнетског флукса или магнетна 
индукција(B), густина струје (Ј), специфични ниво апсорбовања 
енергије (SAR), и густина снаге (S). 

• Референтни гранични нивои јесу нивои излагања становништва 
електричним, магнетским и електромагнетским пољима који служе 
за практичну процену изложености, како би се одредило да ли 
постоји вероватноћа да базична ограничења буду прекорачена. 

• Референтни гранични нивои исказују се зависно од висине 
фреквенције поља према следећим параметрима: јачина 
електричног поља (Е), јачина магнетнског поља (H), густина 
магнетског флукса (B), густина снаге (еквивалентног равног таласа) – 
Sеkv. 

 







• На фреквенције до 110 МHz примењују се прописани референтни 
нивои ради избегавања ризика од контактних струја; 

• На фреквенције опсега 10 МHz до 110МHz, за струју кроз неки 
екстремитет примењују се прописани референтни ниво од 45 mА; 

• Локализовани SAR се утврђује као просек шестоминутног излагања. 

• При симултаном излагању пољима са различитим фреквенцијама 
мора се узети у обзир могућност збирних ефеката тим излагањима. 

• Прорачуни засновани на збирним деловањима морају се извести за 
сваки поједини ефект, тако да се одвојена процена врши за термичке 
и електричне стимулативне ефекте на тело.  



• Изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса 
сматрају се извори електромагнетног зрачења који могу да буду 
штетни по здравље људи, а одређени су као стационарни и 
мобилни извори чије електромагнетно поље у зони повећане 
осетљивости, достиже најмање 10% износа референтне, 
граничне вредности прописане за ту фреквенцију. 
 

• Зоне повећане осетљивости јесу: подручја стамбених зона у 
којима се особе могу задржавати и 24 сата дневно; школе, 
домови, предшколске установе, породилишта, болнице, 
туристички објекти, те дечја игралишта; површине 
неизграђених парцела намењених, према урбанистичком 
плану, за наведене намене, у складу са препорукама Светске 
здравствене организације. 
 
 



• Извори нејонизујућих зрачења од посебног интереса су: 
1) нови извори електромагнетског поља чија изградња, односно 
постављање и употреба се планирају; 
2) затечени извори електромагнетског поља за које је издата 
употребна дозвола за рад у складу са прописима који су важили 
пре ступања на снагу овог правилника, као и извори који се 
користе без употребне дозволе за рад; 
3) реконструисани извори настали након реконструкције којом су 
битно измењене основне техничке карактеристике, начин 
употребе или рада, снага или смештај извора, што има за 
последицу промену нивоа или врсте електромагнетског поља 
извора. 

• Након изградње, односно постављања објекта који садржи извор 
нејонизујућег зрачења, а пре издавања дозволе за почетак рада или 
употребне дозволе врши се прво испитивање, односно мерење нивоа 
електромагнетног поља у околини извора. 



• Корисник извора за чију је употребу надлежни орган издао одобрење, 
обезбеђује периодична испитивања након пуштања у рад извора и 
то: 

1) једанпут сваке друге календарске године за 
високофреквентне изворе; и 
2) једанпут сваке четврте године за нискофреквентне 
изворе. 

 
• Корисник затеченог извора нејонизујућег зрачења мора да изврши 

прво испитивање зрачења у року од три године од дана ступања на 
снагу Закона о заштити од нејонизујућих зрачења, а по налогу 
надлежног инспектора за заштиту животне средине и пре истека тог 
рока. 
 

• Извештај о првом испитивању доставља се надлежном органу уз 
захтев за издавање решења за коришћење извора нејонизујућих 
зрачења од посебног интереса. 
 



 
• Корисник који располаже са 10 и више затечених извора 

зрачења од посебног интереса може Министарству, односно 
надлежном органу аутономне покрајине да поднесе студију 
значаја постојећих извора у року од три године од дана 
ступања на снагу Закона о заштити од нејонизујућих зрачења. 
 

• Студију израђују лица овлашћена за систематско испитивање 
нејонизујућег зрачења у животној средини у складу са законом. 

• Студија садржи податке, и то: 
1) категоризацију извора (подаци из евиденције); 
2) приоритете и временски план извођења првих 
испитивања у складу са категоризацијом извора; 
3) резултате мерења релевантних за процену постојећих 
извора. 



Примери 

Пример резултата мерења интензитета електричног поља у околини антенског 

стуба 



Пример резултата мерења интензитета електричног поља у околини унутрашњих 

микро базних станица 


