
Безбедност и здравље на раду 

 

Област Закона о безбедности и здрављу на раду  је у надлежности Управе за безбедност и здравље 
на раду која је орган управе у саставу Министарства рада, запошљавања и социјалне политике. 
Права, обавезе и одговорности послодаваца и запослених, надлежности и мере чијом се применом 
осигурава безбедност и здравље на раду остварују се у складу са Законом о безбедности и здрављу 
на раду и прописима донетим на основу овог Закона. Детаљи у вези Закона о безбедности и 
здрављу на раду ближе се уређују колективним уговором, општим актом послодавца и уговором о 
раду. 

Сваки послодавац је дужан да донесе акт о процени ризика за сва радна места у радној околини. 
То је акт који садржи опис процеса рада са проценом ризика од повреда и оштећења здравља на 
радном месту и мере за отклањање или смањивање ризика. Одговорно лице за обављање прегледа, 
испитивање опреме за рад и потписивање стручних налаза у области безбедности и здравља на 
раду јесте лице са лиценцом за вршење тих послова, додељеном од стране министрa надлежног за 
наведену област 

Право на безбедност и здравље на раду имају: 

а) Запослени 
б) Ученици или студенти који се налазе на обавезном професионалном раду, професионалној 
пракси или практичној настави. 
в) Лица која се налазе на стручном оспосбљавању, преквалификацији или доквалификацији 
г) Лица на професионалној рехабилитацији. 
д) Лица која се налазе на издржавању затворске казне, итд. 

Послодавац је дужан да обезбеди запосленом средства и опрему за личну заштиту на раду која 
морају да: 
1) буду израђена у складу са прописима о безбедности производа; 
2) одговарају постојећим условима на радном месту и у радној околини; 
3) буду наменски израђена за отклањање или смањење ризика на радном месту и као таква не  
смеју да повећавају постојеће или произведу нове ризике за безбедност и здравље запослених; 
4) одговарају специфичним ергономским захтевима на радном месту и здравственом стању 
запосленог; 
5) буду тако израђена да их запослени може правилно и на једноставан начин користити и после 
подешавања, поправке, дораде и сл 



 

Машински материјали 

 

Машински материјали су материјали који се користе у машинству за израду различитих алата, 
апарата, машина итд. 
Под материјалом се подразумева чиста супстанца, хемијско једињење или група супстанци-легура. 
Материјали од значаја за технику треба да задовоље следеће критеријуме: 
 - да у најмање једном агрегатном стању поседују технички употребљиве особине 
 - да се технолошки и индустријски могу произвести. 
Инжењерски материјали се могу поделити на: 
 1. Металне материјале - то су неорганске супстанце, које се састоје од једног или више 
металних елемената, а такође могу садржавати неколико неметалних елемената. У периодном 
систему елемената метали заузимају око 80%.Постоје посебни случајеви када једињење два метала 
није метал, нпр. Mg2Sn (Mg-Магнезијум, Sn-Калај). Својство металних материјала које се највише 
истиче је електропроводљивост. Још нека својства металних материјала су: топлотна 
проводљивост, метални сјај, лако се деформишу, при загревању емитују електроне, способни су да 
пређу у суперпроводно стање на ниским температурама итд. 
 2. Полимерни (пластични) материјали - Већина ових материјала се састоји од дугих 
органских (оних који садрже угљеник) молекулских ланаца или просторних мрежа. Некристални 
су или се састоје од смеше кристалних и некристалних подручја. Имају малу густину и релативно 
ниску температуру омекшавања или разлагања. 
 3. Керамички материјали - су неоргански материјали који се састоје хемијски везаних 
металних и неметалних елемената. Крти су и имају велику тврдоћу и чврстоћу. На високим 
температурама имају малу топлотну проводљивост. 
 4. Композитни материјали - су смеше два или више материјала. Састоје се од основе и 
пуниоца (или ојачавајућег материјала) и погодног везивног средства.  
 5. Електронски материјали - Најзаначајнији материјал у електроници је чист силицијум 
због производње полупроводничких елемената (диода, транзистор итд.) и силицијумских чипова. 
 
Особине машинских материјала могу се поделити у следећих 5 група: 
 1. Физичке особине (спољашњи изглед, структура, специфична тежина, магнетна својства) 
 2. Хемијске особине карактеришу реакцију материјала према разним супстанцама 
 3. Механичке особине (чврстоћа, тврдоћа, еластичност, жилавост и кртост, пластичност, 
истегљивост, отпорност на трење) 
 4. Технолошке особине - од њих зависи способност за прераду (обликовање) материјала у 
врућем и хладном стању и обраду скидањем струготине, могућност заваривања и лемљења... 
 5. Остале особине (структурне, отпорност на корозију итд.) 



 

Гвожђе 

 

За хемијски елемент Fe (lat. ferrum), код нас се у пракси и стручној литератури употребљавају два 
термина: чисто гвожђе и железо, док се за легуре чистог гвожђа са угљеником и другим 
елементима (силицијум, манган, сумпор, фосфор...), употребљавају термини гвожђе и челик 
(заједнички термин: техничко гвожђе). Под техничким гвожђем подразумева се легура чистог 
гвожђа и угљеника, са садржајем угљеника већим од 2.11%. 
Гвожђе се у природи налази у облику руда од којих су најзначајније: магнетит (Fe3O4), хематит 
(Fe2O3) и лимонит(2Fe2O3 · H2O). Из руда се топљењем у високим пећима добија сирово гвожђе 
(бело или сиво). Температура топљења гвожђа је 1535°С 
 

Врсте гвожђа 
 

 
Ливено гвожђе се добија претапањем сировог гвожђа у куполној или електропећи. Ливено гвожђе 
се дели на: 
1. Бело ливено гвожђе или бели лив се користи за израду делова од којих се тражи да имају 
тврде површине, отпорне на хабање као што су: ваљци, кугле за млинове, делови дробилица итд. 
Такоће се употребљава као лежајни материјал. 
2. Сиво ливено гвожђе или сиви лив се према ЈУС-у означава словним симболима SL а квалитет 
се означава бројчаним симболима који представљају номиналну затезну чврстоћу у MPa (нпр. SL 
200). Сиви лив има већу отпорност на вибрације од челика те се користи за израду постоља 
машина алатки, преса, ковачких чекића, делова мотора итд. 
3. Нодуларно ливено гвожђе или нодуларни лив комбинује добре особине сивог лива и челика 
(повећана отпорност на вибрације, већа чврстоћа, жилавост, пластичност итд.). Према ЈУС-у 
означава словним симболима NL а квалитет се означава бројчаним симболима који представљају 
минималну затезну чврстоћу у MPa и минимално процентуално издужење  
(нпр. NL 500-7). Користи се за израду делова преса, млинова, хидротурбина, аутомобила 
(коленастог вратила, кућишта мењача, карданског споја...) 
4. Темперовано ливено гвожђе или темпер лив. Постоје бели (BTeL) и црни (CTeL) темпер лив. 
Отпоран је на корозију. Користи се за израду пољопривредних и текстилних машина, арматуре, 
кућишта диференцијала, клипњача мотора, делова мењача итд. 
5. Компактно или вермикуларно (lat. vermicularis - црваст, црволик) ливено гвожђе или 
компактни лив. Има велику способност пригушивања вибрација и добру термички 
проводљивост. Користи се за израду цилиндара великих дизел мотора, издувних цеви мотора итд. 
6. Легирана ливена гвожђа 



 

Челик 

 

Челик је легура гвожђа са садржајем угљеника до 2.11%. Добија се прерадом сировог гвожђа. 
Према саставу, челици се деле на: 
1. Угљеничне код којих одлучујући утицај на особине има угљеник. Остале редовне примесе у 
угљеничним челицима су: силицијум, манган, фосфор и сумпор. Повећањем процента угљеника у 
угљеничном челику повећавају се његова тврдоћа, затезна чврстоћа а смањују се тачка топљења, 
жилавост, ковност итд. 
2. Легиране код којих одлучујући утицај на особине имају намерно додате-легирајуће 
компоненте. 
Елементи који се најчешће додају гвожђу ради добијања легираних челика су: хром (повећава 
тврдоћу, чврстоћу и отпорност на хабање и корозију), никл (повећава тврдоћу, чврстоћу и 
отпорност на корозију), волфрам (повећава способност челика да задржи повећану тврдоћу и на 
повишеним температурама а смањује ковност и заваривост), бакар (повећава отпорност против 
корозије) итд. 
Према начину употребе, челици се могу поделити на: конструкционе, алатне и специјалне. 
Челик има знатно боље механичке и технолошке особине у односу на гвожђе и то: чврстоћу, 
еластичност, истегљивост, могућност обликовања у врућем и хладном стању итд. 
Ознака челика, према ЈУС-у, се састоји из три дела и то: 
1. Из ознаке за челик "Č" 
2. Основне ознаке која се састоји из четири бројна симбола, којима се означава врста челика 
3. Допунске ознаке која се састоји из једног или два бројчана симбола, којима се означава стање 
челика. Допунске ознаке, дате су табеларно. 
Општи облик ознаке за челик: 
 
Č    I   II   III   IV     .    V   VI 
 
А. Означавање угљеничних челика са неутврђеним хемијским саставом и утврђеним механичким 
особинама. 
Симбол I је 0 
Симбол II  - Означава затезну чврстоћу према табели 
Симболи III и IV - Означава припадност одређеној подгрупи, утврђује се табеларно 
 
Б. Означавање челика са гарантованим хемијским саставом 
Симбол I је 1 
Симбол II  - Десетострука вредност максималног садржаја угљеника заокруженог на цео број 
Симболи III и IV - подгрупа челика према намени, утврђује се табеларно 
 
Ц. Означавање легираних челика 
Симболи I и II представљају први и други легирајући елемент према редоследу утицајности. 
Елементи су дати табеларно 
Симбол III и IV - подгрупа челика према намени, утврђује се табеларно 
 



 

Обојени метали 

1. Бакар је мек метал, црвенкасто-браон боје, сјајног прелома, ситнозрнасте структуре и велике  
температурне (401 W/m·K) и електричне (58 · 109 S/m) проводљивости (ρ=0.0169 Ωmm2/m). 
Температура топљења је 1084.4 °С.  Специфична тежина чистог бакра је 8,93 kg/dm³. На ваздуху се 
превлачи заштитним зеленим слојем патине. 
Добија се из руда које садрже веома мали проценат бакра. Нпр. руда бакра у Бору садржи 1-4 % 
бакра, док руда у Мајданпеку садржи око 0,2 % бакра. 
Добро се кује, пресује, ваља и извлачи у врућем и хладном стању. Врло добро се тврдо и меко 
леми и заварује аутогено и електроотпорно. 
Главна подручја употребе бакра су: 
а) Електротехника: производња електричних проводника на коју иде око 50% светске потрошње 
бакра. 
б) Легуре: Бакар је основни материјал за месинг (легура са цинком), бронзу (најчешће са Sn - 
калајна бронза, а постоје и легуре са: Al, Pb, Ni, Mn, Fe, Si i Be) и црвени лив. 
в) Машиноградња: Грејачи, расхлађивачи, лемилице итд. 
г) Грађевинарство: Кровни покривачи, олуци итд. 
д) Као материјал за облагање челика и алуминијума као заштита од корозије. 
ђ) Као тврди лем. 
2. Алуминијум је најраспрострањенији метал у земљиној кори (7,5 %) а уопште пети елемент по 
распрострањености. Полазна сировина за добијање алуминијума је боксит. Алуминијум је 
пепељасто-сиви лаки метал. Специфична тежина му је веома мала: 2.7 kg/dm³, а температура 
топљења 660 °С. Изузетно је отпоран на корозију због танке и чврсте коре алуминијум-оксида. 
Веома је добар проводник ел. струје (одмах иза сребра и бакра). Електрична проводност му је 37,8  
· 109 S/m. 
Главна подручја примене алуминијума су: 
а) Као основни или додатни метал у многим легурама 
б) У виду фолије за паковање прехрамбених производа 
в) Израда електичних проводника 
г) као површинска превлака за заштиту челика и магнезијумових легура 
3. Олово је најмекши метал. Има малу тачку топљења: 327 °С и велику специфичну тежину 11.3 
kg/dm³. Употребљава се за израду цевовода за киселине, акумулаторских плоча, плаштева ел. 
каблова, оловних боја, оптичких стакала, у разним легурама итд. Олово и његова једињења су 
веома отровни. 
4. Цинк је лакотопљив метал. Тачка топљења му је 420 °С. Најјефтинији је метал после гвожђа. 
Примењује се за израду лимова, трака, жица, превлачење гвожђа и челика ради заштите од 
корозије итд. 
5. Никл има изузетну отпорност према корозији високотемпературној оксидацији. Има високу 
тачку топљења: 1450 °С. Највише се троши за производњу легираних челика и за галванско 
никловање. 
6. Волфрам је метал са највишом тачком топљења: 3380°С. користи се за израду тврдих легура, 
жица за сијалице са ужареним влакном, електричних отпорника, електричних конатаката итд. 



Још неки обојени метали су: хром, молибден, ванадијум, манган, кобалт, кадмијум, антимон, 
магнезијум, бизмут, титан, злато, сребро, платина, итд. 
 


