
Подела и значај штетних нокси радне средине 

 

У радној средини (фабрике, индустрије, разни послови и професије) могу да се јаве разни лоши 

фактори (штетности) који утичу на здравље и радну способност. Ови лоши фактори који се јављају 

на послу зову се професионалне штетности (ноксе). Професионалне штетности могу да доведу до 

настанка професионалних обољења код људи. 

Професионалне штетности на раду су: 

1. негативни фактори микроклиме ( температура висока и ниска, влажност ваздуха, надм. висина, 

атм. притисак, влага, струјање ваздуха ) 

2. енергија зрачења (јонизујућа, микроталасна, инфрацрвена, УВ) 

3. бука и вибрација, осветљеност 

4. отровни гасови, димови, прашина и паре 

5. бактерије, вируси, гљиве и паразити 

6. прекомерни рад 

Ови фактори утичу лоше тако што смањују радну способност и 

оптерећују организам. 

1. негативни фактори микроклиме: 

Рад у претерано топлој средини доводи до хипертермије. Радник се претерано зноји и тако губи 

воду и минералне материје. Узимање само воде не може да надокнади и соли те може доћи и до 

повећања телесне температуре, замора и грчевима у мишићима. 

Рад при ниским температурама доводи често до прехлада, појаве реуме и болести бубрега. 

При сниженом атм. притиску (пилоти, авијатичарска болест, планинари) јавља се убрзан рад срца, 

убрзано дисање, раст крвног притиска, смањење оштрине вида. 

Код рада на повишеном притиску (у кесонима, рониоци) настаје посебан проблем са азотом који се 

налази растворен у свим ткивима (посебо у мастима) и који је инертан гас и ако се ослободи из 

ткива у крвни суд може да га зачепи. Суштина кесонске болести је нагли прелазак азота из течног у 

гасовито стање и настанак емболије која може имати смртни исход. До овога долази при брзом 

преласку из средине повишеног притиска у средину ниског притиска. 

2. енергија зрачења ( јонизујућа, микроталасна, инфрацрвена, УВ ): 

Зрачење је начин преношења енергије у простору. Сунчево зрачење обухвата видљиви део и 

невидљиви део спектра. Невидљиви део спектра је испод 400 нм (УВ, икс зраци, гама и космички 

зраци) или краткоталасни зраци (чине 9% Сунчевог зрачења) и изнад 700 нм (инфрацрвени, радио 

таласи ) или дуготаласни (чине 50 % Сунчевог зрачења),а видљиви део спектра од 400 – 700 нм чини 

41 %. Од УВ –а нас штити озон. УВ зраци сем што могу да изазову рак коже имају и бактерицидно и 

антирахитично дејство. Инфрацрвени зраци имају топлотно дејство и утиче на појаву катаракте, зато 

се препоручује ношење заштитних наочара. 



Јонизујуће зрачење је у нашој околини и потиче од урана, радијума, плутонија. Користе се у 

терапијске и научне сврхе. Сви ми примамо зрачење (од Сунца, бомбе осиромашеног уранијума, 

рендген преглед). Код високе дозе зрачења настају промене на кожи, костима, очима, генима итд. 

( Чернобил). 

3. бука и вибрација: 

Звук настаје вибраторним кретањем молекула материје у чврстим телима, течним и гасовитим 

флуидима. За постанак и простирање звука неопходна је  материја. Човечије уво прима звук од 16-

20000 херца. Звучни таласи испод 16 херца  је инфразвук изнад 20000 херца је ултразвук. Најбоље 

се чују звуци између 500 и 4000 херца. 

Бука је нежељени звук и мери се децибелима и то је звук изнад 90 децибела. 

Бука на људе утиче на 3 начина: 

1. јаки звуци оштећују слух 

2. промене у величини крвних судова, ритма рада срца и крвни притисак 

3. људску психу 

Тихи говор је на граници од 40 децибела, нормални говор око  60 дб  а викање 80 дБ. Између 120 – 

130 дБ јавља се осећај бола. Дозвољени ниво буке при раду је до 90 дБ. При буци од 170 дБ наступа 

смрт. Бука се мери помоћу фонометра или букометра. 

Буку можемо поделити на индустријску, градску или комуналну. Индустријску буку стварају 

пнеуматски алати, пресе, мотори, компресори. Градска бука потиче од саобраћаја, од апарата у 

домаћинству, авионски саоб. Мора се обезбедити контрола и заштита од буке (пригушивачи, 

тампони за уши, измештање аеродрома, генерисање антибуке са супротним смером јер се бука 

тако поништава ). 

Вибрације представљају осциловање тела. Постоје акустичне, механичке и друге вибрације. 

Најчешће промене су на крвним судовима, нервима и костима. Вибрацијама су изложени сви 

учесници саобраћаја, шофери, рудари. Радници осећају трњење и пецкање прстију руку, 

осетљивост је смањена, јављају се грчеви, предмети испадају из руку. Обољења код каменорезаца 

и радника са пнеуматским алатима. Повишена је потрошња кисеоника, слабљење рефлекса, 

оштећење кичме, оштећење зглобова и смањење протока крви. Заштита се састоји у примени 

пригушивача, скрачењу времена рада, редовна контрола код лекара. Дејство буке је различито у 

зависности од животног доба, стања нервног система и ранијих обољења. 

4. отровни гасови и паре: 

Отровна материја је свака материја која када доспе у или на човеков организам, изазива отежано 

функционисање човека или смрт. Најчешће је тровање тешким металима (олово, жива, манган, 

кадмијум), а затим и тровање гасовима (угљен моноксид, азотни диоксиди, сумпорводоник, 

цијаниди), ту су и пестициди. Отровне материје доспевају у организам преко органа за дисање, 

преко коже и органа за варење. Индустријска прашина може да изазове хронични бронхитис, астму, 

упалу плућа. 

 



- Мутагене материје изазивају промене у ДНК, сперматозоидима, јајним ћелијама и могу се 

рађати деца са Дауновим синдромом, са хемофилијом, анемијом српастих ћелија. 

- Тератогене материје изазивају оштећења у периоду раста и развоја ембриона човека, у првих 3 

месеца трудноће (арсен, олово, жива, стероидни хормони). Тако је 60 – тих година лек за спавање 

талидомид изазивао код трудница велике промене на фетусу. Рађале су се бебе са рукама налик 

перајима, ногу без стопала. Тако је рођено 10000 деце док лек није повучен. 

- Канцерогене материје потпомажу раст малигних ћелија. 


