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ПРЕДГОВОР 
 

Општи циљ система безбедности и здравља на раду (БЗР) у Републици 
Србији је да се за сваког радника препознају сви ризици на радном месту и у 
радној околини, на основу идентификованих опасности и штетности и у 
складу са систематизацијом радних места.  

Присуство азбеста у радној и животној средини постаје проблем којем 
се посвећује све већа пажња. Само у последњој години, у Републици Србији су 
донета два правилника, којима су прописани захтеви који треба да сведу здрав-
ствени ризик при излагању азбесту на најмању могућу меру. То су Правилник 
о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту и Пра-
вилник о ограничењима и забранама производње и стављања у промет и кори-
шћење хемикалија, које представљају неприхватљив ризик за здравље људи и 
животну средину. Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав 
рад при излагању азбесту, поред превентивних мера су прописани захтеви, 
које су дужни да испуне правна лица са лиценцом, за обављање послова испи-
тивања услова радне околине и саме граничне вредности изложености азбесту. 
У Правилнику о ограничењима и забранама производње и стављања у промет 
и коришћење хемикалија, које представљају неприхватљив ризик за здравље 
људи и животну средину,у прилогу 1., под редним бројем 6., у првом ставу је 
забрањена производња и стављање у промет и коришћење азбестних влакана, 
као и производа, који садрже ова влакна.  

Припремљени материјал је првенствено намењен лицима за безбедност 
који раде у индиструјама у којима се налазе азбестне облоге или азбестна влак-
на како би се детаљније упознали са особинама, штетном дејству, превенти-
вним мерама и начину детекције азбеста. Осим лицима за безбедност, мате-
ријал је намењен студентима студијског програма БЗР на Високој техничкој 
школи струковних студија у Новом Саду као будућим лицима чији ће задатак 
бити да спроводе превентивне мере безбедност и здравља на раду. 

Ова брошура о азбесту је развијена у склопу међународног пројекта 
Европске Уније TEMPUS - JPHES 158781 под називом “Occupational safety and 
health – degree curricula and lifelong learning” односно „Безбедност и здравље 
на раду – развој курикулума и доживотно учење“, који се одвија од 2010. до 
2012. године. Носилац пројекта је Висока техничка школа струковних студија 
у Новом Саду. 

Нови Сад, април 2013.   
        Aутори 
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ОЗНАЧАВАЊЕ МОГУЋНОСТИ ПРИСУСТВА АЗБЕСТА 
 

 
 
Допунска ознака на табли за обележавање радних места на којима за-

послени јесу или могу да буду изложен прашини која потиче од азбеста или 
материјала који садржи азбест, јесте правоугаоног облика, жуте подлоге, оиви-
чена црном бојом, са натписом: ,,ОПАСНОСТ – АЗБЕСТНА ВЛАКНА!” и 
користи се заједно са ознаком упозорења за општу опасност. 

 
 

 
 
 

Допунска ознака на табли која се користи приликом обављање послова 
рушења, уклањања, поправке и одржавања када се може претпоставити да ће 
гранична вредност изложености азбесту бити прекорачена, јесте правоугаоног 
облика, жуте подлоге, оивичена црном бојом, са натписом:,,ОПАСНОСТ – 
ГВИ АЗБЕСТУ МОЖЕ ДА БУДЕ ПРЕКОРАЧЕНА!” и користи се заједно са 
ознаком упозорења за општу опасност. 

 

 
 
 

ОПАСНОСТ – 
АЗБЕСТНА 
ВЛАКНА! 

ОПАСНОСТ –  
ГВИ АЗБЕСТУ  

МОЖЕ ДА БУДЕ  
ПРЕКОРАЧЕНА! 
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1. ШТА ЈЕ АЗБЕСТ 
 
Азбест је уобичајен назив за групу од шест различитих природних хи-

дратисаних силикатних минерала (табела 1), које карактерише кристална стру-
ктура, изузетно мала топлотна проводљивост и велика хeмиjска стабилност. 
Реч азбест потиче из грчког језика и значи негасиво или неуништиво. 

 
Табела 1: Класификација азбестних материјала 

 

Групе и подгрупе Хемијска формула 

Амфиболи  

Антофилит Mg7Si8O22(OH)2 

Амозит (смеђи азбест) (Fe2+Mg)7Si8O22(OH)2 

Кроцидолит (плави азбест) Na2Fe2(Fe2+Mg)3Si8O22(OH)2 

Тремолит Ca2Mg5 Si8O22(OH)2 

Актинолит Ca2(Fe2+Mg)5Si8O22(OH)2 

Серпентини  

Кризотил (бели азбест) Mg3(Si2O5) (OH)4 

 
Кризотил чине око 95% процењених укупних резерви азбеста, док ос-

талих 5% чине азбести из подгрупе амфибола. 
Основна апликативна карактеристика ових материјала је да поседују 

екстремно танку влакнасту структуру, због које их одликује висока отпорност 
на кидање, мала топлотна проводљивост и велика термичка стабилност (темпе-
ратура топљења је 11500C). Од ових материјала се могу „исплести“ предива а 
потом и термотпорни текстил, али се могу у цементним облогама употребити 
за израду плоча, цеви, и др. 

Употреба азбеста је почела почетком 20 – тог века за изолацију парних 
машина, а касније у II светском рату у изградњи бродова, након чега је почела 
и употреба ових материјала у производима за широку употребу. Почело се са 
уградњом азбеста у велики број јавних зграда као изолациони материјал про-
тив буке, пожара и за топлотну заштиту. У домаћинству се се до седамдесетих 
година 20-тог века користио као изолација за водоводне цеви (слика 1.1), 
уграђиван је у електричне прекидаче и утичнице као и у велики број кућних 
апарата (пећнице, фенове за косу, електричне покриваче, термоакумулационе 
пећи, тостере и сл.).  
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Слика 1.1 Цеви од азбеста 

Осим тога, азбест је и компонента винил плочица и винил подова, и 
код нас врло популарних салонит плоча за кровове (слика 1.2). У аутомобилс-
кој индустрији користи се у систему за кочење и у систему за пренос као об-
логе за квачила и кочнице (слика 1.3). Већина ових производа је данас заме-
њена другим материјалима, али се ипак задржао у неким деловима аутомобила 
за које се сматра да ће у додиру са људима задржати своју форму и тако 
онемогућити да дођи до инхалације азбестних влакана.  

 
Слика 1.2 Aзбестне салонит плоче 

 
Слика 1.3 Азбестне кочне облоге 
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Американци су избројали да око 5000 производа у модерним економи-
јама садржи азбест, а производња неких производа је још и данас дозвољена. 
Ипак свест о опасностима које изазива инхалација азбеста довела је до његове 
замене неким другим материјалима, а велики број компанија у Америци које 
се нису успеле или хтеле да се на време преоријентишу су пропале услед 
великих одштета у судским тужбама оболелих од болести изазваних азбестом. 

Осим ових 5000 производа азбест се налази и свуда у природи, односно 
саставни је део стена које изграђују Земљину кору. Зависно од геолошке 
формације тла среће се у различитим концентрацијама. Тако је нпр. у руралним 
подручјима концентрација врло ниска и износи 310-7 до 10-6 влакана по кубном 
центиметру, док је у урбаним срединама њена концентрација 310-4 по кубном 
центиметру и више. На жалост, нема граничне вредности изложености азбесту 
за коју се поуздано може рећи да је безбедна, свака изложеност се сматра 
опасном. 
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2. УТИЦАЈ АЗБЕСТА НА ЗДРАВЉЕ 
 
Азбест није опасан због свог хемијског састава, него због своје структу-

ре у облику иглица која се лако забадају у плућне мембране и тамо изазивају 
хроничну упалну реакцију као реакцију организма на присуство страног тела. 
Азбест се, као што је већ речено, састоји од микроскопских танких влакана (ду-
жине веће од 5 m и ширина мање од 3 m, а однос дужине и ширине је већи од 
3:1) који се лако могу наћи у радној средини уколико се праве производи од аз-
беста, или након деструкције материјала у којима се налази азбест. Ова влакна 
се лако подижу у ваздух и уколико дође до инхалације у плућа, влакна могу да 
прођу природно филтрирање и да се забоду дубоко у плућно ткиво и изазивају 
озбиљне здравствене проблеме. 

Азбест је веома резистентан на хемикалије, што га чини веома атракти-
вним у индустријским условима, али када се нађе у ткиву не може се разгради-
ти телесним хемијским процесима. Иако се не зна тачан механизам како аз-
бестна влакна узрокују обољења, верује се да током времена влакна иритирају 
станице у које су се учауриле и изазивају промене које доводе до болести. 

 
2.1 Од чудесног материјала до ноћне море 
Азбест је брзо освојио свет када су откривена његова повољна својства. 

Веома је отпоран на топлоту и ватру, хемијски је инертан, механички отпоран 
и не пропада. Највише је коришћен за грађевину и тешку индустрију, али и у 
бродоградњи, а нашао је пут и до хиљада предмета за свакодневни живот, по-
пут тостера и кочионих дискова. Кристали тог минерала били су уткани у вла-
кна и убацивани у меријале попут цемента.  

Проблем је то што постоји опасност да се кристали удахну, што изази-
ва разна обољења, укључујући две врсте канцера плућа.  

Азбест је највише коришћен 70-их година, са производњом већом од 
пет милиона тона годишње према подацима сајта Свисинфо (Swisinfo). Како 
су, међутим откривана његова негативна својства постепено је забрањиван у 
свету. У неким земљама ЕУ потпуно је забрањен 90-их година, док је коначна 
забрана на нивоу Уније ступила на снагу 2005. године.  

Упркос штетним ефектима користи се и даље широм света, а према по-
дацима Института за геолошке студије Сједињених Америчких Држава у свету 
је 2007. потрошено више од два милиона тона. Највећи корисник је Кина, са око 
30%, а за њом следе Индија (15%), Русија (13%), Казахстан и Бразил (по 5%).  

Штетан ефекат азбеста сматра се чињеницом. Према подацима Светске 
здравствене организације из 2007. године, око 125 милиона радника у свету је 
изложено азбесту на радном месту, а најмање 90.000 годишње умре од болести 
које се повезују са азбестом. У 2004. године, према подацима Светске здравст-
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вене организације, од рака плућа, мезотелиома и азбестозе, који су настали 
због изложености азбеста на радном месту, умрло је 107.000 људи.  

На оптуженичкој клупи су бивши власник швајцарске групе Етернит, 
швајцарски милијардер Стефана Шмидхајни (Степхан Сцхмидхеинy) и белгиј-
ски барон Жан-Луј Мари Гислен де Картије де Маршијен (Jeаn-Louis Mаrie 
Ghislаin de Cаrtier de Mаrchienne), некадашњи акционар групе Етернит Ита-
лија. За њих је тужилаштво тражило казне од 20 година затвора због одгово-
рности за смрт око 3.000 људи, бивших радника или становника места Казале 
Монферато, Кавањоло и Рубијера на северу земље и Бањоли на југу земље, у 
којима је "Етернит" имао фабрике. Процес је отворен у децембру 2009. године 
и окупио је више од 6.000 оштећених. Реч је о првом кривичном поступку те 
врсте [28]. 

Компанија Етернит Италија је банкротитала 1986. године, шест година 
пре забране азбеста у Италији. Истрага је трајала више од шест година, а тужи-
лаштво је заузело став да су Шмидхајни и де Маршијен одговорни за управља-
ње тим предузећем, па су оптужени за изазивање "трајне здравствене и еколо-
шке катастрофе" и прекршили прописе о безбедности на раду. 

Тужилаштво је 4. јула 2011. године затражило најтеже могуће казне од 
12 година, уз додатних осам година због тога што се последице и даље осећају. 
Наиме, особе које су биле изложене азбесту могу да се разболе и деценијама 
након излагања. Одбрана је, међутим, одбацила наводе да су оптужени директ-
но одговорни за вођење италијанског предузећа, а они се никада нису појавили 
на рочиштима.  

Жртве азбеста, које у земљама попут Француске траже сличне поступ-
ке, сматрају да би ово могао да буде значајан преседан. "У Француској се уне-
доглед отеже предкривични поступак по кривичним тужбама које су пре 16 
година поднеле жртве азбеста", саопштило је удружење за одбрану францус-
ких жртава Андева. 

"Мислим да се стиде, што ми делује нормално. Било каква другачија ре-
акција би ме изненадила", изјавио је за АФП Карло Лидхолм (Lidholm), чија 
жена је 2008. године преминула од рака плућа у 49. години живота. Он је још 
нагласио: "Од 60-их година се знало да је тај материјал опасан, запањен сам да је 
Етернит Италија своје активности наставио до 1986. године".  

Оптужени и њихови представници нису желели да дају изјаве пре пре-
суда, које свакако неће ставити тачку на овај поступак. "Мислим да ће сигурно 
бити жалби, јер неко сигурно неће бити задовољан пресудом у првој инстанци, 
то је неизбежно, упозорио је Бруно Пеше (Pesce), координатор удружења 
породица жртава из Казале монферата и Кавањола. На то указује и чињеница 
да је општински савет Казале Монферата одбио понуду Шмидхајнија да прих-
вати 18 милиона евра а заузврат одустане од тога да се у процесу појави као 
оштећена страна [28]. 

 
2.2 Ситуација у Републици Србији 
У Србији се налазио највећи рудник азбеста у Европи - рудник Страгари 

у Шумадији. Осим њега, постојао је још један рудник - рудник азбеста Корлаће 
који је имао веома модерно постројење за за сепарацију и прераду руде. Оба ру-
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дника су престала да раде. Последњи расположиви подаци су за 2005. и 2006. го-
дину, када је произведено 4.080 односно 4.500 тона азбеста [28]. 

Производе од азбеста производила су предузећа: ЈугоАзбест (основано 
1935. године) Београд и предузеће ФИАЗ из Крушевца (користило је азбест у 
производњи кочионих дискова. Производи који садрже азбест увожени су још 
2009. године, али од тада, према извештају европског пројекта, то не би 
требало да буде могуће. 

Производи који садрже били су веома заступљени у Србији. Азбест је 
био веома заступљен у грађевинарству (гипсаним облогама и покривачима за 
кров) и у водоводним цевима. Данас је забрањен, али је потребно још анга-
жовања да би се утврдило која подручја су и даље загађена и да би се спречи-
ле последице. Азбест, који је извесно време сматран чудесним материјалом 
због отпорности, претворио се у ноћну мору због тешких последица на здрав-
ље људи.  

На нивоу ЕУ азбест је забрањен 2005. године, мада је у многим члани-
цама забрана донета и деценију раније. У Србији је потпуно забрањен 2011. го-
дине, мада се у грађевинарству већ дуго не користи. Ипак, и даље је присутан 
у раније изграђеним зградама, па може да представља опасност за људе у тим 
срединама. 

Како се наводи у извештају од 2011-те године, процењује се да је изме-
ђу 30% и 70% мреже за снабдевање водом направљено од азбеста. У Шапцу то 
је 80 од 174 километара, док је у Београду још 350 километара цеви од азбест-
ног цемента. План је да се они замене у ритму од 60 километара годишње, што 
значи у року од шест година. 

Према еколошком извештају ЕПС-а из 2006. године, тада је три тоне 
азбеста било у изолационом материјалу у термоелектранама "Никола Тесла" А 
и Б и око пет тона грађевинског материала од азбеста у "Термоелектрани Ко-
столац". 

Један од проблема било је азбестно насеље нa Белим водама, на југоза-
паду Београда. Реч је о 28 зграда изграђених углавном 1966. године. Повећани 
ниво азбеста откривен је 90-их година, а власници су тврдили да је учесталост 
рака била већа од просека, па је насеље пресељено. Донета је одлука да се уни-
шти 14 зграда, при чему су предузимане мере против ширења азбестних влакана 
и мерена је концентрација азбеста у ваздуху. Пројекат је почео 2006. године и 
био је планирано да се заврши 2011. године. 

Да би се утврдила проблематична подручја било би добро спровести 
епидемиолошку студију, један је од закључака стручњака који су спровели 
студију:  

- препоручује се и да се укину изузеци од забране који омогућавају 
коришћење азбестног клингерита и азбестне графитиране плетени-
це у уређајима у којима су неопходни;  

- потребно је и подићи свест особа које се тиме баве и увести добру 
прксу на локације за привремено похрањивање отпада од азбеста;  

- неопходно је, такође, усклађивање старих прописа, из времена када 
азбест није био у потпуности забрањен, са новом забраном. 

 У Србији више нема производње производа који садрже азбест. 
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2.3 Болести које су директно повезане са инхалацијом азбеста 

 
Према једној ранијој студији Светске здравствене организације, канце-

рогени ефекат азбеста унетог орално није доказан, за разлику од удисања аз-
бестне прашине.  

Светска здравствена организација WHO (Worl Health Organisation) де-
финише следеће болести које су директно повезане са инхалацијом азбеста: 

- азбестоза 
- рак плућа од последице азбестозе 
- мезотелиом. 
Од наведених болести азбестоза је немалигна болест, док преостале две 

представљају малигна обољења плућа.  
Азбестоза, слика 2.1 – је немалигна болест плућа која настаје инхала-

цијом азбестних влакана која се потом забадају у ситне бронхије, бронхиоле и 
алвеоле. И ако се не зна тачан механизам како азбестна влакна проузрокују 
обољења, сматра се да тело покушава да раствори та микровлакна подизањем 
киселости. Та киселост, међутим веома мало утиче на влакно, али зато ката-
строфално утиче на околно ткиво.  

Ово има за последицу упални порцес чија последица може бити упална 
плеури (плућне марамице), касније задебљање плеури (као гранулација) а у 
плућима се развија фиброза (задебљање и стврдњавање).  

Али, да ли ће се и којим темпом развити фиброза зависи искључиво од 
имуног стања болесника.  

Симптоми азбестозе 
Први и главни симптом азбестозе је отежано дисање тј. диспнеја. Овај 

симптом је веома чест, те остаје непрепознат, јер се код око 80% болесника 
упоредо са азестозом развија и хипертензију која је такође праћена диспнејом, 
те тако прикрива прави узрок отежаног дисања. Прво се јавља диспнеја при 
физичким радовима а потом и у стању мировања организма. Као трећи симп-

Слика 2.1 Азбестоза на рендгенском снимку  
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том јавља се кашаљ, док су четврти симптоми чести бронхитиси. То је уствари 
објективан знак, а не симптом, јер се опструкцију на нивоу ваздушних путева 
може мерити и објективизовати.  

Пре сто година азбестоза је била смртоносна, али како су се развијала 
сазнања о штетном дејству азбеста и паралелно са тим спроводиле мере за-
штите, смртност од саме азбестозе је готово нула.  

 
Слика 2.2 Лунг канцер плућа 

Пушење је водећи узрок рака плућа, међутим, други водећи узрок рака 
плућа је азбест. Према светској здравственој организацији азбест је узрочник 
два типа рака плућа: Рак плућа од последице азбестозе и мезотелиома. Без об-
зира да ли је рак плућа узрокован пушењем или азбестом симптоми су исти и 
то су: отежано дисање (диспнеја) и бол у грудима при дисању, умор, јављају се 
повишена телесна температура, ноћно знојење и грозница, губитак телесне те-
жине и апетита, непријатан осећај у грудима и бол који може да буде веома јак 
а могућа је и појава перикардитиса и асцитеса (накупљање течности у трбуху). 

Малигна болест плућа (lung cancer by asbestosis), слика 2.2 – је малигно 
обољење које настаје као последица азбестозе. Ова врста рака плућа је други 
најчешћи карцином у Сједињеним Америчким Државама и обухвата око 4% 
случајева оболелих од рака плућа.  

Овај тип рака плућа показује повећање ризика обољења уколико су 
азбету изложени људи пушаћи. То је последица синтегијског (удруженог) ефе-
кта дима цигарета и азбеста услед чега драстично слабе плућа пушача и тако 
повећавају шансу да се развије рак плућа.  

Према подацима америчког Центра за контролу болести, више од сто 
хиљада Американаца умреће у следећих десет година због изложености азбес-
ту у прошлом периоду  

Мезотелиомија, слика 2.3 – је малигна болест плеуре и/или перитонеу-
ме (абдоминални зид). Овај облик малигнитета је веома специфичан и по доса-
дашњим сазнањима директно је везан за удисање азбеста. Појединци који пу-
ше имају додатни ризик од рака плућа када су изложени азбесту.  
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Слика 2.3 Ткиво обухваћено мезотеломијом  

У највећем броју случајева (преко 90%), мезотелиоми се развијају на 
плеури (плућној марамици), а нешто ређе на перикарду (срчана марамица) и 
другим локализацијама. Тачан узрок настанка овог тумора није у потпуности 
познат, али се препоставља да професионална изложеност азбесту може да бу-
де значајан фактор ризика. Поједини статистички подаци показују да се изло-
женост азбесту налази код 75% пацијената са мезотелиомима плеуре. Такође, 
код мезотелиома постоје промене у генима на хромозому број 20, па се прет-
поставља да постоји генетска предиспозиција. 

Мезотелиоми се отприлике јављају код једне особе на милион људи. 
Не постоји расна предилекција за њихов настанак. Статистички подаци пока-
зују да се ови тумори нешто чешће јављају код особа мушког, него код особа 
женског пола и најчешће се јављају током шесте и седме деценије живота. У 
питању су тумори који немају добру прогнозу, односно преживљавање у про-
секу је око 11 месеци. 

На америчким судовима поднесено је више од пола милиона захтева за 
одштете, а амерички Сенат припрема оснивање посебног фонда за компенза-
цију жртвама азбеста у износу од 114 милијарди долара. 

Истраживачи још увек нису утврдили «сигуран ниво» експозиције али 
је познато да постоји више фактора који утичу на ризик развијања болести ве-
заних за азбест.  

То су: 
- концентрација азбестних влакана у ваздуху  
- време експозиције, 
- величина, облик и хемијски састав азбестних влакана  
- извор излагања и  
- пушење и претходно постојање болести плућа. 
Посебан проблем код експозиције азбестом је што само присуство аз-

беста не изазива симптоме као што је главобоља, болови у мишићима или неке 
друге симптоме. Кумулативни ефекти се примећују после више од 15 година и 
доводе до поменутих болести. Другим речима обољења која се данас регистру-
ју код радника су резултат инхалације азбестом пре много година. Ипак у 
будућности се очекује знатан пад броја обољелих услед различитих забрана и 
боље заштите. 
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Азбест се може појавити као компонента у великом броју материјала, 
али док су ти матријали у добром стању, док не почну природно разграђивати 
или их човек не почне рушити, азбест не преставља ризик. За сада се сматра да 
само азбест који дође у тело, односно плућа удисањем представља опасност по 
здравље, док азбест који уђе у организам ингестијом (нпр. кроз воду) не пред-
ставља опасност. 

Посебан проблем у овим разматрањим је питање када је азбест опасан. 
По новим схватањима АЦМ (Asbestous Containing Materials) нису опасни уко-
лико је обезбеђена почетна макростуктура материјала. Тек када се материјал 
механичко-физички оштети долази до дизања микровлакана у ваздух. Зато су 
последњих година развијене методе добијања азбестиних плоча (за противпо-
жарну заштиту подова, зидова и кровова) које се тек у екстремним условима 
механичке силе могу оштетити. 

Садашња стручна литература је сагласна у следећем: 
- појединци који пуше имају додатни ризик од рака пућа када су из-

ложени азбесту 
- дуге и средње честице (веће од 5 m) су канцерогеније од мањих 
Иако се сви облици азбеста сматрају опасним, различите врсте азбест-

них влакана могу бити повезани са различитим здравственим ризицима. На 
пример, резултати неколико истраживања сугеришу да су азбести из подгрупе 
амфибола штетнији од кризотила, посебно за настанак мезотеолиомије, јер они 
имају тенденцију да остану у плућима дужи временски период. 

Да би се разумео овако различит утицај појединих подгрупа азбеста на 
људски организам у дањем тексту ће се направити осврт на кристалну струк-
туру обе подгрупе азбеста. Ово је веома значајно јер је структура директно ве-
зана за облик и величину честица азбеста. 
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3. КРИСТАЛНА СТРУКТУРА И  

ФИЗИЧКЕ ОСОБИНЕ АЗБЕСТА 
3.1. Кристална структура серпентина 
Кризотил је једини представник групе серпентина и за ову групу је ка-

рактеристично да има слојевиту силикатну структуру. Слојеви су сачињени од 
атома силицијума који су окружени са четири атома кисеоника у угловима 
скоро правилног тетраедра. Ови тетраедри су повезани преко кисеоника који 
се налазе у рогљу тетраедра и међусобно су повезани чинећи континуалан спој. 
Процепи у равнима сачињеним од атома кисеоника испуњени су OH јонима 
како би формирали правилан и приближно густо збијен низ (O, OH). Изнад ове 
равни лежи низ атома магнезијума октаедарски окружени атомима кисеоника. 
Сваки атом магнезијума има изнад себе троугао са три OH јона, а испод себе са 
два О и једним OH јоном, ротираним за 600 у односу на претходни, слика 3.1.  

Хемијска формула једне ћелије је Mg3Si2O5(OH)4. 

 
Слика 3.1 Кристална структура кризотила  

При изградњи спиралне структуре описани композитни слојеви се су-
перпонирају, при чему је размак између слојева око 0,75 nm. Међутим, један 
слој може доћи изнад другог, а такође може доћи и до расељавања или ротације 
између слојева. То може довести до другачије фреквенције слагања, различите 
симетрије, и вишеслојних ћелија. Познате су једно-, дво-, тро-, шесто- и девето- 
слојне ћелије. Симетрија може бити троугла, шестоугла и моноклинична. Тако-
ђе, може се појавити и неуређено слагање.  

Азбестна морфологија кризотила није резултат очигледно слојевите кри-
сталне структуре. Електронска микрографија кризотила указује да су структур-
ни слојеви у кризотилу закривљени око х – осе и формирају или завојнице или 
концентричне кружне цеви, слика 3.2. Свака завојница је формирана од блиско 
повезаних двоструких слојева, са изграђивачким јединицама магнезијум хидрок-
сида на спољњој површини и једином групом силике на унурашњој површини. 
Разлог закривљености слојева лежи у тежњи силицијумових атома да имају 

Кисеоник 

 
SiO4 
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мању димензију понављања од компонената са магнезијумом, и то доводи до 
савијања при чему се октаедри магнезијума налазе на спољној страни кривине. 

 
Слика 3.2 Концентричне кружне цеви које формира кризотил 

Пречници ових цеви су око 20 nm. Тако нпр. узорак крисолитног азбе-
ста површине око 0,1 mm2 садржи око 2x107 цевастих влакана који су прибли-
жно паралелно оријентисани. Због тога је могуће откинути врло танке нити из 
снопа азбестног влакна. 

 
3.2. Кристална структура амфибола 
Основна јединица грађе амфибола је такође SiO4 тетраедатри, формира-

ни на исти начин као и код кризотила, али ови тетраедри формирају ланце преко 
атома кисеоника на угловима, слика 3.3. Карактеристична формула ланца је 
Si4O11, а размак између понављања је око 0,53 nm. Ланци су широки четири 
тетраедра и врло дугачки. Ови ланци су повезани катјонима као што су Mg и Ca. 

 
Слика 3.3 Тетраедарски ланци  

које формирају SiO4 тетраедри код амфибола 

Највећи број амфибола по структури кристалише моноклинично а кри-
сталне јединице ланаца се слажу једна на другу. Међутим, антофилит за разли-
ку од осталих амфибола кристалише орторомбично. Оваква ланчаста струк-
тура обезбеђује добро цепање амфибола дуж (110) равни. 

кризотил 
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3.2. Физичке особине азбеста 
Физичке особине азбеста нису у потпуности резултат ланчасте струк-

туре амфибола, напротив многи амфиболични минерали не стварају азбест и 
ако поседују ланчасту структуру. Неке од најзначајнијих физичких особина аз-
беста су приказане у табели 2.  

Ако се сада размотре приказане вредности физичких особина свих 
врста азбеста које зависе од структуре, а то су специфична тежина, тврдоћа по 
Мосу и специфична топлота, крисотила као представника слојевите структуре 
и вредности за остале наведене варијетете азбеста као представнике ланчасте 
структуре, долази се до следећих закључака.  

Кризотил одликује најмања густина и најмања тврдоћа, док истовре-
мено има највећу специфичну топлоту. Ово поређење доводи до закључка да је 
кризотил, као једини азбест са слојевитом структуром, постигао мањи степен 
паковања основних јединица него остале подгрупе азбеста са ланчастом струк-
туром. Због мањег степена паковања, који је омогућио формирање већих агло-
мерата, кризотил би требало да покаже мању активност везану за продирање у 
дисајне органе, те да је мање опасан по људско здравље него амфиболични 
азбести. 

Табела 2:Неке физичке особине азбеста 

Групе и подгрупе 103 

[kg/m3] 
c 

[J/molK] 
Тврдоћа 

по Mohsu 
 

[М/cm] 
1010 
[N/m2] 

Амфиболи      
Антофилит 2,85-3,1 0,89 5,5-6 2,5-7,5 15,5 
Амозит (смеђи азбест) 3,43 0,81 5,5-6 Преко 500 16,18 
Кроцидолит (плави 
азбест) 3,37 0,84 4,0 0,2-0,5 18,63 

Тремолит 2,9-3,2 0,89 5,5 - - 
Актинолит 3,0-3,2 0,91 6 - - 

Серпентини      
Кризотил (бели азбест) 2,55 1,13 2,5 - 4 0,003-0,15 16,18 
где је  - густина, c – специфична топлота,  - електрична проводљивост и -
Јангов модуо истезања. 
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4.  УЗОРКОВАЊЕ АЗБЕСТА 
Статички мониторинг се користи за процену ефективности техника за 

контролу процеса, откривање извора контаминације, утврђивање "background" 
концентрације влакана итд. и не даје репрезентативну вредност личне изложе-
ности. Узорци прикупљени на фиксираним локацијама, на пример, изван обла-
сти скидања и затварања (енкапсулације) азбеста и унутар просторија за декон-
таминацију, ради надзора чишћења након процеса скидања и затварања азбес-
та и унутар зграда или бродова који садрже азбест се називају статички узорци 
и чине основу статичког мониторинга. Ова врста узорака се често врши када 
постоји висока пропорција влакана другачијих од оних које су од превасход-
ног интереса или честица које су у складу са дефиницијом влакна датој у оде-
љку 3.2.3.  

Такве интерференције могу изазвати проблеме у тумачењу резултата 
добијених овом методом, што може бити решено само прибављањем инфор-
мација о саставу влакана коришћењем других метода (на пример електронском 
микроскопијом).  

Параметри и методологија назначени за персонално (лично) узоркова-
ње се у начелу односе и на статички мониторинг. Главне разлике су наведене у 
следећој дискусији.  

Присуство азбеста, поред присуства у радној средини је могуће и у сре-
дини у којој живимо. Овде се свакодневно сусрећемо са материјалима као што 
су салонитне плоче, салонитне цеви или разни заштитни премази, који садрже 
азбест. Пошто се ради о композитним материјалима, током времена долази до 
трошења материјала. У случају трошења материјала долази до разлагања ма-
трице композита и до ослобађања азбестних влакана. До ослобађања азбестних 
влакана може доћи и под механичким утицајима (дробљење и сечење матери-
јала) и тада се они налазе у ваздуху, што представља претњу здрављу људи, 
који се налазе у близини.  

Да би утврдили дали се на потенцијалном контаминираном подручју 
налазе и азбестна влакна потребно је узети узорак. Самостално узимање узо-
рака азбеста по себи се не препоручује. Азбестна влакна која изазивају здра-
вствене проблеме су сувише мала да би се приметила људским оком, и поне-
кад се не могу лако открити чак и са моћним микроскопом. Илустрације ради, 
просечна људска коса је приближно 1200 пута дебља од азбестих влакана. 

Приликом узимања узорака у ваздуху се из испитиваног материјала могу 
ослободити влакна азбеста, која се не могу приметити и да приликом узорковања 
нисмо свесни њиховог присуства.  

Из ових разлога се препоручује да узимање узорака врше лиценцирана 
лица, уз употребу заштитне опреме (слика 4.1). 
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Сл.4.1.Стручно оспособљено лице за узорковање азбеста 

Статички мониторинг се користи за процену ефективности техника за 
контролу процеса, откривање извора контаминације, утврђивање "background" 
концентрације влакана итд. и не даје репрезентативну вредност личне изложе-
ности. Узорци прикупљени на фиксираним локацијама, на пример, изван обла-
сти скидања и затварања (енкапсулације) азбеста и унутар просторија за декон-
таминацију, ради надзора чишћења након процеса скидања и затварања азбес-
та и унутар зграда или бродова који садрже азбест се називају статички узорци 
и чине основу статичког мониторинга. Ова врста узорака се често врши када 
постоји висока пропорција влакана другачијих од оних које су од превасход-
ног интереса или честица које су у складу са дефиницијом влакна датој у оде-
љку 3.2.3. Такве интерференције могу изазвати проблеме у тумачењу резулта-
та добијених овом методом, што може бити решено само прибављањем инфор-
мација о саставу влакана коришћењем других метода (на пример електронском 
микроскопијом). 

Параметри и методологија назначени за персонално (лично) узоркова-
ње се у начелу односе и на статички мониторинг.  

Главне разлике су наведене у следећој дискусији.  
Приликом узимања узорака азбеста (слика 4.2.), потребно је применити 

следеће мере предострожности: 
- смањити број људи у простору који се анализира, на најмању могу-

ћу меру 
- уклонити све препреке, које могу ометати узорковање, а површину 

пода прекрити пластичном фолијом 
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Слика 4.2.Услови и потребна заштитна  

опрема за узимање узорака азбеста 

- за узорке, који се узимају са висине, обезбедити мердевине 
- приликом узорковања користити заштитно одело са капуљачом 

(слика 4.1), које се након завршеног узорковања треба третирати 
као азбестом контаминирани отпад. Користити такође гумене рука-
вице и ливене чизме. Отворе на улазу у рукавице и чизме, обавезно 
повезати са панталонама и рукавима са лепљивом траком 

- за узимање узорака на материјалима за које се претпоставља да 
садрже азбест, користити искључиво лаке алате 

- број потребних узорака звиси од места узомања узорака (табеле 4.1 
и 4.2.) 

Табела 4.1: Потребан број узорака азбеста 
 при мерењу на отвореном простору 

МЕРНА МЕСТА ЗА УЗОРКОВАЊЕ НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ 

Место  
узорковање Број узорака Разлог испитивања 

Уз ветар/позадина 

Сакупити најмање два узорка 
истовремено, који се налазе при углу 
од 30о у односу на правац деловања 
ветра 

Утврдити позадину 
влакана 

Низ ветар 
Поставити најмање 3 места за 
узорковање при углу од 180 степени 
у односу правац простирања ветара 

Утврдити да ли 
азбест заостаје на 
посматраном месту 
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Типично место / 
најгори случај 

Уочити једно место, које представља 
репрезентативни узорак које показује 
просечно стање на лицу места или 
добијени узорак у најгорем могућем 
случају. 

Стално проверавање 
нивоа 
контаминације 
азбестом, због избор 
одговарајућих нивоа 
заштите радника 

Табела 4. 2 Потребан број узорака азбеста 
 при мерењу у затвореном простору 

МЕРНА МЕСТА ЗА УЗОРКОВАЊЕ НА ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ 

Место 
узорковање Број узорака Разлог испитивања 

Узорковање 
у затвореном 

простору 

Ако је радно место једна просторија, обавити 
пет узорковања широм просторије. 
Ако радно место садржи до 5 просторија, узе-
ти најмање један узорак у свакој просторији. 
Ако радно место садржи више од 5 просто-
рија, изаберите репрезентативни узорк од 
сваке просторије. 

Утврдити 
репрезентативне 
узорке од хомогених 
области 

Низ ветар 

Ако се сумња да је извор контаминације 
долази од споља, поставити најмање два 
истовремена места за узорковање при углу 
од 30о у односу на правац простирања 
ветра. 

Установити да ли 
концентрације 
азбеста у 
затвореном 
простору долазе из 
спољашњег извора 
(средине). 

Типично 
место / 
најгори 
случај 

Узети један најлошији случај узорка 
односно добијени узорак у најгорем 
могућем случају 

Стално проверавање 
нивоа контаинације 
азбестом, због избор 
одговарајућих нивоа 
заштите радника 

 
4.1. Опрема за узорковање 
Према Правилнику о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при 

излагању азбесту, препоручена метода одређивање концентрације азбестних 
влакана у ваздуху је метода фазно контрасне микроскопије (PCM). Како се PCM 
заснива на бројању узорака одређених азбестних влакана, метода узорковања је 
прилагођена њиховој величини.  

Сет за узорковање и одређивање концентрације азбестних влакана је 
приказан на слици 4.3.  

Сет за узорковање чине: 
- касета са филтером,  
- носач филтера (глава) и  
- пумпа за узорковање, 
- док се концентрација влакана азбеста одређује фазно контрастним 

оптичким микроскопом бројањем влакана у видном пољу микро-
скопа. 
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За узорковање је предвиђен филтер израђен од смеше целулозних вла-
кана и нитроцелулозних естара, која треба да обезбеде поре величине 0,8 – 1,2 
µm, при чему пречник филтера износи 25 mm. Филтри наведених карактери-
стика обезбеђују да се на њему задрже све честице веће од 1 µm. У случају ко-
ришћења филтата са већом величином пора, дошло би до пролаза веће количи-
не ситнијих влакана. Наведени опсег величина пора са друге стране показује 
добре особине филтрације и омогућује шири опсег варијација протока пумпе, 
чиме је омогућено постизање оптималне густине влакана на мембрани филте-
ра. Са друге стране, филтери са порама мањим од 0,8 µm, пружају повећан от-
пор протоку пумпе, при самом узорковању, што може изазвати сметње у раду 
пумпе. 

 
Слика 4.3 Сет за узорковање и карактеризацију азбестних влакана 

На сл.4.4. приказане су касте са филтрима у обе стандардне величине 
(37 mm и 25 mm). Касeте могу бити дводелене и троделне и испуњавају NIOSH 
захтеве за узорковање већине прашине, димова и магли. Троделне касете се 
најчешће користе за узорковање азбеста и других влакана. 

 
а.)                     б.)                        в.) 

Сл. 4.4.Касете са филтрима за узорковање прашина,а-троделна 37 mm касета, 
 б -дводелна 37 mm касета, в- троделна 25 mm касета 
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Мада је утврђено да се измерене концентрације влакана, на филтрима на-
зивног пречника 13, 25, 37 mm могу међусобно упоређивати ако су изложене ис-
том површинском протоку током узорковања, ипак се предност даје филтeрима 
пречника 25 mm, пошто су они прилагођени личном узорковању. У блиској 
будућности се очекује да ће захтеви за минималним дозвољеним концентрацијама 
расти и самим тим се очекује и већа примена филтара пречника 13 mm. 

Приликом одређивања концентрације влакана запремина се дефинише 
помоћу дефинисаног протока пумпе (слика 4.5), који се креће у интервалу 0,5 – 
2 l/min, и преко времена трајања узорковања. 

 
Слика 4.5. Пумпа за узорковање са носаћем филтра 

4.2. Eвалуација  
Припрема узорка  
Требало би користити ацетон-триацетин метод за чишћење и монтира-

ње филтера за влакна са рефрактивним индексима већим од 1.51. За неорган-
ска влакна са нижим рефрактивним индексима, требало би користити методу 
ацетон/нагризање/вода.  

Цео филтер, или његов део, се може монтирати. Може бити неопходно 
да се део филтера остави немонтиран, да би се испратило да ли евалуација 
намонтираног дела указује да је потребна додатна анализа (на пример, иденти-
фикација влакна). Ако је потребно урадити подподелу филтера, сечење би тре-
бало обавити скалпелом "котрљањем" сечива од напред ка позади дуж филтера. 
Не треба користити маказе. Филтер би требало сећи дуж пречника на клинасте 
сегменте који су величине бар једне четвртине површине филтера. За нека ор-
ганска влакна, сечење филтера може резултовати значајним губитком влакана. 
Систематске варијације у нивоима бројања од највише 20-30% прате различите 
методе монтирања филтера. За дато влакно, употреба истоветне процедуре 
елиминише такве разлике.  

Метод чишћења филтера заснован на употреби ацетонских пара је у 
широкој међународној употреби, али се мора пажљиво примењивати. Било ка-
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кво озбиљно кривљење филтера проузроковаће невалидни узорак. Такође, за 
нека органска влакна, овај метод би требало потврдити адекватним контрола-
ма, јер се влакна у некој мери могу растворити у ацетону.  

Принцип овог метода чишћења филтера се састоји у томе да је филтер 
изложен парама ацетона, које кондензују на филтеру, скупљајући његове поре 
и чинећи га провидним. Филтер се потом причвршћује за стаклену страну где 
изгледа као провидан, а идеално, као једнообразни пластични филм са свим 
влакнима на горњој површини. Течност се мора додати да би се обезбедио оп-
тимални контраст. Уколико индекс рефракције (РИ) влакана прелази 1.51, три-
ацетин (глицерол триацетат) је задовољавајући; за неорганска влакна са РИ ≤ 
1.51, површина филтера мора бити нагрижена да би влакна била изложена, а 
као контрастна течност се користи вода. Монтирани филтери за које се кори-
сти метод ацетон триацетина кваре се веома споро, уколико до тога уопште и 
дође; метода ацетон/нагризање/вода није ни изблиза тако стабилна. Важно је 
да се провере реагенси и материјали који се користе за монтирање због евенту-
алне контаминације. Препоручује се вежба за монтирање филтера да би се сте-
кло знање пре коришћења правог узорка. Филтере за узорковање који су изло-
жени високој влажности би требало пажљиво осушити пре излагања ацетону, 
да би се побољшала њихова јасноћа.  

Пажња: Паре ацетона су изузетно запаљиве и благо токсичне. Никада 
га не треба користити у близини отвореног пламена.  

Паре ацетона се могу произвести путем једне од три методе: метода 
"врућег купатила" (препоручује се), метода "бојлера" и метода "рефлукс кон-
дензатора". Приликом коришћења два последње методе (методе "бојлера" и 
"рефлукс кондензатора") неопходно је рад вршити убдигесторима.  

Приликом методе вруће каде, који је приказан на слици 4.6, у каду са 
интегралним грејачем убризгано је тек толико ацетона колико је довољно да се 
очисти један филтер. Ацетон испарава и јавља се као млаз паре из отвора, ис-
под ког је смештен филтер. Комерцијалну верзију вруће каде би требало кори-
стити у складу са упутствима произвођача. Филтер се поставља централно на 
чисто микроскопско предметно стакло, са страном са узорком окренутом на-
горе, са ивицама мреже паралелним са ивицама предметног стакла. Око 0.25 
ml ацетона се убризгава у каду, тако да се пара појављује као ток изнад филте-
ра. Филтер се чисти. Мала количина ацетона која се користи минимизира ри-
зик од пожара, иако би запаљиве изворе требало држати подаље, а боцу са аце-
тоном чувати затворену када није у употреби.  

За одређивање временског трајања узорковања користи се следећа фор-
мула: 

rC
L

a
At 1

  

где је: 
t –  време трајање узорковања (min) 
A -  ефективна област филтера (mm2) 
a -  површина мерне скале окулара (mm2) 
L -  потребно пуњење филтера (влакна/површина мерне скале окулара) 
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C -   просечна концентрација влакана (влакана /ml) која се очекује током 
трајања узорковања  

r -  проток (ml/min). 
За процену времена трајања узорковања, најбоље је користити податке 

из претходних мерења. Ако је граница изложености у националном законодав-
ству наведена за кратак период, онда се тај период може користити као траја-
ње појединачног узорковања. Добијање оптималних пуњења влакнима захтева 
узимање у обзир интеракције између времена узорковања, запремине, брзине 
протока и могуће концентрације влакана. Време узорковања би требало да се 
мери прецизно (у границама ±2.5%), користећи по могућству часовнике чија се 
тачност редовно упоређује са националним стандардом. 

 
Слика 4.6. Метод топлог купатила 
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5. МЕТОДЕ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ АЗБЕСТА 
 
За идентификацију азбеста, неорганских влакана и минерала развијено 

је више метода, то су: дифракција х-зрака или електрона, електронска микро-
скопија (скенирајућа-SЕМ и трансмисиона - ТЕМ), инфрацрвена (ИР) спектро-
скопија и фазно контрасна оптичка микроскопија. 

 
5.1. Дифракција рендгенских зрака 
Када се на кристал пусти сноп х-зрака или електрона, долази до појаве ди-

фракције према Браговом закону. Као резултат дифракције добијају се дифрак-
тограми који могу бити забележени на филму или као изражени пикови на траци. 

Уколико на кристал пада сноп монохроматсих х-зрака таласне дужине , 
највећи део зрака ће проћи кроз кристал, док ће се мањи део одбити од кри-
сталних равни у којима су распоређени атоми (слика 5.1). Да би се дошло до 
Браговог закона посматра се једна фамилија равни на међусобном растојању d на 
коју пада сноп зрачења под углом  . Oдбијени зраци, од обе равни, међусобно се 
сабирају услед чега долази до слабљења или појачања њиховог инензитета.  

 
Слика 5.1 Рефлексија х-зрака са кристалних равни 

Зрак који се рефлектује од доње равни прелази дужи пут за DCCB   
од зрака који се рефлектовао од горње равни и због тога се јавља путна раз-
лика: 
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CBDCCB 2 .   5.1. 

Са слике 5.1. се види да је  

d
CB

sin .       5.2 

Уколико се у једначину 5.1 уврсти CB из једначине 5.2 добија се израз 
за путну разлику: 

 sin 2 d .       5.3 

Услов за појачање интензитета, тј. позитивну интерференцију је да је путна 
разлика два таласа једнака целобројном умношку таласних дужина: 

  n .     5.4 
Уврштавањем једанчине 5.4 у 5.3 добија се једначина позната као Бра-

гов закон 
  sin 2 nd        5.5 

Помоћу Браговог закона може се одредити растојање између паралел-
них равни кристалне решетке уколико се познаје таласна дужина х-зрака (λ) и 
експериментално одреди угао максималног појачања (θ). 

Дифракција електрона се бележи на филму, и као резултат даје низ кон-
центричних прстенова, а удаљеност између центра и било којег од њих је обрнуто 
пропорционална растојању између атомских равни (d) у кристалу (слика 5.2.а). 
Дигракција снопа х-зрака се, међутим, углавно бележи на траци, тада се добија 
зависност интензитета зрачења од угла 2 (угаоно одсупање од центра), што се 
такође може повезати са растојањем између атомских равни. На слици 5.2.б је 
приказан један такав дифрактограм који одговара азбесту типа кризотил. 

  
а)       б) 

Слика 5.2 Типови дифрактограма:а) дифрактограм кризотила  
на филму и б) дифрактограм амосита на траци 
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Дуго је сматрано да се дифакцијом х-зрака може вршити само квалита-
тивна анализа, међутим могуће је вршити и квантитативну анализу уколико се 
добијени пикови упореде са стандардима. На овај начин се може утврдити при-
суство кризотила када је на филтеру присутно мање од 3 mg/cm2, а кризотил је 
присутан у количини од 1% у узорку. 

Дифракција х-зракцима или електронима је, међутим, веома скупа тех-
ника детекције. 

 
5.2. Електронска микроскопија 
Велики број истраживача који се бави проблематиком идентификације 

азбеста се залаже за неки облик електронске микроскопије. Електронска ми-
кроскопија даје слику велике резолуције и за веома мала влакна на којима се 
могу уочити морфолошке карактеристике и хемијски састав употребом енер-
гетски дисперзивног спектрометра (EDS- Energy Dispersive Spectrometry). 

Развијене су две врсте електронских микроскопа: 
- тенсмисиона електронска микроскопија (TEM) и 
- скенирајућа електронска микроскопија (SEM)  
Трансмисиона електронска микроскопија је веома распрострањена ме-

тода за идентификацију азбестних влакана.  
Слика се добија тако што се сноп електрона фокусира на поједине че-

стице узорка и посматрају се х-зраци који су настали као резултат те интерак-
ције (слика 5.3). Коначна слика се састоји од низа пикова који су распоређени 
према енергијама који одговарају појединим елементима или влакнима.  

Слике два типа азбеста снимљених електронским микроскопом при-
казане су на слици 5.4. ТЕМ-ом су годинама вршене анализе присуства азбеста 
у узорцима плућа људи. 

Овом техником се може детектовати присуство 0.002% тремолита (вр-
ста азбеста из групе амфибола) у кризотилу. 

 
Слика 5.3 Трансмисиони електронски  

микроскоп(ТЕМ) и  
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Слика 5.4 Слике два типа азбестних влакана 

 снимљених електронским микроскопом: а) амосит и б)кризотил 

Скенирајућа електронска микроскопија је метода коју је пропагирао 
одређен број истраживача који се бавио проблемом идентификације азбеста. 
Предност анализе употребом СЕМ-а има предност у поређењу са ТЕМ-ом јер 
је једноставнија припрема узорака, али и могућност аутоматизације. Главни 
недостатак ове методе огледа се у потешкоћи добијања дифракције електрона. 

Идентификација азбестних влакана електронском микроскопијом је 
скупа и временски дуготрајна метода анализе, јер захтева сложену процедуру 
припреме узорака.  

 
5.3. Инфрацрвена (ИЦ) спектроскопија 
Анализа молекулских вибрационих спектара је веома моћна спектро-

скопска метода из које се добија низ веома значајних података о испитиваном 
систему. Према својој енергији, молекулске вибрације се јављају у инфрацрве-
ном делу спектра и карактеришу их знатно уже и многобројније апсорпцине 
траке у поређењу са апсорпционим спектрима у видљивој и ултарљубичастој 
области. Управо због тога, они дају већи број података о испитиваном систему 
као што је једнозначна идентификација присутних једињења, структура моле-
кула, њихово стање и др.  

Развијене су две врсте спектроскопија које проучавају спектре настале 
услед вибра¬ција молекула: инфрацрвена и Раманова спектроскопија. Ове две 
методе анализе ви¬бра¬ционих спектара се не супротстављају једна другој, већ 
напротив допуњују. Наиме, ИЦ спектри не могу да детектују вибрације које су 
симетричне у односу на центар симетрије молекула, те се овакве вибрације 
детектују Рамановом спектроскопијом.  

Насупрот овоме, вибрације које су асиметричне у односу на центар ма-
се молекула не могу се детектовати Рамановом спектроскопијом, и оне се де-
тектују ИЦ спектроскопијом. 

Енергија која се манифестује као осциловање (вибрирање) атома око 
равнотежног положаја назива се енергија вибрације. Фреквенција ових вибра-
ција, за двоатомни молекул, одређена је масама атома који улазе у састав мо-
лекула и јачином везе између њих: 
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 k

2
1

0       5.6 

где је: k  - константа међуатомске силе која држи атоме у молекулу на окупу а  
- редукована маса молекула (  2121 / mmmm  ) у којој m1 и m2 представљају 
масе атома. 

Фреквенција 0 , одређена једначином 5.6, је основна фреквенција која 
према квантној теорији одређује и енергетски ниво молекула који може да има 
само дискретне вредности одређене једначином:  







 

2
1

0 hEv     5.7 

где је: h  - Планкова константа и  - вибрациони квантни број који има вредно-
сти 0, 1, 2, 3...  

Зa  = 0 једначина 5.7 се своди на  

2
0

0
hE  .       5.8 

Једначина 5.8 представља основно стање молекула, тј. најнижу енерги-
ју која му се не мо¬же одузети ни на температури апсолутне нуле. Апсорпци-
јом одговарајућег фотона, молекул може прећи у стање са  = 1, односно енер-
гијом 1E  да би при повратку у основно стање он емитовао фотон фреквенције 
  (   hEE /01  ) која се назива осно¬вна вибрација молекула. Остали пре-
лази, између основног стања и стања виших квантних бројева, имају вишестру-
ке вредности фреквенција и зову се виши хармоници. 

Уколико молекул садржи N атома, тада они имају 3N-6 основних вибра-
ција и исто толико вибрационих квантних бројева, те се енергија може дати као: 
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где су: 01 , 01 , 01 ,...- основне фреквенције сваког од N aтома, 1 , 1 , 1 ,...- 
вибрациони квантни бројеви. 

Сваки молекул има карактеристичан вибрациони спектар који зависи 
од структуре молекула и његовог стања. Тако да се спектроскопским истражи-
вањем вибрационих спектара молекула упознаје и структура и града молекула.  

Инфрацрвена спектроскопија се заснива на мерењу апсорпције инфра-
рвеног зрачења (ИЦ) од стране узорка. Aпсорпција се јавља услед побуђења 
вибрација молекула од којих се састоји узорак. 

Спектрални интервал ИЦ зрачења обухвата део спектра од 700 дo 5000 
nm (фреквенција oд 14 000 дo 20 cm-1). Овако широк интервал таласних ду-
жина, међутим, захтева различите методе детекције зрачења али и условљава 
његову примену, те је овај интервал IC зрачења подељен на три дела: 
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- блиска IC област  700 – 2500 nm (14000-4000 cm-1) 
- средња IC област  2500 – 20 000 nm (4000-500 cm-1) 
- далека IC област  20 000 – 500 000 nm (500-20 cm-1). 
FTIR (Fourier transform spectroscopy) је метода којом се помоћу Фури-

јеове трансформације интерферограм преводи у спектар. Овакав начин беле-
жења података има низ предности: велика брзина снимања, велика моћ разла-
гања, велика осетљивост детекције и већи однос сигнал/шум.  

 
 
 
Овом методом могуће извршити и квалитативну и квантитативну ана-

лизу узорака. Квалитативна анализа се врши тако што се FTIR снимак узорка 
пореди са FTIR спектрима азбеста (слика 5.5) док се квантитативна анaлиза вр-
ши на основу интетизета пикова спектра узорака и спектра еталона азбеста. 

Са овом методом се, међутим, не може видети влакнаста структура ко-
ја је карактеристична за азбест, али и могуће је добијање истог спектра за дру-
ге материјале истог хемијског састава. 

На слици 5.6. приказан је FTIR спектар неколико типова азбеста. 

5.4. Фазно контрасна оптичка миктроскопија (ФКM) 
Фазно контрасна оптичка микроскопија је препоручена метода (радна 

група је на захтев светске здравствене организације (WHO – World Health 
Organization) од стране радне групе која је изучавала методе идентификације 
азбеста. Ова група је дефинисала и правило бројања влакана. 

Бројиво влако је честица дужа од 5 m, чија је ширина мања од 3 m, а 
однос дужине и ширине је већи од 3:1, при чему се оба краја влакна налазе у пољу 
окулара се броје као 1 влакно.  

Уколоко је само један крај влакна у видном пољу окулара броји се као 
половина влакна. Влакно које у потпуности прелази окулар, тако да се ниједан 
крај не налази у пољу окулара се не рачуна, слика 5.7 

Слика 5.5. FTIR спектар узорака и U.I.C.C.стандарда азбеста 

Таласни број [cm-1] 
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Слика 5.6. FTIR спектри узорака азбеста према U.I.C.C.стандарду: 
а) кризотил a; б) кризотил b; ц) кроцидолит; д) амоситe; e) aнтолифит. 

Таласни број [cm-1] 
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Слика 5.7 Правила бројања влакана  
азбеста са оптичким микроскопом  

Главне предности ове методе идентификације су: 
- метода је специфична за влакна 
- ФКМ метода је јефтина  
- метода је релативно брза и због тога се може вршити и на месту 

узорковања 
- ФКM метода је препоручена од WHO 
Поред низа предности ФКM метода, међутим, има и недостатке: 
- не може се поуздано идентификовати азбестно влакно, односно по-

требно је велико искуство да би се разликовала азбестна од не-аз-
бестних влакана. Неке влакнасте супстанце које се могу идентифи-
ковати као азбестна влакна су: стаклена влакна, гипс, разне мине-
ралне житарице, нека синтетичка влакна, полен биљака и други 

- најмања честица која се може видети и идентификовати је око 0,2 
µm, због тога је у неким случајевима стваран број честица већи. 
Због тога је ФКM метода само нумеричка концентарција, а не ства-
рна мера броја влакана азбеста у узорку. 

Главни недостатак је могућност да се не азбестно влакно неких суп-
станци идентификује као азбестно али и ограничење величина најмање чести-
це која се може видети оптичким микроскопом. 

Да би се избегле недоумице потребно је да се идентификација изврши са 
бар две методе, од којих је једна фазно контрасна микроскопија. На овај начин 
би се избегли недостаци и једне и друге методе, а добијени резултат би био 
верификован. 

Бројање и одређивање величине влакана  
Предметно стакло микроскопа са постављеним филтером је поставље-

но на сталак микроскопа, а влакна на највишој површини филтера су постав-
љена у фокус. Влакна би требала да буду равномерно наталожена по површи-
ни филтера (изузев на ивици која је обично покривена ободом држача филтера; 
на њему не би требале да се налазе честице прашине и влакана). Уколико об-
ласти посматране у оквиру скенирања малим увећањем покажу уочљиве раз-
лике у дистрибуцији или велику агрегацију влакана или прашине, филтер би 
требало одбацити.  
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Одабир области бројања  
Области бројања би требале да буду насумично одабране у оквиру из-

ложене области филтера који је предмет анализе. Области које леже у оквиру 4 
mm од ивице филтера (или 2 mm од линије сечења) би требала да буду одбаче-
не. Области би такође требале да буду одбачене и уколико а) решетка филтера 
омета, у целости или делимично, видик, б) је више од 1/8 мерне области по-
кривено агрегираним влакнима и/или честицама, дискретним делићима или 
мехурићима или в) лице које користи микроскоп оцени да су влакна толико 
нејасна да не могу бити поуздано пребројана.  

Процедура насумичног одабира је много репрезентативнија за цео фил-
тер него друге процедуре, нпр. за одабир поља дуж пречника филтера. Добра 
идеја је да се филтер (теоретски) подели у једнаке области нпр. квадранте у ок-
виру којих се испитује приближно подједнак број насумичних области. Фини 
фокус мора бити прилагођен за свако ново поље и може бити потребно да се 
врши његова замена од влакна до влакна. Микроскописта би требало да конти-
нуално врши фокус на свако влакно које се броји. Бројање би требало да се од-
вија ка центру филтера, где су губици због електростатичких ефеката занемар-
љиви, избегавајући спољну регију периферије филтера од 4 mm. Уколико на-
ступи неки од услова наведених као а), б) или в), микроскописта би требало да 
игнорише то поље и да настави са следећим. Уколико број одбачених поља 
превазилази 10% од броја прихваћених поља, или уколико микроскописта оце-
ни да је узорак небројив или непрецизан, то би требало пријавити.  

Услови рада у лабораторији  
Услови рада у лабораторији могу утицати на резултате бројања разли-

читих микроскописта. Различити начини бележења података могу такође иза-
звати неслагање између микроскописта због разлика у замору ока. Бележење 
података поље-по-поље укључује рефокусирање ока након бројања сваког по-
ља, док континуирано регистровање електричним или механичким бројачем 
драстично смањује потребу за рефокусирањем и на тај начин смањује замор 
испитивача. Када је могуће, радна средина би требала да буде без вибрација и 
таква да испитивач може да седи удобно и опуштено. Да би се минимизирао 
умор ока, било би пожељно, да сваки периферни видик изван микроскопа буде 
незаклоњен и уз непроменљиво пригушено светло.  

Алтернативно, може се користити матирана позадина. Никада не треба 
вршити бројање уз јаку дневну светлост, пошто она може умањити контраст 
између влакана и позадине.  

Број влакана који су предмет пребројавања од стране аналитичара у 
одређеном временском периоду би требао да буде ограничен пошто умор ока 
може имати супротан утицај на квалитет бројања. Препоручује се да максима-
лни дневни број радних сати износи 6 сати и да лице које користи микроскоп 
користи паузе у трајању од 10 до 20 минута након 1 сата рада, имајући у виду 
да дужина трајања паузе зависи од особе која ради са микроскопом, узорака и 
услова рада у лабораторији. За време тих периода паузе требало би упражња-
вати вежбе за очи, горњи део леђа и врат. Број узорака који су предмет дневне 
евалуације се разликује од микроскописте до микроскописте; у типичним ус-
ловима потребно је 10-25 минута за евалуацију узорка.  
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 Потребно је да се обезбеди да начин рада и радна средина у ла-
бораторији не врше нежељен утицај на тачност бројања.  

Правила бројања  
Влакна из ваздуха прикупљена на мембранским филтерима се појављу-

ју у широкој лепези облика, од појединачних влакана до сложених конфигура-
ција и агломерата. У таквим случајевима, микроскописта може имати тешкоће 
у дефинисању и пребројавању влакана. Поред тога, различита правила бројања 
могу довести до разлика у резултатима. С тим у вези, од суштинске важности 
је да се при бројању влакана (са објективом x 40) користи један јединствени 
скуп правила. Доле наведена правила су у ствари адаптација правила усагла-
шених од Техничког Комитета СЗО (WХО, 1985) за вештачка минерална влак-
на, примери примене ових правила су приказани на сликама од 5.8. до 5.11. 

 

 
Слика 5.8. Примери правила за бројање влакана: појединачна влакна 

1 влакно; задовољава критеријуме дужине, 
ширине и односа 

1 влакно; ширина се мери на просечној 
удаљености 

1 влакно 

1 влакно; игнорисати честицу или “лоптицу” 
смоле приликом процене ширине 

0 влакaнa; ширина исувише велика 

0 влакaнa; однос аспекта је мањи од 3:1 
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 Овде наведена правила бројања јепотребно спроводити прили-
ком одређивања концентрације азбеста у узорку:  

- Бројиво влакно је честица дужа од 5 µm, чија је ширина мања од 3 
µm, а однос дужине и ширине већи од 3:1. Бројиво влакно чија се 
оба краја налазе у пољу окулара се броји као 1 влакно: бројиво 
влакно чији се само један крај налази у пољу окулара се рачуна као 
половина влакна. Влакно које у потпуности прелази окулар, тако 
да се ниједан крај не налази у пољу окулара, се не рачуна.  

 
Слика 5.9. Примери примене правила за бројање влакана: правило које се односи на 
случајеве када се крајеви налазе у пољу посматрања и примери раздвојених влакана 

Најмање се мора пребројати 100 влакана или испитати 100 поља оку-
лара. Како је овај број веома велики, препорука је да се мора пребројатиу 
најмање 20 поља окулара, чак и ако она садрже више од 100 влакана.  

1 влакно; цело влакно у пољу окулара 

1/2 влакна; 1 крај у пољу 

1 влакно; оба краја у пољу  

0 влакана; ниједан крај у пољу  

1 влакно; раздвојени крајеви влакна  

1/2 влакна; 2 раздвојена краја влакна, 
рачунају се као 1 крај 
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Слика 5.10. Примери примене правила за бројање влакана: груписана влакна  

 

Слика 5. 11. Примери примене правила бројања влакана:  
влакна у контакту са честицама  

2 влакна 

3 влакна 

0 влакана 

1 влакно 

1/2 влакна 

2 влакна 

1 влакно 

0 влакана 
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5.5. Израчунавање концентрације влакана  
Израчунавање концентрације влакана дато је за: појединачно узоркова-

ње, више узорковања са различитим временима узорковања и након тога про-
сечна концентрација за реалан период рада (8 сати) и просечна сменска кон-
центрација. 

a) Појединачно узорковање 
За сваки појединачан узорак, концентрација влакана у ваздуху се доби-

ја применом следеће јдначине:  







trna
NAc     5.10 

где је: 
c - концентрација влакана (влакана/ml)  
t – време трајање узорковања (min) 
A - ефективна област филтера (mm2) 
N – укупан број пребројаних влакана 
a - површина мерне скале окулара (mm2) 
n - број испитаних поља окулара 
r - проток ваздуха(ml/min). 
Алтернативно, може се користити и следећа формула:  

3
2

2
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vna
NDc     5.11 

gde je: 
c - концентрација (влакана/ml)  
D – пречник изложеног поља филтера (mm)  
N - укупан број пребројаних влакана 
а - површина мерне скале окулара (mm2)  
n - број испитаних поља окулара 
v – запремина узоркованог ваздуха (l)  
б) Више узорковања 
Уколико је извршено више узорковања са различитим трајањима, про-

сечна концентарција у односу на време се рачуна као:  
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где је: 
ctwa - просечна концентрација мерена у односу на време (влакана/ml)  
ci - концентрација појединачног узорка (влакана/ml)  
ti - трајање узорковања појединачног узорка (min)  
Σ ti - сума трајања узорковања (min)  
Σ ci  ti - сума производа ци и ти  
n - укупан број узорака 

Уколико су трајања узорака једнака, просечна концентрација (ca) може 
бити добијена из једначине:  
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где је: 
ca - просечна концентрација влакана (влакана /ml)  
ci - концентрација појединачног узорка (влакана /ml)  
Σ ci - сума узорака (влакана /ml)  
n = укупан број узорака  
 
ц) Просечна концентарција за радну смену  
Просечна концентрација за реалан период рада (смена) може бити до-

бијена на различите начине.  
- Уколико временско трајање узорковања кореспондира са трајањем 

смене, концентрација влакана израчуната употребом једначине 5.10. 
На тај начин се добија концентрацију која представља просечну сме-
нску концентрацију (cса).  

- Уколико је временско трајање узорковања краће од трајања смене, а 
узорак се сматра репрезентативним за читаву смену, просечна смен-
ска концентрација једнака је концентрацији тог узорка.  

- Уколико је узето неколико узастопних, консекутивних, узорака, а 
при томе је укупно временско трајање узорковања једнако трајању 
смене, просечна концентрација узорака по смени се рачуна у скла-
ду са једном од једначина (5.12 или 5.13), у зависности од тога да 
ли су временска трајања узорковања једнака или не.  

- Уколико је неколико узорака узето насумице током трајања смене и 
ако је укупно временско трајање узорковања мање од трајања смене, 
просечна сменска концентрација може бити израчуната са једном од 
једначина (5.12 или 5.13), под условом да се може претпоставити да 
су узорци репрезентативни за целу смену.  

д) Просечна сменска концентрација 
Да би се упоредила просечна сменска концентрација са граничном вре-

дношћу експозиције које су дате за утврђени референтни период (обично 8 са-
ти), ако је смена дужа или краћа у односу на утврђен референтни период, про-
сечна сменска концентрација мора бити помножена одређеним фактором (f). 
Ово прилагођавање даје хипотетичку концентрацију којој би радник, чије је 
трајање смене једнако утврђеном референтном периоду, требао бити изложен 
да би се добио еквивалентан ниво излагања. Ова хипотетичка концентрација се 
назива еквивалентна концентрација (ceq) и рачуна се на следећи начин:  

fcc caeq          5.14 
где је: 

часовимау  периодаг референтноутврђеног  трајање
часовимау  ) (ссмене рада периодареалног  трајање

f  

Пример 1  
Утврђен референтни период износи 8 h 
Реални период рада (смена) је 12 h 
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Просечна сменска концентрација (cca) = 1,2 влакана/ ml 
Фактор f = 12/8 = 1,5  
ceq = 1,5 1,2 = 1.8 влакана/ml 
 
Пример 2  
Утврђен референтни период = 8 h 
Реални период рада (смена) = 5 h 
Просечна сменска концентрација (cca) = 1.2 влакана/ml 
Фактор f = 5/8 = 0.625  
ceq = 0.625.1.2 = 0.75 влакана/ml 
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6. ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ОД АЗБЕСТА 
 
Опрeма трeба бити доступна за рад, у добром стању и треба да се при-

мeњује при коришћењу у вeћини задатака. 
 
6.1 Рад са мањим ризиком (рад који сe нe пријављујe) 
Нeопходна јe слeдeћа опрeма за радовe са азбeстом, који сe нe пријављују: 
- Матeријали за раздвајањe и подeлу раднe зонe - тракe, прeградe или 

рампe, налeпницe, знаци упозорeња (слика 6.1). 

 

 
Слика 6.1. Траке и налепнице 

- Матeријали за спрeчавањe ширeња контаминацијe (трајни полиeтeн 
дeбљинe 125 и 250 mm (познат и као 500 и 1000 мeрач пластикe), 
грeда, матeријали са пластичним или мeталним оквиром. 

- Цeви за дим за провeру интeгритeта малих кућишта. 
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- Лична заштитна опрeма (радна одeла за јeднократну употрeбу, чиз-
мe којe сe могу прати) и рeспираторна заштитна опрeма, заштитна 
рeспираторна опрeма за јeднократну употрeбу типа FFPZ ЕN 149 
или ЕN 405 половичнe маскe са рeдовном замeном запрљаних фил-
тeра (слика 6.2). 

 

 
а)      б)     ц)       д    

Слика 6.2. Лична заштитна опрема: а) филтрирајућа полумаска,  
б) полумаска са филтером, ц) целообразне маске са филтером,  

д) филтерска маска са удувавањем ваздуха 

- Усисивач типа – H (слика 6.3), тј. усисивач са ваздушним филтeри-
ма високe учинковитости (HEPA филтeр), произвeдeн у складу са 
мeђународним спeцификацијама за кориштeњe у раду са азбeстом. 

- Опрeма за сузбијањe прашинe, нпр. локална издувна вeнтилација по-
вeзана са усисивачeм H типа за прикупљањe прашинe из бушeних 
рупа. 

- Контeјнeр прикладан за прикупљањe азбeстног отпада и правилно 
означeнe пластичнe кeсe (слика 6.4). 
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Слика 6.3. Усисивач типа H 

 
Слика 6.4. Одлагање азбестних материјала  

у правилно означене пластичне кесе 

- Опрeма и прибор за чишћeњe (мокрe крпe за брисањe, крпe за при-
пијањe прашинe, фини бeзваздушни спрeј). 

- Бeзбeдан простор (складиштe) за вeћe количинe отпада. 
- Хигијeнски капацитeти за личну дeконтаминацију (капацитeти за 

прањe, по могућности туш) и обавeзан простор за радну и заштит-
ну одeћу одвојeн од простора гдe сe држи лична одeћа. 

- Прибор за личну дeконтаминацију (гeл за туширањe, чeткe за нок-
тe, пeшкири). 

- Опрeма за филтрацију водe. 
 
6.2 Додатна опрeма за рад која сe пријављујe 
За радовe са азбeстом о којима мора постојати обавeштeњe, трeба слe-

дeћe: 
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- Потпуна затворeност (трајни политeнски филм, оквир и јeдиница 
нeгативног притиска са опрeмом за праћeњe притиска) 

- Ограђeни простор трeба да има визуeлнe панeлe или мониторинг 
путeм тeлeвизијe са затворeним колом да би сe омогућило праћeњe 
радника бeз уласка у тај дeо простора. 

- Добра расвeта (мобилнe лампe погоднe за употрeбу у затворeном 
простору). 

- Гeнeратор дима за провeру интeгритeта вeликог оградeног простора. 
- Рeспиратори високe eфикасности (особљe сe мора тeстирати на ук-

лапањe и употрeбу тe врстe рeспираторнe заштитнe опрeмe за ком-
плeтно лицe) или апарати за дисањe напајани ваздухом. 

- Лична заштитна опрeма - комбинeзони за јeднократну употрeбу и 
чизмe којe сe пeру (слика 6.5). 

- Потпуно чиста дeконтаминацијска јeдиница, са врeлим тушeм са по-
дeшавањe, посeбном зоном за чисту одeћу и дeпоновањe контамини-
ранe раднe одeћe за јeднократну употрeбу (слика 6.6). Сeртификатом 
сe мора утврдити да јe јeдиница тeстирана и чиста прe доласка на ли-
цe мeста. На свака чeтири опeративна радника трeба постојати нај-
мањe јeдан туш (дeконтаминациона јeдиница). 

- Сигурно складиштeњe азбeстног отпада. 

 

 

Слика 6.5. Лична заштитна средства  
(једнократне рукавице и чизме које се перу) 
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Слика 6.6. Деконтаминација усисивачем типа Н, под тушем  

у водоотпорном комбинезону и финално туширање  
пре отклањања опреме за заштиту дисајних органа 

6.3 Избор и кориштење респираторне заштитне опреме  

Одабир опрeмe за заштиту органа за дисањe 
У случају активности као што су поправкe, одржавањe, уклањањe, уни-

штавањe) повeћања концeнтрација азбeста изнад граничнe врeдности, радни-
цима треба бити издата одговарајућа рeспираторна и друга лична заштитна оп-
рeма коју морају носити. Зато, опрeма за заштиту органа за дисањe трeба бити 
изабрана на тeмeљу процeнe ризика. 

Избор опрeмe трeба базирати на слeдeћим принципима: 
- концeнтрација унутар дeла који јe приљубљeн уз лицe сe мора одр-

жавати на што нижeм нивоу, ни у ком случају нe смe прeкорачити 
границу излагања 

- опрeма мора одговарати раднику и условима у којима ћe он или она 
радити 

- природа посла, нпр. распон покрeта, било каквe прeпрeкe и ограни-
чeња 

- локални услови, нпр. погодност приступа и крeтањe у радном под-
ручју 

- карактeристикe лица појeдинца 
- њeгово или њeно здравствeно стањe 
- пeриод врeмeна у којeм ћe радник користити опрeму, и 
- удобност, у условима одрeђeног мeста, тако да ћe људи исправно 

носити опрeму у захтeваном врeмeну 
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- јeднократну рeспираторну заштитну опрeму (ЕN FFPZ) која би трe-
бала бити ограничeна на ситуацијe у којима концeнтрацијe неће би-
ти 10 пута вeћe од дозвољeних, и гдe ћe излагањe бити рeлативно 
кратко. Савитљивост маскe добра јe за удобност, али јe осeтљива 
на оштeћeња-посeбно код захтeвног рада што можe довeсти до цу-
рeња када маска трeба бити прилeпљeна уз лицe 

- полу маска опрeмљeна филтeром PZ дајe мало бољу заштиту од јe-
днократнe рeспираторнe заштитнe опрeмe, због вeћe сигурности 
прилeпљивања уз лицe 

- за дужи или тeжи посао погоднију рeспираторну заштитну опрeму 
на батeријски погон (капуљачe или мајицe) са PZ филтeром 

- маску за пуно лицe (или одeло) испоручeну са компримованим 
ваздухом, трeба је користити уколико су могућe концeнтрацијe 50 
пута вeћe од граничних. 

Нeношeњe трeба бити ограничeно на строги минимум за сваког радни-
ка. У току пeриода рада који захтeвају кориштeњe таквe опрeмe, у складу са 
физичким и климатским условима, правe сe паузe, и тамо гдe јe рeлeвантно, у 
договору са радницима и / или њиховим прeдставницима, у складу са законима 
и праксом. 

Правилна употрeба заштитнe опрeмe за дисањe 
Радницима трeба пружити обуку која ћe омогућити да стeкну знања и 

вeштинe о улози, избору, ограничeњима и правилном кориштeњу рeспиратор-
нe опрeмe. 

Због eфикаснe заштитe опрeма за заштиту органа за дисањe мора одго-
варати лицу и бити ношeна прописно.  

Код јeднократних рeспиратора тракe трeба подeсити иза главe, а клип 
маскe трeба утиснути на корeн носа. 

Код маски за лицe тракe трeбају бити довољно поузданe да би маска 
била учвршћeна у мeсту, а појас за главу трeба носити испод капe комбинe-
зона. Рeспираторну заштиту никада нe трeба уклањати у контаминираној зони 
осим када хитна ситуација то захтeва (нпр. мeдицински случај). 

Старањe о рeспираторној заштитној опрeми 
Рeспираторна заштитна опрeма мора бити чиста и у добром стању прe 

давања на употрeбу кориснику.  
Прe употрeбe рeспираторнe опрeмe, корисник трeба провeрити да ли јe 

она у добром стању, нпр.: 
-  стањe појаса за главу и дeла за лицe, укључујући визир 
-  стањe вeнтила 
-  стањe конeктора и прикључака 
-  стањe и врста филтeра, и да ли су у складу са роком употрeбe 
-  стопа протока ваздуха за погонску и ваздушну опрeму 
-  потпуна и исправно инсталисана рeспираторна заштитна опрeма 
-  тeстирања или провeрe прeпоручeнe од странe произвођача. 
Послe сваког кориштeња маска за лицe сe обавeзно чисти и дeзинфикујe. 
Рeспираторна заштитна опрeма (слика 6.7) мора бити чувана на означe-

ном и чистом мeсту за ту сврху. 
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Слика 6.7. Опрема за заштиту дисајних органа 

6.4 Одржавање опреме 

Прeглeд и одржавањe 
Надлeжно и одговорно лицe врши рeдовну контролу опрeмe. Одржава-

њe и контрола обавeзно укључују: ограђeни простор усисивач типа - H, хигијe-
ну објeката дeконтаминационe јeдиницe ,опрeму за сузбијањe прашинe.  

Контрола трeба провeрити оштeћeња и хабања опрeмe, чистоћу и до-
ступност залиха (сапуни, пeшкири, нови филтeри за рeспираторe, итд.) у дeкон-
таминационој јeдиници, адeкватно освeтљeњe (у коморама, затворeном просто-
ру), рeзeрвe потрошног матeријала за чишћeњe, функционисањe димног гeнeра-
тора, јeдиницу са нeгативним притиском (нпр. провeрити трeба ли промeнити 
прeдфилтeрe). Важно јe да рeспиратори буду прописано и рeдовно одржавани и 
сeрвисирани. 

Сeрвисирањe 
Сва опрeма мора бити прописно сeрвисирана да би сигурно одговарала 

својој намeни. 
Јeдиницe са нeгативним притиском (за затворeни простор и дeконтами-

нацијску јeдиницу) морају бити рeдовно сeрвисирани од странe надлeжних 
лица.  

Послe замeнe високо eфикасних филтeра, тeстира сe eфикасност фил-
трацијe са сигурном замeном аeросола (нпр., диоктил-фталат, DOP) од компe-
тeнтног органа. 

Филтeри за испуштањe водe (из дeконтаминационe јeдиницe и затворe-
ног простора) сe морају рeдовно мeњати; употрeбљeни филтeри одлажу сe као 
контаминирани азбeстни отпад. 

Компонeнтe рeспиратора могу постати истрошeнe и погоршати ниво 
заштитe. Даклe, рeспираторну заштитну опрeму трeба рeдовно сeрвисирати и 
водити eвидeнцију сeрвиса.  

Усисивачи H-типа морају бити такође рeдовно сeрвисирани. 
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7.  ОПШТИ ПРИНЦИПИ  
 СМАЊЕЊА ИЗЛОЖЕНОСТИ 
 
7.1 Општи приступ 
Процeна ризика јe обавeзна прe започињања било каквог посла код ко-

јeг јe могућ потeнцијални ризик изложeности азбeсту или азбeстним матeрија-
лима. Она сe изводи да би сe одрeдила природа и стeпeн изложeности радника. 
Процeна ризика јe основа за одлукe о мeрама прeдострожности.  

Мeрe потрeбнe у слeдeћим ситуацијама: 
-  посао гдe јe могућe сусрeтањe са азбeстом (нпр. одржавањe старих 

објeката гдe могу постојати нeрeгистровани азбeстни матeријали) 
-  посао гдe јe довољно низак ниво изложeности да сe радови нe при-

јављују 
-  пријављeни посао  
Мeђутим, изложeност мора бити минимизирана у сваком случају. По-

стојe општи принципи контролe рeлeвантни за свe три ситуацијe: 
-  одрeђивањe обима и локацијe азбeстних матeријала (АМ); 
-  на одговарајући начин, ограничити приступ радној зони (нпр., тра-

кама, прeпрeкама, пуним затварањeм); 
-  поставити тачнe, јаснe, одговарајућe знаковe (нпр., опасност од аз-

бeста, улаз само за овлаштeна лица); 
-  оградити или заштитити околни простор (нпр., трајним поли-

етилeном, пластиком), у складу са вeличином посла, спрeчавајући 
загадјeњe азбeстним влакнима у ваздуху. 

-  смањити број људи којима јe омогућeн приступ зони; 
-  коришћeњe одговарајућe рeспираторнe и личнe заштитнe опрeмe 

(нпр. јeднократна радна одeла, чизмe којe сe могу прати); 
-  коришћењe одговарајућe тeхникe за контролу ослобађања влакана 

(нпр. тeхника мокрог гуљeња, локалнe издувнe вeнтилацијe, итд.); 
-  минимизирањe штeтe на азбeстним матeријалима (нпр. уклањањe и 

замeњивањe цeлих комада као што су плочe). 
-  паковањe у дуплe врeћe, умотавањe и означавањe потeнцијалног 

азбeстног отпада прe уклањања; 
-  тeмeљно чишћeњe  
-  заштита транзитних путeва за спрeчавањe ширeња било каквe аз-

бeстнe контаминацијe; 
-  бeзбeдно осигурањe затворeности (нпр. умотавањeм или пакова-

њeм) и похрањивањe азбeстног отпада (нпр. у жeлeзни суд на за-
кључавањe); 

-  поуздан прeвоз до одабраног објeката за одлагањe азбeстног отпада; 
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-  збрињавањe азбeстног отпада само на дeпонијe овлаштeнe за прих-
ват азбeста (у складу са националним прописима); 

-  осигурати поштивањe прописаног рeжима контролe како би сe спрe-
чило излагањe. 

Као дeо прeвeнцијe излагања азбeсту удисањeм или гутањeм: 
-  области у којима сe одвијају активности којe укључују азбeст мо-

рају прeтстављати простор гдe сe нe смe пушити, 
-  мора постојати просторија у којој радници могу јeсти и пити бeз 

ризика од контаминацијe азбeстном прашином. 
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ИЗЛАГАЊЕ АЗБЕСТУ 
 
На основу члана 7. став 2. Закона о безбедности и здравља на раду 

(,,Службени гласник РС”, број 101/05), министар рада и социјалне политике 
доноси 

ПРАВИЛНИК 
О ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА  

ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД ПРИ ИЗЛАГАЊУ АЗБЕСТУ  
(„Сл. гласник РС”, бр. 106/09, 6/10 – исправка и 15/10 - исправка) 

 
I.  Основне одредбе 

Члан 1. 
Овим правилником прописују се: 
1) минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбе-

ђивању примене превентивних мера са циљем отклањања или свођења на нај-
мању могућу меру ризика од настанка повреда или оштећења здравља запо-
слених који настају или могу да настану при излагању азбесту; 

2) захтеви које су дужни да испуне правна лица са лиценцом за обав-
љање послова испитивања услова радне околине у поступку превентивних и 
периодичних испитивања услова радне околине; 

3) гранична вредност изложености азбесту. 

Члан 2. 
Азбест, у смислу овог правилника, јесу следећи влакнасти силикати: 
1) азбестни актинолит, CAS broj 77536-66-4; 
2) азбестни грунерит (амосит), CAS broj 12173-73-5; 
3) азбест антофилит, CAS broj 77536-67-5; 
4) кризотил, CAS broj 12001-29-5; 
5) крокидолит, CAS broj 12001-28-4; 
6) азбестни тремолит, CAS broj 77536-68-6. 

Члан 3. 
Овај правилник се примењује на радним местима на којима се обавља-

ју послови при којима запослени јесу или могу бити изложени прашини која 
потиче од азбеста или материјала који садржи азбест. 

Одредбе чл. 9. и 18. овог правилника неће се примењивати на радним 
местима на којима се обављају послови при којима је излагање запослених 
прашини која потиче од азбеста или материјала који садржи азбест повремено 
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и ниског интензитета и за које је на основу процене ризика очигледно да гра-
нична вредност изложености азбесту неће бити прекорачена, а која обухватају:  

- краткотрајне повремене послове на одржавању при којима се 
користе само невлакнасти материјали; 

- послове уклањања без деформисања неразграђених материјала код 
којих је азбест чврсто повезан; 

- послове херметичког затварања или пломбирања материјала који 
садрже азбест, а који су у добром стању; 

- послове при којима је обезбеђено праћење и контрола квалитета 
ваздуха и извршено узимање узорака са циљем да се утврди да ли 
одређени материјали садрже азбест. 

Члан 4.  
Гранична вредност изложености азбесту је 0,1 азбестно влакно у 1 cm3 

ваздуха у току осмочасовног радног времена. 
Азбестно влакно, из става 1. овог члана, је влакнo дужине веће од 5 

m, ширине мање од 3 m и односом дужина/ширина већим од 3:1. 

Члан 5. 
Забрањено је обављање послова при којима се прскањем наноси азбест 

или материјали који садрже азбест и користе изолациони материјали густине 
мање од 1 g/cm3 који садрже азбест. 

Забрањено је обављање послова експлоатације азбеста, израде и пре-
раде производа од азбеста или израде и прераде производа којима је намерно 
додат азбест, а при којима су запослени изложени азбесту, осим послова који 
се обављају ради уклањања азбеста или материјала који садрже азбест. 

Члан 6. 
Правно лице са лиценцом за обављање послова испитивања услова радне 

околине дужно је да у поступку превентивних и периодичних испитивања услова 
радне околине: 

- одреди мерна места тако да су узорци узети на тим мерним мести-
ма репрезентативни за запослене који су изложени прашини од 
азбеста или материјала који садрже азбест; 

- изврши узимање репрезентативног узорка у временском интервалу 
толиком да може да се утврдити излагање током осмочасовног 
радног времена. 

Правно лице са лиценцом за обављање послова испитивања услова 
радне околине дужно је да се у поступку одређивања мерних места консултује 
са запосленима или њиховим представником за безбедност и здравље на раду. 

Правно лице са лиценцом за обављање послова испитивања услова 
радне околине дужно је да у поступку превентивних и периодичних испитива-
ња услова радне околине за бројање азбестних влакана користи метод фазно-
контрастне оптичке микроскопије у складу са препоруком Светске здравствене 
организације ISBN 92 4 154496 1 или да број тих влакана утврди другом ме-
тодом која даје еквивалентне резултате. 

Препорука Светске здравствене организације из става 3. овог члана 
одштампана је у прилогу овог правилника и чини његов саставни део. 
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II. Обавезе послодавца 

1.  Опште обавезе 
Члан 7. 

Послодавац је дужан да обезбеди запосленом, који јесте или може бити 
изложен прашини која потиче од азбеста или материјала који садржи азбест, 
рад при којем су спроведене мере безбедности и здравља на раду, а нарочито 
да обезбеди: 

a. да радна места на којима се обављају наведени послови буду: 
- јасно разграничена, 
- обележена одговарајућим ознакама у складу са прописима о безбед-

ности и здрављу на раду и натписом ,,ОПАСНОСТ – АЗБЕСТНА 
ВЛАКНА!”, 

- обезбеђена од приступа запослених који не раде на тим радним ме-
стима; 

- одговарајуће помоћне просторије, као и да у тим просторијама 
запослени не буду изложени прашини која потиче од азбеста 
или материјала који садржи азбест; 

- одговарајућа средства и опрему за личну заштиту на раду. 
Послодавац је дужан да обезбеди да се средства и опрема за личну заштиту 

на раду: 
b. не износе ван локације послодавца, а уколико се њихово чишћење и 

одржавање врши у за то опремљеним сервисима, средства и опреме за 
личну заштиту на раду се до тих сервиса морају транспортовати у 
затвореним контејнерима; 

- чувају одвојено од личне одеће и ствари запослених; 
- одлажу у за то одређено место; 
- редовним чишћењем одржавају у задовољавајућем хигијенском 

стању након сваког коришћења; 
- поправљају и замењују пре коришћења уколико су оштећена. 

Послодавац је дужан да на свим радним местима на којима запослени 
јесу или могу бити изложени прашини која потиче од азбеста или материјала 
који садржи азбест обезбеди спровођење забране пушења. 

Члан 8. 
Послодавац је дужан да за сва радна места у радној околини, на којима 

постоји могућност излагања запослених прашини која потиче од азбеста или 
материјала који садрже азбест изврши процену ризика од настанка повређи-
вања и оштећења здравља запослених са циљем да се утврде природа и степен 
изложености запослених и начин и мере за отклањање или смањење тих 
ризика, односно да изврши делимичну измену и допуну акта о процени ризика 
уколико: 

c. је процена ризика извршена тако да нису евидентирани и процењени 
сви фактори ризика који настају услед излагања запослених прашини 
која потиче од азбеста или материјала који садрже азбест; 

- постоји разлог да се поверује у нетачност процене ризика; 
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- је дошло до промене у обављању послова, односно појаве 
нових опасности и штетности. 

Послодавац је дужан да се у поступку процене ризика консултује са 
запосленима или њиховим представницима за безбедност и здравље на 
раду. 

Члан 9. 
Послодавац је дужан да надлежној инспекцији рада пријави обављање по-

слова при којима запослени јесу или могу бити изложени прашини која потиче од 
азбеста или материјала који садржи азбест, најмање осам дана пре почетка обав-
љања тих послова.  

Пријава из става 1. овог члана мора да садржи податке о: 
- локацији на којој се изводе ти послови; 
- врсти и количини азбеста који се користи; 
- пословима и радним процесима који се изводе; 
- броју запослених који су ангажовани на тим пословима; 
- датуму отпочињања и предвиђеном времену трајања тих послова; 
- мерама које ће се предузети са циљем да се ограничи излагање 

запослених азбесту. 
Послодавац је дужан да надлежној инспекцији рада достави ажурирану 

пријаву из става 1. овог члана, када се услови рада промене тако да је значајно 
повећано излагање прашини од азбеста или материјала који садрже азбест, 
најкасније у року од осам дана од дана настанка тих промена. 

Послодавац је дужан да запосленима и/или њиховим представницима 
за безбедност и здравље на раду омогући увид у пријаву из ст. 1. и 2. овог 
члана. 

Члан 10. 
Послодавац је дужан да при обављању послова из члана 3. став 1. овог 

правилника изложеност запослених прашини која потиче од азбеста или ма-
теријала који садржи азбест сведе на најмању могућу, а у сваком случају на 
вредност која је мања од граничне вредности изложености азбесту. 

Члан 11. 
Послодавац је дужан да, у циљу смањења изложености запослених 

прашини која потиче од азбеста или материјала који садрже азбест, обезбеди 
примену превентивних мера, а нарочито да: 

- број запослених који јесу или могу бити изложени прашини која 
потиче од азбеста или материјала који садржи азбест сведе на нај-
мањи могући; 

- обезбеди да се при радним процесима не ствара прашина која по-
тиче од азбеста или материјала који садрже азбест или уколико је 
то немогуће да се спречи ослобађање те прашине у ваздух; 

- обезбеди средства за рад која се могу редовно и ефикасно чистити 
и одржавати; 

- обезбеди да се азбест или материјал који садржи азбест складиш-
те и транспортују у одговарајућој, херметички затвореној амба-
лажи; 
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- обезбеди да се отпад сакупља и уклања са радног места што је 
могуће пре у одговарајућој, херметички затвореној и прописно 
означеној амбалажи. 

Одредба тачке 5) става 1. овог члана не примењује се на површинску и 
подземну експлоатацију минералних сировина, а са овим отпадом поступа се у 
складу са прописима који уређују управљање отпадом. 

Члан 12. 
Послодавац је дужан да, на основу препознатих штетности које настају 

или могу да настану на радном месту у радној околини услед присуства 
прашине која потиче од азбеста или материјала који садржи азбест, ангажује 
правно лице са лиценцом ради спровођења превентивних и периодичних ис-
питивања услова радне околине са циљем да се применом превентивних мера 
обезбеди да се изложеност запослених прашини која потиче од азбеста или 
материјала који садржи азбест сведе на најмању могућу или на вредност која је 
мања од граничне вредности изложености азбесту. 

Члан 13. 
Послодавац је дужан да што је могуће пре, уколико је изложеност већа 

од граничне вредност изложености азбесту, утврди разлоге због којих је дошло 
до прекорачења граничне вредности изложености азбесту и да предузме одго-
варајуће мере. 

Послодавац је дужан да обезбеди да се на радним местима где је изло-
женост већа од граничне вредност изложености азбесту заустави обављање 
послова све док се не предузму одговарајуће мере. 

Послодавац је дужан да након спроведених превентивних мера које 
треба да смање изложеност испод граничне вредност изложености азбесту 
ангажује правно лице са лиценцом ради спровођења превентивних испитивања 
услова радне околине са циљем да се провери ефикасност спроведених мера. 

Члан 14. 
Послодавац је дужан да запосленима, који обављају послове на радним 

местима на којима се применом других мера изложеност запослених прашини 
која потиче од азбеста или материјала који садржи азбест не може смањити 
испод граничних вредности изложености азбесту, обезбеди коришћење одгова-
рајућих средстава и опреме за личну заштиту на раду и контролу њихове употребе 
у складу са наменом. 

Послодавац је дужан да обезбеди да коришћење средстава и опреме за 
личну заштиту на раду буде привремено и сведено на неопходан минимум за 
сваког запосленог. 

Послодавац је дужан да при обављају послова из става 1. овог члана запо-
сленима обезбеди потребно време одмора у зависности од личних и климатских 
услова. 

2.  Посебне обавезе  

Члан 15. 
Послодавац је дужан да пре отпочињања радова на рушењу или одржавању 

предузме све потребне активности да би се утврдило присуство азбеста или ма-
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теријала који садрже азбест и да при томе прибави све неопходне информације од 
власника средстава за рад. 

Послодавац је дужан да, када је утврђено присуство азбеста или мате-
ријала који садрже азбест, поступи у складу са општим обавезама које су про-
писане овим правилником и применљиве у конкретној ситуацији. 

Члан 16. 
Послодавац је дужан да, при обављању радова рушења, уклањања, 

поправке и одржавања када се може претпоставити да ће гранична вредност 
изложености азбесту бити прекорачена и поред тога што су примењене 
техничке превентивне мере за смањење концентрације азбеста у ваздуху, 
спроведе остале превентивне мере, а нарочито: 

1) да запосленима обезбеди коришћење одговарајућих средстава и 
опреме за личну заштиту на раду и контролу њихове употребе у складу са 
наменом; 

2) обезбеди и истакне ознаке упозорења да гранична вредност изло-
жености азбесту може бити прекорачена; 

3) да спречи ширење прашине од азбеста или материјала који садржи 
азбест ван радног места. 

Члан 17. 
Послодавац је дужан да изради План рада пре почетка отпочињања ра-

дова: 
1) на рушењу објеката, конструкција, инсталација, постројења или 

пловила који садрже азбест и/или производа који садрже азбест; 
2) на уклањању азбеста и/или производа који садрже азбест из обје-

ката, конструкција, инсталација, постројења или пловила. 
Послодавац је дужан да извођење радове планира тако да се азбест, од-

носно производи који садрже азбест уклоне пре него што се отпочне са рушењем, 
осим уколико би такав редослед извођења радова повећао ризик по безбедност и 
здравље запослених. 

План рада, из става 1. овог члана, поред превентивних мера садржи 
податке о: 

1) локацији на којој се изводе радови; 
2) начину извођења радова и планираном времену њиховог трајања; 
3) средствима и опреми за личну заштиту на раду и начину контроле 

њихове употребе; 
4) начину и поступку преношења азбеста или материјала који садрже аз-

бест; 
5) опреми која ће се користити у циљу заштите и деконтаминације запо-

слених који обављају те радове и заштите других лица која су у непосредној бли-
зини; 

6) начину и поступку утврђивања присуства азбеста након завршетка ра-
дова. 

Послодавац је дужан да План рада, из става 1. овог члана, достави на-
длежној инспекцији рада најкасније осам дана пре почетка отпочињања ра-
дова. 
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III.  Праћење здравственог стања запослених 

Члан 18. 
Праћење здравственог стања запослених који раде на радним местима из 

члана 3. став 1. овог правилника врши се кроз претходне и периодичне лекарске 
прегледе запослених на радним местима са повећаним ризиком и циљане 
лекарске прегледе, у складу са прописима у области безбедности и здравља на 
раду и здравствене заштите. 

Праћење здравственог стања запослених врши се на основу предлога 
службе медицине рада и после завршетка обављања послова из члана 3. став 1. 
овог правилника. 

Послодавац је дужан да запосленог који ради на радном месту из члана 
3. став 1. овог правилника, а које није актом о процени ризика утврђено као 
радно место са повећаним ризиком, упућује на циљане лекарске прегледе пре 
почетка рада и све док запослени јесте или може да буде изложен прашини 
која потиче од азбеста или материјала који садржи азбест. 

Циљани лекарски прегледи, из става 3. овог члана, врше се на начин, 
по поступку и у роковима као и претходни и периодични лекарски прегледи 
запослених на радним местима са повећаним ризиком. 

Запосленом се, на основу резултата лекарских прегледа, могу одредити 
мере за личну заштиту, као што су ограничено коришћење средстава и опреме 
за личну заштиту на раду, потребно време одмора, забрана излагања азбесту и 
друге мере. 

IV.  Обавештавање запослених 

Члан 19. 
Послодавац је дужан да запосленима или њиховим представницима за 

безбедност и здравље на раду обезбеди све информације које се односе на без-
бедност и здравље на раду, а нарочито о мерама које се предузимају у циљу 
остваривања безбедних и здравих услова за рад при излагању азбесту. 

Информације морају да садрже минимум података који се односе на: 
1) ризике од настанка повреда или оштећења здравља запослених који 

настају или могу да настану при излагању прашини која потиче од азбеста или 
материјала који садржи азбест; 

2) постојање прописане граничне вредности изложености азбесту; 
3) постојање обавезе вршења превентивних и периодичних испити-

вања услова радне околине; 
4) хигијенске захтеве; 
5) спровођење забране пушења; 
6) значај примене превентивних мера за смањење изложености пра-

шини која потиче од азбеста или материјала који садрже азбест; 
7) значај правилног коришћења и одржавања средстава и опреме за 

личну заштиту на раду. 
Послодавац је дужан да обезбеди запосленима и/или њиховим пред-

ставницима за безбедност и здравље на раду увид у резултате испитивања 
услова радне околине уз објашњење о значају добијених резултата. 
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Послодавац је дужан да обезбеди да су запослени и њихови представ-
ници за безбедност и здравље на раду буду у најкраћем могућем року инфор-
мисани да је дошло до прекорачења граничне вредности изложености азбесту, 
о разлозима због којих је до тога дошло и мерама које су предузете. 

V. Оспособљавање запослених 

Члан 20. 
Послодавац је дужан да у току оспособљавања за безбедан и здрав рад 

запослене који јесу или могу бити изложени прашини која садржи азбест 
упозна са свим врстама ризика који се могу појавити на радном месту и у 
радној околини, а посебно са ризицима који се могу појавити у зависности од: 

1) особина азбеста и његовог утицај на здравље укључујући синергет-
ски ефекат пушења; 

2) врсте производа или материјала који садрже или се претпоставља 
да садрже азбест; 

3) врсте послова при којима може доћи до излагања азбесту. 
Послодавац је дужан да у току оспособљавања за безбедан и здрав рад 

из става 1. овог члана запослене упозна са значајем примене превентивних 
мера за отклањање и смањење изложености, као и са конкретним мерама за: 

1) безбедан и здрав рад, контролу обављања послова и средства и 
опрему за личну заштиту на раду; 

2) деконтаминацију; 
3) поступање са отпадом; 
4) праћење здравственог стања. 
Послодавац је дужан да у току оспособљавања за безбедан и здрав рад из 

става 1. овог члана запослене упозна са улогом, одређивањем, избором, ограниче-
њима при коришћењу и правилном коришћењу средстава и опреме за личну за-
штиту органа за дисање. 

Послодавац је дужан да у току оспособљавања за безбедан и здрав рад, 
путем инструкција у писменој форми, упозна запосленог са процедурама по ко-
јима је дужан да поступа у случају када је изложеност већа од граничне вредност 
изложености азбесту. 

VI.   Сарадња послодавца и запослених 

Члан 21. 
Послодавац и запослени, односно њихови представници за безбедност 

и здравље на раду дужни су да сарађују у вези са свим питањима која се од-
носе на примену превентивних мера при излагању азбесту, а нарочито на мере 
које треба или се предузумају у случају када је гранична вредност изложе-
ности азбесту прекорачена. 

VII.  Прелазне и завршне одредбе 

Члан 22.  
Послодавци који су, пре ступања на снагу овог правилника, започели 

обављање делатности, односно обезбедили примену превентивних мера при 
излагању азбесту које нису у супротности са одредбама овог правилника, ду-
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жни су да своје пословање ускладе са одредбама овог правилника у року од 
три године од дана ступања на снагу овог правилника, осим са одредбама чла-
на 18. овог правилника – које су дужни да примењују од дана ступања на снагу 
овог правилника.  

Правно лице коме је решењем министра надлежног за рад издата ли-
ценца за обављање послова испитивања услова радне околине пре ступања на 
снагу овог правилника дужно је да усклади своје пословање са одредбама овог 
правилника у року од годину дана од дана ступања на снагу овог правилника. 

Члан 23. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 
 

Број 110-00-00007/2009-01 
 

У Београду,  
3. децембра 2009. године 

 
Министар 

Расим Љајић 
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На основу члана 49. став 1. Закона о хемикалијама („Службени гласник РС“, 
бр. 36/09, 88/10 и 92/11) и тачке 8. став 5. подтачка 11) Одлуке о оснивању 
Агенције за хемикалије („Службени гласник РС , број 78/09),  
Управни одбор Агенције за хемикалије на седници одржаној дана 28. маја 
2012. године донео је:  

 

ПРАВИЛНИК 
О ОГРАНИЧЕЊИМА И ЗАБРАНАМА ПРОИЗВОДЊЕ,  

СТАВЉАЊА У ПРОМЕТ И КОРИШЋЕЊА ХЕМИКАЛИЈА  
КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ НЕПРИХВАТЉИВ РИЗИК  

ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИ 
(„Службени гласник РС, бр. 89/10, 71/11, 90/11 и 56/12)  

(Консолидовани текст) 
 
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 
Овим правилником прописују се ограничења и забране производње, 

стављања у промет и коришћења хемикалија (у даљем тексту: ограничења и 
забране), забрањени односно дозвољени начини коришћења, као и други усло-
ви за производњу, стављање у промет и коришћење супстанци, смеша и произ-
вода који представљају неприхватљив ризик по здравље људи и животну сре-
дину.  

Ограничења и забране из става 1. овог члана односе се на одређене 
опасне супстанце, смеше и производе укључујући дуготрајне органске загађу-
јуће супстанце и на укупан садржај испарљивих органских једињења у одређе-
ним премазима (боје и лакови) који се наносе на зграде, њихову опрему и уг-
радне делове као и у одређеним средствима и премазима за репарацију друм-
ских возила или њихових делова при поправљању, конзервацији или декора-
цији ван производних погона.  

Значење појмова 

Члан 2 . 
Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће зна-

чење:  
1) интермедијер је супстанца која се производи да би се у хемијском 

процесу синтезе (у даљем тексту: синтеза) употребила за добијање друге суп-
станце, а интермедијер може бити:  

- неизоловани интермедијер је интермедијер који се током синтезе не 
уклања из опреме у којој се одвија синтеза (осим у случају узорковања). Ова 
опрема укључује реакциону посуду и припадајућу опрему као и сву опрему 
кроз коју супстанца пролази током континуалног или шаржног поступка, ук-
ључујући цевовод који се користи за пребацивање из једне посуде у другу ради 
спровођења наредне фазе синтезе, осим  
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посуда за складиштење и других посуда у којима се супстанца чува након 
производње;  

- интерно изоловани интермедијер је интермедијер који не испуњава 
критеријуме неизолованог интермедијера, а чија се производња као и синтеза 
друге супстанце из тог интермедијера одвија на истој локацији коју користи 
једно или више правних лица;  

- изоловани интермедијер који се транспортује је интермедијер који не 
испуњава критеријуме неизолованог интермедијера и који се превози између 
локација или испоручује на друге локације;  

2) испарљиво органско једињење (енг. Volatile organic compound - VOC) 
јесте било које органско једињење које има почетну тачку кључања једнаку или 
мању од 250 °C на стандардном притиску од 101,3 kPa;  

3) VOC садржај јесте маса испарљивих органских једињења приказана 
у грам/литру (g/l), која улази у састав смеше која је припремљена за кориш-
ћење, осим масе испарљивих органских једињења у смеши која хемијски реа-
гују у току сушења тако да учествују у формирању филма премаза;  

4) органско једињење јесте било које једињење које се састоји од угље-
ника и једног или више других елемената као што су: водоник, кисеоник, сум-
пор, фосфор, силицијум, азот или халогени елементи, осим оксида угљеника, 
неорганских карбоната и бикарбоната;  

5) органски растварач јесте било које испарљиво органско једињење, 
које се користи самостално или у комбинацији са другим средствима за ра-
стварање или разређивање сировина, смеша, или отпадног материјала, а кори-
сти се и као средство за чишћење при растварању загађујућих супстанци, као 
дисперзионо средство, као средство за регулацију вискозности, као сурфак-
тант, као омекшивач или као конзерванс;  

6) премаз јесте било која смеша која укључује све органске раствараче 
или смеше које садрже органске раствараче, потребне за његову примену при 
формирању филма за декоративне, заштитне или друге функционалне повр-
шинске ефекте;  

7) премаз на бази воде (енг. Water-borne coatings, WB) јесте премаз чији 
се вискозитет регулише употребом воде;  

8) премаз на бази растварача (енг. Solvent-borne coatings, SB) јесте пре-
маз чији се вискозитет регулише употребом органских растварача;  

9) филм јесте непрекидан слој премаза настао као резултат једног или 
више слојева премаза на подлози;  

10) екстендер уља јесу процесна уља или уља за омекшавање која се 
додају при производњи аутомобилских гума или других гумених производа;  

11) Bay protons јесу одређени водоникови атоми (енг. Bay Region Hydro-
gens) ароматских једињења, који су показатељи ароматичности екстендер уља;  

12) репарација означава поправку филма премаза са заштитном и деко-
ративном функцијом која се обавља ван индустријских постројења;  

13) мастербач (енг. masterbatch) јесте концентрат смеше пигмената и 
адитива који се загревањем инкапсулира у полимерни материјал, чијим се 
хлађењем и сечењем добија гранулат који се користи у производњи пла-
стике;  



Безбедност и здравље на раду - Азбест 

 68

14) реактивни растварач јесте органско једињење које током процеса 
сушења односно очвршћавања реагује са другим компонентама смеша и улази 
у састав филма односно масе средстава за репарацију возила;  

15) лемљење јесте процес спајања коришћењем легура и загревањем на  
температури изнад 450 °C;  

16) прво стављање у промет јесте прво достављање хемикалије за  
дистрибуцију, потрошњу или коришћење на тржишту Републике Србије, са 
или без накнаде.  

 
Ограничења и забране производње, стављања у промет и 
коришћења одређених опасних супстанци, смеша и производа 

Члан 3. 
Ограничења и забране за одређене опасне супстанце, смеше и произво-

де дате су у Листи ограничења и забрана производње, стављања у промет и ко-
ришћења одређених опасних супстанци, смеша и производа (у даљем тексту: 
Листа ограничења и забрана).  

Листа ограничења и забрана из става 1. овог члана садржи: редни број 
ограничења и забране; назив супстанце, групе супстанци или смеша; CAS број 
и EC број супстанце; ограничења или забране (и то: опис ограничења или за-
бране, изузетке од прописаних одредби, услове за производњу, стављање у 
промет и коришћење хемикалија и производа, као и датуме ступања на снагу 
одређених ограничења и забрана које се из техничких, социјалних и економ-
ских разлога не могу одмах применити).  

Члан 4. 
Ако се ограничења и забране из члана 3. овог правилника односе на 

групу  
супстанци које су класификоване у одређену класу опасности или при-

падају истој групи једињења, уместо назива супстанце, у Листи ограничења и 
забрана наведена је класа опасности или назив групе једињења којој супстанце 
припадају.  

Поједине супстанце из става 1. овог члана дате су у Списку супстанци 
које су класификоване у одређене класе опасности или припадају истој групи 
једињења (у даљем тексту: Списак супстанци).  

Члан 5. 
Списак супстанци састоји се из табела које се односе на одређену класу 

и категорију опасности и одређени редни број ограничења и забрана (табела 1-
6) или на одређену групу једињења и одређени редни број ограничења и 
забрана (табела 7-8).  

Поред табела из става 1. овог члана, Списак супстанци садржи и листу 
метода за тестирање азобоја (табела 9).  

Табеле које се односе на одређену класу и категорију опасности (та-
беле 1-6) садрже хемијски назив супстанце (а где је потребно ради идентифи-
кације супстанце и њен ближи опис), индекс број, ЕC број, CAS број и сло-
вну ознаку напомене која ближе одређује супстанцу на коју се односи огра-
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ничење односно забрана, а чије значење је дато у Списку класификованих 
супстанци.  

Табеле које се односе на одређену групу једињења (табеле 7-8) садрже 
хемијски назив супстанце или смеше, индекс број, ЕC број и CAS број.  

Табела 9. садржи наслов стандарда и ознаку стандарда.  

Члан 6. 
Ограничења и забране из члана 3. овог правилника не примењују се на  

супстанце, смеше и производе ако се они користе у научно-истраживачке 
сврхе или као референтни стандарди у лабораторијским испитивањима.  

Члан 7. 
Листа ограничења и забрана из члана 3. овог правилника дата је у Делу 

1. Прилога 1, а Списак супстанци из члана 4. овог правилника дат је у Делу 2. 
Прилога 1.  

Поред Дела 1. и 2. из става 1. овог члана, Прилог 1. садржи и Део 3. ко-
јим се уређују посебна правила за обележавање производа који садрже азбест. 
Прилог 1. чини саставни део овог правилника.  

 
Ограничења и забране производње, стављања у промет и  
коришћења дуготрајних органских загађујућих супстанци 

Члан 8.  
Ограничења и забране за дуготрајне органске загађујуће супстанце (у 

даљем тексту: POPs супстанце) дате су у Листи ограничења и забрана POPs 
супстанци.  

Листа из става 1. овог члана дата је у Прилогу 2. који чини саставни 
део овог правилника и садржи: назив супстанце, CAS број, EC број и изузетке 
и напомене.  

Члан 9. 
Изузетно од члана 8. овог правилника ограничења и забране се не при-

мењују на POPs супстанце које се користе у научно-истраживачке сврхе или 
као референтни стандарди у лабораторијским испитивањима или су присутне 
као ненамерно произведене загађујуће супстанце у супстанцама, смешама и 
производима.  

 
Ограничења укупног садржаја испарљивих органских једињења 

Члан 10. 
Ограничења укупног садржаја испарљивих органских једињења (у да-

љем тексту: VOC) у одређеним премазима (боје и лакови) који се наносе на 
зграде, њихову опрему и уградне делове, као и у одређеним средствима и према-
зима за репарацију друмских возила или њихових делова при поправљању, кон-
зервацији или декорацији ван производних погона дата су у Листи А: максимал-
но дозвољене вредности садржаја VOC у премазима (боје и лакови) који се на-
носе на зграде, њихову опрему и уградне делове и у Листи Б: максимално дозво-
љене вредности садржаја VOC у средствима и премазима за репарацију возила.  
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Листа А садржи: ознаку подкатегорије премаза, подкатегорију премаза; 
базу премаза (премази на бази воде - WB и премази на бази органских раства-
рача - SB); максимално дозвољене вредности садржаја VOC у премазима при-
премљеним за коришћење изражене у g/l са датумима почетка примене огра-
ничења од 1. јуна 2012. године (Фаза I) и од 1.12.2013. године (Фаза II).  

Листа Б садржи: ознаку подкатегорије средства и премаза, подкатегорију 
средства и премаза; врсту средства и премаза; максимално дозвољене вредности 
садржаја VOC у средствима и премазима припремљеним за коришћење изра-
жене у g/l са датумом почетка примене ограничења од 1. јуна 2012. године.  

Листе из става 1. овог члана дате су у Делу 1. Прилога 3. који чини 
саставни део овог правилника.  

Поред листи из става 1. овог члана у Делу 2. Прилога 3. дате су дефи-
ниције подкатегорија премаза (боје и лакови) који се наносе на зграде, њихову 
опрему и уградне делове и дефиниције подкатегорија смеша (средстава и 
премаза) који се користе за репарацију друмских возила.  

Члан 11. 
За сваки премаз и средство из члана 10. став 1. овог правилника при-

премљено за коришћење мора се одредити садржај VOC који мора бити у 
оквиру максимално дозвољених вредности садржаја VOC датих у листама из 
члана 10. став 1. овог правилника.  

У премазима који садрже мање од 15% VOC и који не садрже тивне 
раствараче, садржај VOC одређује се методом SRPS ISO 11890-2.  

У премазима који садрже једнако или више од 15% VOC и који не садр-
же реактивне раствараче, садржај VOC одређује се методом SRPS ISO 11890-2 и 
SRPS ISO 11890-1.  

Садржај VOC када је у премазу присутан реактивни разређивач од-
ређује се методом SRPS H.C8.065.  

Члан 12. 
Изузетно од члана 10. овог правилника ограничења се не примењују на 

аеросол и премаз који се користи само у индустријским постројењима.  
Изузетно од члана 10. овог правилника за намене рестаурације и одр-

жавања зграда и возила означених од стране надлежних органа као историјске 
и културне вредности, Агенција може дати сагласност за продају и куповину у 
ограниченим количинама за премазе који не испуњавају захтеве дате у Листи 
максимално дозвољених вредности садржаја VOC у премазима (боје и лакови) 
који се наносе на зграде, њихову опрему и уградне делове и у Листи максимал-
но дозвољених вредности садржаја VOC у средствима и премазима за репа-
рацију возила.  

Члан 13. 
Етикета односно амбалажа за премазе (боје и лакови) и средства и пре-

мазе за репарацију друмских возила из члана 10. став 1. овог правилника, по-
ред података утврђених прописом о класификацији, паковању, обележавању и 
оглашавању хемикалија садржи и податке о:  

- словној ознаци Листе из члана 10. став 1. овог правилника;  
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- поткатегорији премаза (боја и лакова) или словној ознаци те пот-
категорије написаној ћириличним или латиничним писмом по аз-
бучном или абецедном редоследу;  

- поткатегорији средстава и премаза за репарацију возила или слов-
ној ознаци те поткатегорије написаној ћириличним или латинич-
ним писмом по азбучном или абецедном редоследу;  

- максимално дозвољеним вредностима садржаја VOC датим у ли-
стама из члана 10. став 1. овог правилника;  

- укупном садржају VOC у смеши припремљеној за коришћење од-
ређеном у складу са чланом 11. овог правилника.  

 
Прелазне одредбе 

Члан 14. 
Опасне супстанце, смеше и производи из члана 3. овог правилника који 

су произведени пре ступања на снагу овог правилника, могу се стављати у 
промет годину дана од дана ступања на снагу овог правилника, осим ако није 
другачије наведено у Листи ограничења и забрана.  

Премази (боје и лакови) који се наносе на зграде, њихову опрему и уг-
радне делове који су произведени пре датума почетка примене ограничења из 
члана 10. став 2. овог правилника могу се стављати у промет шест месеци од 
дана почетка примене ових ограничења за Фазу I и годину дана од почетка 
примене ових ограничења за Фазу II.  

Средства и премази за репарацију возила који су произведени пре да-
тума почетка примене ограничења из члана 10. став 3. овог правилника могу се 
стављати у промет шест месеци од дана почетка примене ових ограничења.  

 
Завршне одредбе 

Члан 15. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Списак от-

рова чији су производња, промет и коришћење забрањени („Службени гласник 
РС“, број 78/09).  

Члан 16. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Слу-

жбеном гласнику Републике Србије“.  
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Прилог 1 

ДЕО 1.  
Листа ограничења и забрана  

(небитно изостављено) 

Редни број 
ограничења и 

забране 

Назив супстанце, 
групе супстанци или 

смеша, CAS број и  
EC број 

Ограничења и забране 

6 

Азбестна влакна  
  
 
 
 
а) Крокидолит  
CAS бр. 12001-28-4  
  
 
 
 
 
 
 
б) Амозит  
CAS бр. 12172-73-5  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
в) Антофилит  
CAS бр. 77536-67-5  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Забрањена је производња, стављање у 
промет и оришћење ових влакана као и 
производа којима су ова влакна намерно 
додата.  
  
Изузетно од става 1. ове тачке дозвољено 
је стављање у промет и коришћење мем-
брана које садрже кризотил* које су у 
саставу постојећих уређаја за електро-
лизу, све док се ови уређаји користе или 
док се могу сервисирати или док се не 
пронађе одговарајући материјал за заме-
ну који не садржи азбестна влакна.  
  
Изузетно од става 1. ове тачке дозвољено 
је стављање у промет и коришћење:  
     а) армираног азбестног клингерита;  
     б) азбестне графитиране плетенице, 
који су неопходни за функционисање у 
условима нарочито високе температуре, 
притиска и агресивних медијума све док 
се не измени технолошки поступак или 
ураде технолошке измене уређаја у који-
ма се користе.  
 
Лица која користе мембране које садрже 
кризотил* а које су у саставу постојећих 
уређаја за електролизу, армирани клинге-
рит и азбестно графитиране плетенице, 
дужна су да до 1. јуна 2011. године до-
ставе Агенцији за хемикалије податке о 
доступности замена које не садрже азбе-
ст, поступцима који су предузети у циљу 
развоја таквих замена, снабдевачима и 
количинама кризотила, снабдевачима и 
количинама мембрана које садрже кризо-
тил, снабдевачима и количинама армира-
ногклингерита и азбестних графитираних 
плетеница, као и предлог датума преста-
нка важења овог изузетка.  
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г) Актинолит  
CAS бр. 77536-66-4  
  
 
 
 
 
д) Тремолит  
CAS бр. 77536-68-6  
 
 
 
 
ђ) Кризотил*  
CAS бр. 12001-29-5  
 CAS бр. 132207-32-0 

 Дозвољено је коришћење производа који 
садрже азбестна влакна из тачке 1. који 
су инсталирани и/или су у употреби пре 
1. јула 2011. године, док не постану от-
пад или док им не истекне сервисни пе-
риод.  
 
Производња, стављање у промет и  
коришћење азбестних влакана и произво-
да који их садрже дозвољени су искљу-
чиво, у условима у којима је обезбеђен 
висок ниво заштите здравља људи.  
 
2. Производи који садрже ова влакна, 
приликом стављања у промет или ко-
ришћења, морају да имају и додатно оба-
вештење да садрже азбестна влакна, и то 
на начин дат у Делу 3. овог прилога. 

 


