Проектирањ
ње – основн
ни начела
Можеби ед
ден од најва
ажните сегм
менти за сп
проведувањето на зашттитата од пожари и
безбедн
носта и здраавјето при работа.
р
Доббро осмисле
ените мерки
и кои би се примениле уште во
проекти
ирањето ово
озможуваат понатамош
шно надградување или надополнув
н
вање со другги мерки
се со цел зачувуување на безбедноста
б
а и здравјјето на вработените и намалув
вање на
последи
иците од евеентуални не
есреќи.
При самото
о проектира
ање неопход
дна е координација во
о работата меѓу инвесститорот,
проектаантот и извеедувачот. Но
о, во праксаата не е секкогаш така. Грешките, оодносно пропустите
најчесто
о ги предизввикуваат сле
едните елем
менти:
1. Погрешна локацијја на индуустрискиот објект. Локацијата мооже да се покаже
погрешн
на во смисо
ол на избо р на теренот, големин
ната на гра дежните ел
лементи,
комуниккации, клим
матски условви, воздуше
ен режим, снабдување
с
е со вода, оп
пасности
од пожаари и експлозии и мож
жност за обе
езбедување
е на доволеен број на сттручни и
други рааботници;
22. Погрешно проекти
ирање и нед
доволно пр
роучување на економсските и теххничките
елементти во смисо
ол на тешкоттиите и несреќите до кои може даа дојде на одредени
објекти;;
33. Нефункционално разместуваање на по
оедини обје
екти, работтилници, споредни
згради, сообраќајни
и патишта, еелектрични водови, вод
дови за гас, цевководи;;
44. Неправи
илна конце
епција при уредување
е на работните просттории која не води
сметка за
з норматив
вите и законнските прописи за безбе
еднсот и здрравје при ра
абота;
55. Неквали
итетна изра
аботка на ноовите постројки, односно неквалиттетна адапттација на
постоечките објекти
и;
66. Неповол
лно разместување на м
машините и индустрисските инстаалации од аспект
а
на
безбедн
ност и удобн
ност на врабботените раб
ботници;
77. Нерационален внатрешен тра нспорт;
88. Лошо проектирање на констррукциите и изработка на машиниите и инстал
лациите,
бидејќи не се водел
ло сметка заа работнико
от и неговотто прилагоддување на ра
аботната
околинаа.
Веќе при иззработка на идејната сккица за индуустриските објекти
о
требба да се води сметка
за безбеедноста на човекот
ч
при
и работењетто. Многу ин
нженери и конструктор
к
ри обично не мислат
при про
оектирањето
о на објекти и уреди де ка во објекттите ќе рабо
отат луѓе.
ЗЗа да се спречат
с
несреќите при
и работа, заболувањатта на работтниците и нивното
прерано
о трошење, треба да се
е води сметкка за сите достигања
д
во
о науката, зза организац
цијата на
работа и практичноста, како
к
би можеле
индустр
риските уред
ди и направ
ви да се при
илагодат
на човеккот кој рабо
оти на нив.
Не би смееело да се дозволи
д
човвекот да
стане ж
жртва на по
огрешни и нестручни сваќања
кои би се од
дразиле при
п
проекктирање,
конструирање и уредувањ
ње на рааботната
околинаа, средствата за работа и работнитее места.
При градеењето и опремувањ
њето на
работни
ите простор
рии треба да
д се прим
менуваат
соодветтни превенттивни мерки
и за да се и
избегнат бо
олести и нессреќи при рработа. Ови
ие мерки
мораат д
да бидат по
остроги и побројни за рааботните пр
роцеси проследени со оопасности.
Неправилно
остите, одно
осно грешки
ите кои се наведени под броевите од 1 до 5 можат
м
да
се отстр
ранат веќе во
в самиот по
очеток или на работнотто место. Ов
вде во праш
шање се објекти кои
ако нам
менски се користат можат да влијааат на непреччено и еконо
омично прооизводство.
от производ
О
Овие пробл
леми треба да
д се соглед
дуваат и од аспект на непосреднио
н
дител од
кој мож
же да се очеекува, односсно да се б ара работа и соодветн
на производдност само ако
а му е
овозмож
жено, пред се, да се посвети исклуучиво на изввршување на задачите нна работнотто место.
За жал, тој често мора да мисли на греешките и недостатоци
н
ите од техн ичка приро
ода кои
проектаантите не ги
и отстраниле
е на самиотт почеток. Ако
А човекот на своето рработно мессто не ги

земе во
о предвид овие недосстатоци посстои големаа веројатносст да му сее случи нессреќа на
работа.
дравственатта и техниччката безбед
дност се
Грешките и недостатоците кои вллијаат на зд
постојан
н извор на повреди,
п
професионалнни болести и болести поврзани со работата. Грешките
Г
при изгр
радба на рааботните про
остории или
и изработкаа на опрематта во најголлем број слуучаи не е
можно секогаш даа се отстран
нат ефикаснно. Ако сеп
пак постои некаква моожност, тога
аш тоа е
поврзан
но со големи
и инвестици
ии. Изработкката на прое
екти за нови
и објекти илли за реконсструкција
на веќе постоечки, од аспект на
н здравстввена и техни
ичка заштитта, треба да е примарна задача
ој инвестито
ор. При про
оектирањетто проектан
нтите посветуваат довоолно внима
ание, на
на секо
пример,, на стабилн
носта на објектот, зашти
ита на објекктот од врем
менски непррилики, капацитетот
на прои
изводство, меѓутоа,
м
за заштитата
з
нна работниц
ците при раб
ботењето нее се води см
метка во
ист обем
м. Со оглед на оваа око
олност повееќе треба даа се разглед
дуваат поголлемите обје
екти. Ако
се аналлизираат, од
дносно раззгледуваат од аспект на здравсттвената и ттехничката заштита,
веднаш ќе се забележат евидентни извори
и на несреќи и заболувања поврза ни со работтата.
Што претстаавува основ
ва што требаа да се опфаати при про
оектирање нна градежни
и објекти
дравствена и техничка заштита на работа?
во индустријата од аспект на зд
Градежнитее објекти во
о индустријјата и други
ите стопансски гранки ттреба во це
елост да
раат на техно
олошките процеси на ппроизводствво и работни
ите постапкии, а воедно треба да
одговар
се така градени да пружаат и овозможува
о
аат во сите работни
р
про
остории беззбедно рабо
отење во
беспреккорно здравва околина.. Градежнитте објекти мораат да одговорат на сите барања на
за работаа треба да
техноло
ошкиот про
оцес; маши
ини, построојките и средствата
с
а бидат
функцио
онални; мораат да се почитуваатт барањата во поглед на материјјалите и ра
аботното
место, а и психофиззичките барања на човеекот при раб
бота.
Проектирањ
њето на градежните инндустриски објекти мора де се иззврши по извршени
темелни
и студии и проучување на сите еелементи ко
ои се во ск
клоп не сам
мо со техно
олошката
постапка туку и барањата на човекот
ч
при
и работењето, неговата
а производ ност, здравствената
безбедн
ност и заш
штита на работното
р
м
место. Град
дежно‐индуустрискиот објект пре
етставува
надвореешна обвивка или амбалажа во кооја се одвива производ
дство под ннормални услови за
работни
иот човек, а воедно се штитат
ш
и пр оцесот на производств
п
о, материјаалите и прои
изводите
од надворешните климатски
к
усслови кои б и влијаеле на
н нив.
Пред проеектирањето на индуустриските
објекти треба да се избере соодветна локација.
де усоглаасена со
Локацијјата мора да бид
регионаалните планови на општтината. При тоа треба
добро д
да се размиссли и да се проучат
п
зем
мјиштето и
непосреедната околина. Меѓу другото
д
потрребно е да
се зад
доволат и барањатта за зд равствена
безбедн
ност и техни
ичка заштита
а, што значи
и треба да
се зематт во предвид
д и:
- можносста за насел
лување на рработници
или по
остоечки населби
н
ноо не во
непосреедна близин
на;
- хигиенскиот квалиттет на гради лиштето;
- снабдуввањето со во
ода за пиењ
ње и индустр
риска вода;
- можносста за одвојуување на феекалните и отпадните
о
индустриски води;
- климатаа на теренотт и правецотт на ветеротт;
- заштитн
ни зони во зависност од
д индустрискката гранка;;
- штетни гасови и исп
парувања;
- сообраќќајни врски и комуника ции.
(Овде н
не се зем
мени во пр
редвид клаасичните економски елементи кои ги усл
ловуваат
инвести
ициите, односно поставувањето нна објектот со цел за реализациија на што поголем
доход, н
на пример: богата
б
сировинска базаа, снабденосст со енерги
ија, многубрројна работн
на сила и
др.)
У
Условите заа локација можат
м
да вллијаат на рааспоредот и на изведуувањето на поедини
градежн
ни објекти. Тие треба да се осноова за прое
ектите кои следат.
с
Сам
мо во незна
ачителна

мерка условите за локација можат да влијаат на одредени измени на технолошкиот процес на
производство. Затоа од технологот, лицата за заштита од пожари и безбедност и здравје при
тработа и градежните проектанти се бара континуирана соработка за да се дојде до најдоброто
решение на овој комплексен проблем.
Техниката за заштита при работењето, значи, бара, со оглед на градежните елементи,
одредени специфични барања кои не можат секогаш да се идентични со техниката за изградба
на објектот. Специфичните барања на техниката за заштита при работењето произлегуваат,
пред се, од барањата за работните услови во самото производство, односно во работните
простории. Таа значи води сметка за темелите, ѕидовите, таваните и покривите, за скалите,
балконите, прозорите и вратите, оградите, подовите и др.
Многу важни фактори се хидро и термо изолацијата, изолацијата на бучавата и разните
вибрации, отворите за вентилација, просториите за хигиенските и санитарните уреди,
можноста за одржување и др.
Проектирањето на градежни објекти за индустријата мора да исполни многу барања,
бидејки опфаќа задачи кои мора да ги решаваат стручни лица од повеќе дејности.
Стручните лица за безбедност и здравје при работа и за заштита од пожари во никој
случај не треба да бидат исклучени од таа соработка. Секогаш треба да се има во предвид
комплексноста на проблемот за проектирање на објекти и негово соодветно решавање.
При проектирањето на објекти треба да се има во предвид не само просториите како
бројка, туку и атмосферата во нив и удобноста на работниците кои работат во тие објекти.
Натрупаност или недостаток на простор предизвикуваат неред во кој често доаѓа до
несреќи. При одредување на димензиите на работните простории треба да се предвиди не
само неопходниот минимум кој овозможува нормално функционирање на претпријатието,
туку мораат да се земат во предвид и можности за проширување и понатамошен развој, од
аспект на производство и технолошки процеси или пак од аспект на безбедноста при
работењето.
Кога се проучува самата локација треба да се води сметка за распоредот на земјиштето,
при што мораат да се избегнуваат јами или теснеци, каде што можат да се собираат чад, пареи
и штетни гасови. Треба да се испита релјефот на теренот во смисол на ветровите кои
преовладуваат, бидејки тие можат да ја засилат или спречат природната вентилација и да
создадат депресивни зони.
Освен тоа треба да се испитаат температурата, влажноста и режимот на дождовите,
бидејки од тоа зависи архитектурата на зградата и климатизацијата на просториите.
Во поглед на здравјето од решавачко значење е снабдувањето со вода за пиење и
индустриска вода, како и можноста на брз и ефикасен начин да се одведе индустриската
отпадна вода и фекалната вода. Основен елемент за безбедност е адекватност на земјиштето
во поглед на носивоста и опасноста од негово лизгање.
Важен е приодот кон објектите, односно дали работниците можат со минимален ризик
да дојдат на работа и да се вратат во своите домови.
Топографскиот избор за лоцирање на објектите е елемент кој може да влијае на
безбедноста и здравјето на вработените. Поставувањето во однос на соседните објекти може
да доведат до взаемни потешкотии (чад и гасови, загадување на водата, бучава и слично).
Близината на комуникациите ‐ сувоземни, водени и воздушни ‐ од економски аспект е
корисно додека пак самиот објект претставува ризик за корисниците на тие комуникации во
случај на појава на пожар или експлозија во објектот.
Сите овие елементи (и некои други) мора да се земат во предвид уште при самата
појава на идеја за градење на објект. За жал денес состојбата не е баш таква. Иако законски се
уредени начинот на проектирање, добивање на дозволи за градење, начинот на овластување
на проектанти и можеби целата област, сепак постојат одредени аномалии или пропусти, што
од нормативна што од човечка природа, кои не дозволуваат целосна или правилна примена на
принципите за проектирање на објекти кои се безбедни од аспект на заштитата од пожари и
безбедноста и здравјето при работа.
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