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 Драги ученици и наставници!

Пред	вама	се	налази	уџбеник	за	Технику	и	технологију	у	сед-
мом	разреду	основне	школе.	

Садржај	 обрађен	 у	њему	 у	 потпуности	 је	 усклађен	 са	 ва-
жећим	планом	и	програмом	за	овај	предмет.	При	стварању	овог	
уџбеника,	 трудили	 смо	 се	 да	 на	 занимљив	 начин,	 повезујући	
ново	градиво	са	претходно	усвојеним	знањима,	како	из	Техни-
ке	и	технологије,	тако	и	других	предмета,	представимо	градиво	
из	области	машинства	и	машиноградње,	енергетике,	саобраћаја	
и	информационо	комуникационих	технологија.	Кроз	развој	тех-
ничко	–	 технолошке	писмености,	изградњу	одговорног	односа	
према	раду	и	производњи,	животном	и	радном	окружењу,	као	
и	коришћењу	техничких	и	технолошких	ресурса,	стиче	се	бољи	
увид	у	сопствена	професионална	интересовања.	Посебна	пажња	
посвећена	 је	 заштити	 личне	 безбедности	 и	 животне	 средине,	
развоју	иницијативног	и	предузимљивог	понашања.

Жеља	 нам	 је	 да	 овај	 уџбеник	 допринесе	 оспособљавању	
ученика	за	живот	и	рад	у	савременом	друштву	које	се	технички	
и	технолошки	убрзано	мења,	али	и	да	код	ученика	развије	инте-
ресовања	и	позитиван	однос	према	самој	техници	и	технологији.

Аутори

                                                                                               

УВОД У УЏБЕНИК
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КЉУЧНИ ПОЈМОВИ
Кратак	преглед	важних	
појмова	издвојених	ради	

лакшег	усвајања
нових	садржаја

ВЕЖБА
Индивидуалан	рад	на	датим		

задацима

QR	код
quick	response	-	брзи	одговор	

(превод	са	енглеског)

youtu.be/8ygdHgMqa4o

Приступ	разним	корисним	
садржајима

УПУТСТВО
Потребно	је	да	имаш	
апликацију	у	мобилном	 

телефону	која	скенира	QR КОД 
-	можеш	је	преузети	са	 

Google-овог	репозиторијума	
апликација	-	Play Store-а. 

Када	покренeш	апликацију,	
активираће	се	камера,	усмери	

је	ка	QR	коду,	скенирај	и	
после	одређеног	времена	
приступићеш	садржају.

ВОДИЧ КРОЗ УЏБЕНИК

Назив лекције коју  
треба поновити ради  

боље припреме за 
лекцију која следи

ПОНОВИ

Kратак текст за оне који 
желе да прошире своје 

знање

АКО ЖЕЛИШ ДА 
ЗНАШ ВИШЕ

Tекст, фотографије  
и цртежи за радознале

ЗАНИМЉИВОСТ

Преглед најважнијих 
информација,  

чињеница и појмова

РЕЗИМЕ
(кратак преглед)

?
Питања за проверу 

усвојености наставних 
садржаја

ПРОВЕРИ             
СВОЈЕ ЗНАЊЕ

Кључни појмови 
и њихов 

међусобни однос

ПОЈМОВНЕ
МАПЕ
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1
ЖИВОТНО
И 
РАДНО 
ОКРУЖЕЊЕ

НАУЧИЋЕШ:
Како је развој машина 
утицао на живот људи. 
Како је могуће смањити 
потрошњу енергије у 
домаћинству.
Шта је ергономија и како 
утиче на здравље људи.
Како коришћење технике 
и технологије утиче на 
животну средину.https://www.youtube.com/

watch?v=u43zr_7Y0ts
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   1. ЖИВОТНО И РАДНО ОКРУЖЕЊЕ

Све	 човекове	 активности	 директно	 утичу	 на	 животно	
окружење	у	 ком	 се	налази.	 Тај	 утицај	може	бити	позитиван	
уколико	 је	 реч	 о	 технолошком	 напретку	 и	 унапређивању	
услова	живота	и	рада.	Нажалост,	 непрекидна	 тежња	човека	
за	технолошким	напретком	често	ремети	осетљиву	еколошку	
равнотежу	животне	средине.

Човеков	негативан	утицај	на	свет	у	коме	живи	је	достигао	
толике	размере	да	га	може	угрозити.	Да	би	се	ово	спречило,	
неопходно	је	научити	како	да	се	лош	утицај	технологије,	која	
омогућава	 модеран	 стил	 живота	 коме	 човечанство	 тежи,	
сведе	 на	 минимум.	 Стога	 се	 јавља	 потреба	 за	 подизањем	
свести	човека	о	значају	очувања	животне	средине	и	начинима	
како	то	постићи.

Поред	 утицаја	 државних	 закона	 и	 међународних	
споразума	 који	 регулишу	 ову	 тему,	 веома	 је	 значајно	
понашање	 сваког	 појединца	 кроз	 свакодневне	 активности.	
Поред	рециклаже	(о	којој	је	било	речи	у	петом	разреду),	низ	
других	 поступака	 има	 велики	 утицај	 на	 очување	 животне	
средине.	 Смањење	 непотребних	 губитака	 енергије	 у	 току	
рада	или	боравка	у	неком	простору	значи	и	смањену	потребу	
за	њеном	производњом,	што	позитивно	делује	на	човеково	
животно	окружење.

1.1.  Појам, улога и развој машина и механизама
1.2.  Потрошња енергије у домаћинству и могућности 

уштеде
1.3. Утицај дизајна и правилне употребе техничких   
 средстава на здравље људи 
1.4. Зависност очувања животне средине од    
 технологије
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1.1	Коришћење	енергије	воде

Кључни	појмови:
механизам, машински 
елементи, машина, погонска 
машина, радна машина, 
машинска конструкција, 
индустријска револуција.

1.1. Појам, улога и развој машина и    
 механизама

Наши	далеки	преци	су	свe	своје	расположиво	време	користи-
ли	 за	 прибављање	 хране	 и	 просто	 преживљавање.	 Просечан	
животни	век	био	је	кратак,	а	живот	напоран,	мукотрпан	и	испуњен	
бројним	опасностима.	Како	су	се	развијале	техника	и	технологија,	
медицина	и	друге	науке,	квалитет	живота	је	растао,	а	животни	век	
се	продужавао.

Први	материјали	 које	 је	 човек	 користио	били	 су	 они	 које	 је	
могао	 да	 пронађе	 у	 свом	 окружењу	 и	 које	 је	 могао	 да	 обради	
(дрво,	 камен).	 Значајно	 касније,	 када	 је	 овладао	 коришћењем	
ватре,	 постао	 је	 способан	 да	 из	 руде	 издвоји	 метале,	 кварцни	
песак	претвори	у	стакло,	а	од	фосилних	горива	добије	пластику	и	
друге	синтетичке	материјале.

У	току	развоја	цивилизације	човек	је	постепено	учио	како	да	
уместо	своје	снаге	користи	енергију	ветра,	воде	(сл.	1.1),	фосилних	
горива,	електричну	и	нуклеарну	енергију.

Од	тренутка	када	је	направио	први	алат,	човек	се	трудио	да	га	
усаврши,	измени	тако	да	омогући	себи	да	одређену	радњу	изврши	
са	 што	 мање	 уложеног	 напора	 и	 енергије.	 Честе	 су	 ситуације	
где	 снага	 којом	 човек	 располаже	 није	 довољна	 да	 изврши	 неки	
задатак,	већ	 је	потребно	да	ту	снагу,	односно	силу	којом	делује,	
увећа	више	пута.

Приликом	израде	основних,	простих	алата,	човек	се	служио	
основним	 физичким	 принципима:	 принципом	 полуге,	 стрме	
равни,	 принципом	клина,	 итд.	 Алати	 су	 временом	постајали	 све	
сложенији,	претварајући	се	у	механизме	и	машине.

Механизам представља	 скуп	 међусобно	 повезаних	 делова	
чији	је	задатак	да	преносе	снагу	и	кретање.	Ови	делови	се	називају	
машински елементи.

Машина	је	шири	појам	од	механизма.	Машину	чине	један	или	
више	међусобно	повезаних	механизама	и	машинских	елемената	
који	врше	механички	рад.

У	области	машинства,	све	машине	се	деле	на	погонске	и	радне.	
Погонске машине (мотори)	врше	претварање	одређених	видова	
енергије	(топлотне,	електричне	или	енергије	воде)	у	механичку.	У	
зависности	од	тога	коју	енергију	претварају	у	механичку,	мотори	
могу	бити:	топлотни,	електрични	и	хидраулични	(више	о	моторима	
можеш	 сазнати	 у	 четвртој	 области	 овог	 уџбеника,	 у	 лекцији 
„Погонске	машине	-	мотори”).

Радне машине	 користе	 механичку	 енергију	 коју	 обезбеђују	
погонске	машине	како	би	извршиле	користан	рад.

Између	погонске	и	радне	машине	се	налазе	преносници	снаге	
и кретања.	Повезани	у	функционалну	целину	они	чине	машинску 
конструкцију.

Окружени	смо	бројним	примерима	машинских	конструкција. 
Незаобилазне	су	у	области	грађевинарства,	пољопривреде	(сл.	1.2),	

1.2	Машинска	конструкција	у		 	
							пољопривреди

Непознате речи:
функционалност	–	могућност	
одређеног	система	или	предмета	
да	успешно	обавља	један	или	више	
задатака	за	које	је	намењен		
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1.4	Временска	линија	открића

Прва	индустријска	 револуција	 започела	 је	 када	 је	Џејмс	Ват	
крајем	18.	века	усавршио	парну	машину.	После	овог	усавршавања,	
парна	 машина	 почиње	 да	 се	 користи	 као	 мотор	 за	 покретање	
индустријских	машина	(машине	за	ткање	у	Енглеској),	превозних	
средстава	 (пароброд,	 парна	 локомотива,	 чак	 и	 аутомобил	 и	
мотоцикл	са	погоном	на	пару).	Овим	је	омогућено	да	се	на	значајно	
већа	растојања	превезе	већа	количина	терета	(робе)	и	више	људи.	
Захваљујући	 парној	машини,	 повећале	 су	 се	 брзине	 путовања	 и	
олакшао	превоз	робе.	 

1.5	Точак

1.6	Штампарска	преса

индустрије,	 итд.	 Сусрећемо	 их	 у	 непосредном	 окружењу,	 на	
пример	у	јавном	транспорту	и	домаћинству	(сл.	1.3).	Без	обзира	на	
то	која	врста	конструкције	је	у	питању,	све	оне	директно	утичу	на	
побољшање	квалитета	живота	и	рада.

Повремено	 у	 људској	 историји	 дође	 до	 веома	 значајних	
догађаја	који	у	великој	мери	промене	начин	живота	(сл.	1.4).	Неки	
примери	 за	 то	 су	 проналасци	 точка	 (сл.	 1.5),	 штампарске	 пресе	
(сл.	1.6)	или	аутомобила	(сл.	1.7).	Изузетно	значајна	открића	у	обла-
сти	 технике	 и	 технологије	 доводе	до	индустријских револуција. 

1.7	Аутомобил	са	почетка	20.	века

Непознате речи:
револуција	–	преврат,	преокрет,	
обрт.	Индустријска	револуција	
представља	значајну	промену	
у	друштву	која	је	изазвана	
технолошким	напретком.

ПРАИСТОРИЈА

СТАРИ ВЕК

ПОЧЕТАК НОВОГ ВЕКА

САВРЕМЕНО ДОБА

СРЕДЊИ ВЕК

НОВИ ВЕК

ДИГИТАЛНО ДОБА

БРОНЗАНО И 
ГВОЗДЕНО ДОБА

Камено	сечиво,	
употреба	ватре,	лук	
и	стрела,	грнчарија

Коришћење	
енергије	воде,	први	
једрењаци,	абакус

Развој	оптике	
(телескоп,	микроскоп),	
прва	подморница,	
Паскалов	механички	

калкулатор

Аутомобил,	
телефон,	авион,	

радио,	коришћење	
електричне	енергије

Точак,	писмо,	
коришћење	енергије	
ветра	за	покретање	
пловила,	зачетак	

металургије

Барут,	штампарска	
преса,	механички	

часовник

Парна	машина,	
парна	локомотива,	
камера,	путнички	

балон

Рачунари,	развој	
информатике	и	

модерних	технологија

пре	више	од	
5500	година

пре	2500	до	5500	
година

пре	1500	до	2500	
година

пре	550	до	1500	
година

пре	250	до	550	
година

пре	150	до	250	
година

пре	70	до	150	
година

последњих	70	
година

1.3	Машинска	конструкција	у		 	
							домаћинству



12

Значајан	 напредак	 у	 области	 саобраћаја	 је	 остварен	 крајем	
19.	века.	Немачки	конструктор	Николаус	Ото	изумео	је бензински	
мотор,	а	Рудолф	Дизел	конструисао	 је	дизел	мотор.	Ови	мотори	
користили	су	нови	извор	енергије	-	нафтне	деривате.	

Истовремено,	 свет	 је	 спознао	 нови	 облик	 енергије	 који	 је	
коренито	 променио	 изглед	 тадашњег	 друштва	 –	 електричну	
енергију.	 Електрична	 енергија	 је	 истовремено	 одредила	 будући	
правац	развоја	технике	и	технологије	и	увела	нас	у	дигиталну	еру.	
Више	о	електричној	енергији	ћеш	учити	у	осмом	разреду.

Кристифору	Колумбу	је	било	потребно	70	дана	да	стигне	до	
обала	“Новог	света”,	док	је	паробродима,	450	година	касније,	
за	исто	растојање	било	потребно	свега	четири	и	по	дана.

ЗАНИМЉИВОСТ

РЕЗИМЕ За	израду	простих	алата,	човек	је	користио	основне	физичке	
принципе:	принцип	полуге,	стрму	раван,	принцип	клина,	итд.
Механизам	чине	међусобно	повезани	машински	елементи	

чији	 је	задатак	да	преносе	снагу	и	кретање.	 Један	или	више	
међусобно	 повезаних	 механизама	 и	 машинских	 елемената,	
који	врше	механички	рад,	чине	машину.
Машине	се	деле	на	погонске	и	радне.	
Машинска	 конструкција	 представља	 склоп	 погонске	

машине,	радне	машине	и	преносника	снаге	и	кретања.	
Унапређење	 парне	 машине	 доводи	 до	 почетка	 прве	

индустријске	револуције.

ПРОВЕРИ СВОЈЕ ЗНАЊЕ
?

1. Шта	је	механизам?

2. Како	се	деле	машине?

3. Како	се	деле	мотори	према	врсти	енергије	коју	користе?

4. Шта	чини	машинску	конструкцију?

5. Чиме	је	започела	прва	индустријска	револуција?

6. Који	 извори	 енергије	 почињу	 интензивно	 да	 се	 користе	 од	
краја	19.	века?

Непознате речи:
нафтни	деривати		–	супстанце	и	
материјали	добијени	прерадом	
сирове	нафте.

Кључни	појмови:
енергија, енергетска 
ефикасност, уштеда 
енергије, класе енергетске 
ефикасности.

1.2. Потрошња енергије у домаћинству    
 и могућности уштеде

Свакодневне	 активности	 људи	 подразумевају	 трошење	
великих	количина	енергије.	Енергија	се	троши	за	спремање	хране,	
осветљавање,	загревање	или	хлађење	простора	у	ком	се	борави.	
Исто	тако	енергија	се	троши	и	за	превоз	људи	или	отпремање	робе	
на	жељено	место,	покретање	производних	процеса	у	фабрикама	
или,	 једноставно,	 забаву	 уз	 слушање	 музике	 или	 гледање	
телевизије.	Готово	свака	активност	подразумева	трошење	енергије.	

Непознате речи:
процес	–		ток,	поступак,	пут	и	начин	
којим	нешто	постаје	или	бива
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1.8	Штедљива	сијалица	-	омогућава
							рационално	коришћење	
							енергије

1.9	Ознаке	класа	енергетске	
							ефикасности

Начин	на	који	се	користи	енергија	утиче	на	животну	средину.	
Коришћењем	 фосилних	 горива,	 приликом	 њиховог	 сагоревања,	
ослобађа	 се	 велика	 количина	 штетних	 материја.	 Да	 би	 се	 тај	
негативан	 утицај	 коришћења	 енергије	 на	 околину	 смањио,	
важно	 је	 ту	 енергију	 рационално	 (штедљиво)	 користити,	 али	 и	
употребљавати	машине,	уређаје	и	електричне	потрошаче	(сл.	1.8)	
који	користе	енергију	на	најефикаснији	могућ	начин.

О	 значају	 енергетске ефикасности	 учио/учила	 си	 у	 шестом	
разреду.	 Упознао/упознала	 си	 се	 са	 могућностима	 уштеде 
енергије	потребне	за	грејање,	односно	хлађење	стана	употребом	
одговарајућих	 материјала	 и	 принципа	 градње.	 На	 који	 још	
начин	може	да	се	смањи	потрошња	енергије	у	домаћинству	без	
негативног	утицаја	на	квалитет	живота?

Да	би	се	то	утврдило,	потребно	је	прво	препознати	све	уређаје	
и	машине	које	троше	енергију,	као	и	упознати	се	са	појмом	класе 
енергетске ефикасности	уређаја.	

Енергетски	 ефикасан	 уређај	 је	 онај	 уређај	 који	 ће	 обавити	
исти	рад,	као	и	уређај	мање	ефикасности,	али	уз	мању	потрошњу	
енергије.	Сви	потрошачи	електричне	енергије	морају	имати	ознаке	
класа	енергетске	ефикасности	(сл.	1.9).	Ово	се	пре	свега	односи	на	
кућне	уређаје	који	за	свој	рад	користе	веће	количине	електричне	
енергије,	а	то	су	електрични	шпорети,	машине	за	прање	и	сушење	
веша	(сл.	1.10),	машине	за	судове,	фрижидери,	замрзивачи,	клима	
уређаји,	електричне	сијалице	и	други.

Постоји	 седам	основних	 класа	 енергетске	 ефикасности	 ових	
уређаја.	 Најмање	 ефикасна	 је	 класа	 G,	 а	 најефикаснија	 класа	
А.	 Класа	 А	може	 имати	 три	 допунске	 класе	 A+,	 A++	 и	 A+++	 које	
означавају	 још	 већу	 ефикасност	 уређаја.	 Иако	 су	 уређаји	 више	
класе	енергетске	ефикасности	скупљи,	често	је	то	разлика	у	цени	
која	се	исплати	приликом	свега	неколико	месеци	употребе,	кроз	
уштеду	у	потрошњи	енергије.	

У	 неким	 случајевима,	 коришћењем	 електричних	 уређаја	
више	енергетске	ефикасности	може	се	користити	чак	упола	мање	
електричне	енергије	са	истим	учинком.	

Са	друге	стране,	уштеда	при	коришћењу	електричне	енергије	
обухвата	 све	 што	 се	 чини	 да	 се	 енергија	 не	 би	 непотребно	
расипала.	Ове	активности	је	лако	прихватити	као	део	свакодневног	
живота	и	могу	се	односити	на	гашење	светла	приликом	изласка	из	
просторије,	 поклапања	 судова	 у	 којима	 се	нешто	кува	 (сл.	 1.11),	
употребу	 судова	 исте,	 а	 не	 мање	 површине	 дна	 од	 површине	
рингле	на	којој	се	користе,	затварања	прозора	када	ради	расхладни	
уређај.	 Уштеда	 се	 постиже	 и	 рециклирањем	 папира,	 пластичне	
(сл.	 1.12),	 стаклене	 или	 алуминијумске	 амбалаже.	 Коришћење	
електричних	уређаја	у	складу	са	техничким	упутством	произвођача	
такође	може	смањити	расипање	енергије.

1.10	Машина	за	прање	веша

1.11	Поклапање	судова	у	току	кувања	
									као	мера	уштеде	енергије

1.12	Пластична	амбалажа	намењена	
									рециклажи
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Осим	уштеда	при	коришћењу	електричне	енергије,	значајне	
уштеде	 могу	 се	 остварити	 и	 при	 коришћењу	 горива.	 Избором	
аутомобила	мање	просечне	потрошње	горива,	уз	добро	техничко	
одржавање	возила	(сл.	1.13),	може	се	остварити	значајна	уштеда.	
Коришћењем	других	мера,	попут	прилагођавања	брзине	вожње,	
вожњом	 уједначеном	 брзином	 и	 одржавањем	 прописаног	
притиска	у	гумама,	такође	се	смањује	потрошња	горива.	

Употребом	само	једне	штедљиве	сијалице,	уместо	класичне	
сијалице	снаге	100W,	годишње	се	уштеди	електрична	енергија	
довољна	за	недељу	дана	рада	кухињске	рерне.	

ЗАНИМЉИВОСТ

РЕЗИМЕ Начин	 коришћења	 енергије	 може	 негативно	 утицати	 на	
животну	 средину.	 Тај	 негативан	 утицај	може	 се	 смањити	 на	
два	начина:	уштедом	при	коришћењу	енергије	и	коришћењем	
машина	 и	 уређаја	 веће	 енергетске	 ефикасности.	 Енергетска	
ефикасност	подразумева	коришћење	технологије	за	чији	рад	
је	потребно	мање	енергије.

ПРОВЕРИ СВОЈЕ ЗНАЊЕ
?

1. Како	се	може	смањити	негативан	утицај	коришћења	енергије	
на	животну	средину?

2. Шта	је	енергетски	ефикасан	уређај?

3. Како	 се	 може	 остварити	 уштеда	 при	 коришћењу	 електричне	
енергије?

1.13	Одржавање	аутомобила	у	ауто	
									сервису

Истражи	које	 још	могућности	смањења	трошкова	енергије	у	
домаћинству	постоје.

ВЕЖБА

Кључни	појмови:
безбедност при раду, 
правилна употреба 
алата, уређаја и машина, 
ергономија.

1.3. Утицај дизајна и правилне употребе   
 техничких средстава на здравље људи

Свакодневно	се	јавља	потреба	за	коришћењем	алата,	машина	
или	 уређаја.	 То	 може	 бити	 релативно	 безопасно,	 али	 у	 неким	
ситуацијама	може	довести	до	озбиљног	повређивања.	Због	 тога	
је	од	изузетне	важности	водити	рачуна	о	безбедности при раду. 
Непоштовање	 упутстава	 за	 правилну употребу алата, уређаја и 
машина веома	је	опасно.	Треба	обратити	пажњу	на	правилан	став	
и	држање	тела	приликом	њиховог	коришћења.	

Приликом	дужег	коришћења	неког	алата	или	машине,	долази	
до	 физичког	 и	 менталног	 замора.	 У	 оба	 случаја	 замор	 може	
негативно	 утицати	 на	 здравље.	 Уколико	 је	 у	 питању	 ментални	
замор	или	обављање	једноличних	операција,	то	доводи	до	пада	
концентрације,	 који	 са	 собом	 носи	 повећан	 ризик	 од	 повреде.	

Непознате речи:
дизајн		–	креирање,	обликовање	
предмета
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1.14	Правилан	положај	тела	у	току	рада	на	рачунару

1.15	Прилагођен	облик	радне	
									столице

Неправилан	положај	приликом	извођења	радних	операција	може	
довести	до	здравствених	проблема,	као	што	су	болови	у	леђима	
услед	 повреде	 или	 кривљења	 кичме.	 Понекад	 мале	 измене	 у	
облику,	 изгледу	 алата,	 прибора	 или	 машине	 могу	 утицати	 и	 на	
безбедност	и	на	смањење	замора	при	раду.	

Наука	 која	 изучава	 дизајн	 производа	 (његово	 обликовање)	
у	 циљу	 прилагођавања	 човеку,	 његовој	 угоднијој,	 безбеднијој,	
лакшој	и	ефикаснијој	употреби	назива	се	ергономија.	О	настанку	
ове	 науке	 можемо	 говорити	 од	 оног	 тренутка	 када	 је	 човек	
направио	 први	 алат	 облика	 прилагођеног	 грађи	 људског	 тела.	
На	 тај	 начин	добио	 је	 тако	 обликован	 алат	 који	 је	могао	 лако	 и	
ефикасно	користити.

Ергономија	се	може	бавити	обликовањем	сваког	материјалног	
предмета	 са	 којим	 човек	 долази	 у	 контакт	 приликом	 обављања	
неког	 посла.	 У	 питању	 може	 бити	 прилагођавање	 машине	
људском	телу	и	његовим	физичким	ограничењима,	али	и	све	што	
ће	повећати	угодност	(задовољство)	човека	при	раду.	

Омогућавање	правилног	положаја	тела	у	току	рада	(сл.	1.14)	
постиже	се,	на	пример,	прилагођавањем	висине	радне	површине,	
облика	столице	(сл.	1.15),	висине	монитора.	Облици	рачунарског	
миша	 (сл.	 1.16)	 и	 тастатуре	 (сл.	 1.17)	 морају	 обезбедити	 угодно	
руковање	и	ефикасан	рад.

1.16	Облик	рачунарског	миша	утиче	
									на	ефикасност	при	раду

	1.17	Ергономски	обликована	
											тастатура	

Тастери	на	машинама	треба	да	буду	лако	доступни	и	прегледни,	
а	 скале	 за	 очитавање	 података	 читке	 и	 јасно	 видљиве.	 Кретње	
оператера	 на	 машини	 за	 време	 извођења	 радних	 операција	
морају	бити	минималне	да	би	се	смањио	замор	радника	и	пове-
ћала	 продуктивност	 (број	 произведених	 делова	 у	 одређеном	
времену).	Веома	је	битно	водити	рачуна	о	свему	овоме	приликом	
конструисања	и	обликовања	машине.
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1.18	Површинска	експлоатација	угља

ПРОВЕРИ СВОЈЕ ЗНАЊЕ
?

1. Како	физички	и	ментални	замор	утичу	на	ризик	од	повреда	при	
руковању	алатом?

2. Како	 можемо	 утицати	 на	 смањење	 замора	 и	 повећање	
безбедности	у	току	рада?

3. Шта	је	ергономија?

Кључни	појмови:
загађење, токсични отпад, 
климатске промене.

1.4. Зависност очувања животне средине од   
 технологије

Живимо	у	свету	у	ком	је	развој	индустрије	наша	свакодневица			
и	 неминовност.	 Нажалост,	 колико	 доприноси	 побољшању	
квалитета	 живота,	 толико	 доводи	 и	 до	 нарушавања	 равнотеже	
у	 животној	 средини.	 Сама	 експлоатација	 (искоришћавање)	
природних	 ресурса	 (сировина)	 нарушава	 еколошку	 равнотежу	 и	
мења	еко	систем	на	месту	експлоатације	(сл.	1.18).

Даља	 прерада	 ових	 сировина	 често	 је	 тесно	 повезана	 са	
„прљавим“	технологијама.	Израз	„прљаве“	технологије	односи	се	
на	 технологије	 чије	 коришћење	 проузрокује	 загађење	 животне	
средине.	 Токсичан (отрован) отпад	 који	 настаје	 у	 току	 процеса	
прераде	понекад	се	и	директно	(непречишћен)	испушта	у	животну	
средину.	Овим	се	уништава	(трује)	биљни	и	животињски	свет,	али	
и	нарушава	здравље	људи	који	ту	бораве.

Нису	 једино	 токсичне	 материје	 које	 се	 стварају	 приликом	
примене	 технологија	 прераде	 сировина	 штетне.	 Сваким	 са-
горевањем,	у	највећој	мери	фосилних	горива,	ослобађа	се	угљен	
диоксид	 (фабрике,	 аутомобили,	 термоелектране	 и	 др).	 До	 сада	
си	 научио/научила	 да	 ослобађање	 великих	 количина	 угљен	
диоксида	 (већим	 	 но	 што	 се	 у	 природним	 процесима	 поново	
користи),	 као	 и	 неких	 	 	 других	 	 гасова,	 	 ствара	 ефекат	 стаклене	
баште.		Долази	до	пораста	температуре	на	површини	Земље,	што	
се	 негативно	 одражава	 на	 климу.	 Високе	 температуре	 доводе	
до	 убрзаног	 топљења	 глечера	 (сл.	 1.19).	 Тиме,	 не	 само	 да	 се	
подиже	 ниво	 река,	 мора	 и	 океана	 на	 Земљи,	 већ	 се	 убрзава	
природни	 циклус	 кружења	 воде	 у	 природи	 (сл.	 1.20)	 и	 ремети	
ток	 морских	 струја.	 Ово	 доводи	 до	 климатских промена које	
могу	 имати	 несагледиве	 последице,	 како	 по	 човека	 и	 опстанак	
цивилизације,	 тако	 и	 по	 целокупан	 живи	 свет	 на	 Земљи.

1.19	Топљење	глечера	изазвано	
									климатским	променама

1.20	Поплава	као	последица	
									климатских	промена

РЕЗИМЕ При	 руковању	 алатом,	 уређајима	 и	 машинама	 је	 веома	
битан	правилан	став	као	и	придржавање	упутстава	за	њихову	
правилну	и	безбедну	употребу.	Ментални	замор	и	једноличне	
радње	могу	повећати	опасност	од	повреда.	
Ергономија,	 кроз	измене	 у	дизајну	производа,	доприноси	

угоднијој,	безбеднијој,	лакшој	и	ефикаснијој	употреби	алата,	
прибора	и	машина.
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О	озбиљности	овог	проблема	говори	податак	да	су	се	крајем	
прошлог	века	индустријски	развијене	земље	обавезале	посебним	
споразумом	 да	 ће	 смањити	 емисију	 (стварање	 и	 испуштање)	
штетних	гасова	(сл.	1.21).	

Тада	је	потписан	међународни	еколошки	споразум,	који	има	
за	 циљ	 да	 се	 стави	 под	 контролу	 емисија	 гасова	 у	 атмосферу,	
који	изазивају	ефекат	стаклене	баште.	Овом	споразуму	је	од	тада	
приступило	 више	 од	 180	 земаља	 решених	 да	 се	 боре	 против	
глобалног	загревања.

У	 трагању	 за	 ефикасним	 изворима	 енергије,	 након	 Другог	
светског	рата,	започела	је	градња	нуклеарних	електрана	(сл.	1.22)	
у	којима	се	користи	нуклеарна	енергија	за	добијање	електричне	
енергије.	 Том	 приликом	 се	 ослобађа	 и	 велика	 количина	
радиоактивног	зрачења.	Иако	је	у	малим	количинама	ово	зрачење	
присутно	у	природи,	а	користи	се	и	у	медицинске	сврхе	(сл.	1.23),	у	
великој	количини	оно	изузетно	негативно	утиче	на	живи	свет.

Осим	опасности	од	настанка	хаварије	у	нуклеарној	електрани,	
јавља	 се	 и	 проблем	 нуклеарног	 отпада.	 Отпадни	 материјал	
који	 настаје	 у	 нуклеарним	 електранама	 задржава	 висок	 ниво	
радиоактивности	 још	 дуго	 времена	 (хиљадама	 година).	 Начини	
за	потпуно	безбедно	одлагање	нуклеарног	отпада	нису	 још	увек	
нађени.	Једно	од	решења,	које	се	тренутно	примењује,	састоји	се	
од	одлагања	овог	отпада	у	посебне	металне	посуде,	које	се	затим	
затварају	 и	 полажу	 у	 бушотине.	 Оне	 се	 ископавају	 на	 теренима	
који	 су	 ненасељени	 и	 удаљени	 од	 водотокова.	 После	 полагања	
у	 бушотине,	 посуде	 се	 прво	 заливају	 бетоном,	 а	 затим	 се	 целе	
бушотине	 потпуно	 испуњавају	материјалима	 који	 не	 пропуштају	
воду.

1.21	Испуштање	штетних	гасова	у	
									атмосферу

1.22	Нуклеарна	електрана

Технологија	 која	 се	 користи	 у	 индустрији	може	 негативно	
утицати	на	животну	средину	ослобађањем	токсичних	материја	
у	околину	или	стварањем	гасова	који	утичу	на	климу.	
Ефекат	стаклене	баште	доводи	до	пораста	температуре	на	

Земљи,	што	проузрокује	озбиљне	климатске	поремећаје.	
Негативна	страна	добијања	енергије	из	нуклеарног	горива	

је	 стварање	 радиоактивног	 отпада,	 који	 се	 мора	 пажљиво	
ускладиштити	 како	 би	 се	 спречило	 нежељено	 продирање	
радиоактивног	материјала	у	спољну	средину.

ПРОВЕРИ СВОЈЕ ЗНАЊЕ
?

1. Како	експлоатација	и	прерада	руда	утичу	на	животну	средину?

2. Шта	је	ефекат	стаклене	баште?

3. На	 који	 начин	 добијање	 енергије	 из	 нуклеарног	 горива	
негативно	утиче	на	околину?

РЕЗИМЕ

1.23	Употреба	радиоактивног	
								зрачења	у	медицинске	сврхе
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ТЕСТИРАЈ СВОЈЕ ЗНАЊЕ

11.	Шта	је	машина?

12.	Шта	је	задатак	радне	машине?

13.	Наведи	неке	примере	машинских	конструкција.

14.	Шта	је	довело	до	значајног	напретка	у	области	саобраћаја	крајем	19.	века?

Допуни следеће реченице:

1.	У	току	развоја	цивилизације	човек	је	постепено	учио	како	да	уместо	своје	снаге	користи
                                                                                                                                                                           .
2.	Приликом	израде	основних,	простих	алата	човек	се	служио	принципима																																						,
																																								,																																											итд.
3.	Алати	су	временом	постајали	све	сложенији	претварајући	се	у																												и																																	.

У следећим задацима (4 - 10) треба да утврдиш да ли су искази тачни или нетачни:

У следећим задацима сажето формулиши одговоре:

4.						Човек	је	почео	да	се	бави	металургијом	у	средњем	веку						 	 		
5.						Штампарска	преса	је	изум	из	20.	века																																													
6.						Путнички	балон	појавио	се	у	старом	веку																																							
7.						Барут	је	изум	из	савременог	доба																																																					
8.						Човек	је	почео	да	користи	енергију	ветра	за	покретање												
									пловила	пре	500	година
9.						Аутомобили	су	у	употреби	700	година																																													
10.				Механички	часовник	је	откривен	пре	250	година																								

а)	тачно					б)	нетачно
а)	тачно					б)	нетачно
а)	тачно					б)	нетачно
а)	тачно					б)	нетачно
а)	тачно					б)	нетачно

а)	тачно					б)	нетачно
а)	тачно					б)	нетачно
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15.	Који	нови	извор	енергије	је	коренито	променио	изглед	друштва	крајем	19.	века?

16.	Наведи	неке	од	проналазака	човека	који	су	настали	у	последњих	70	година.

17.	Колико	основних	енергетских	класа	ефикасности	електричних	уређаја	постоји?

18.	Како	се	може	остварити	уштеда	при	коришћењу	горива	(код	возила)?

19.	На	шта	треба	обратити	пажњу	приликом	коришћења	алата,	уређаја	и	машина?

20.	На	шта	све	утичу	климатске	промене	изазване	ефектом	стаклене	баште?

21.	Издвој	начине	за	уштеду	електричне	енергије:
   				а)	поклапање	судова	у	којима	се	нешто	кува
							б)	рециклирање	папира,	пластике,	стакла	или	метала
							в)	редовно	проветравање	просторија
							г)	коришћење	електричних	уређаја	у	складу	са	техничким	упутством
							д)	осветљавање	просторија	у	којима	нико	не	борави

У следећем задатку изабери тачне одговоре према захтеву:
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ПОЈМОВНЕ МАПЕ


