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UVOD 
 
Gradbiščne nesreče so drage in lahko ustavijo vsa dela na gradbišču . Na žalost,  so te nesreče vse pogostejše . Ameriško ministrstvo za 
delo je poročalo, da je  bilo  4,386 delovnih smrtnih nesreč  raziskovanih  v letu 2014,  20,5% od tega v gradbeništvu. Udarci, ki so jih  
povzročili  predmeti –vozila ,  je bil eden od glavnih vzrokov za smrt gradbenega delavca. Po mnenju uprave za delo , varnost in zdravje, je 
so bili približno pri  75%  smrtnih žrtev  udarci povzročenimi  z  težko opremo, kot so tovornjaki in buldožerji – gradbeni stroji .  
Zakaj  se dogajajo nesreče  v gradbeništvu ? Eden od ključnih razlogov so nevidna območje značilna za  težko opremo. Operaterji strojev  
morda ne vidijo  delavce v svojem nevidnem  kotu in tako domnevajo , da je pot-vožnja delovnega stroja varna v tej smeri. .Delavci  
morda ne slišijo , ko so  obrnjen z hrbtom proti stroju   , vratnega alarma vozila zaradi  hrupa v okolici ali pa ga  enostavno preslišijo , ker 
so osredotočeni na svoje naloge. 

 
 

Prekucniki  so zgodovinsko najpogostejše vključeni v  vzrok smrtnih nesreč  in poškodb v nevidni coni na gradbiščih, vendar so   tudi druga 
vozila-vključno z nakladalci ,  bagri ,   vključena  v nesreče  v nevidni coni .  
 

REALNI STROŠKI  NA OBMOČJU NESREČ 
 
Nedavna študija je pokazala, da je 50% gradbenih podjetij doživela več kot pet ločenih nesreč  v nevidnih conah  na svojih deloviščih v 
zadnjih 12 mesecih .Uporaba nacionalnih  podatkov  pojavnosti iz Bureau of Labor Statistics, Nacionalni center za biotehnologijo in 
Informacije , se je ugotovilo, da je  bila povprečna cena stroška  za vsako vozilo, ki sodelujejo v gradbenem incidentu  44.626€ . 
Kako  v podjetju ugotoviti dejanske stroške nesreč  na območju nevidnih con ? Neposredni stroški so najbolj očitno prepoznavni  
vključno z nadomestili  za delavca, materialno škodo in pravnimi  stroški . Manj očitni  dejavniki vključujejo posredne dolgoročne 
stroške, kot so izpad  proizvodnje in povečanje  zavarovalne premije .  
 
Določanje dejanskih  stroškov  za nesrečo  na območju nevidne cone : 
 

Neposredni stroški                                   Posredni stroški                                         Neopredmetena sredstva 
                                                                                                                                                                          
Poškodbe nepremičnin – vozila € …                     Krizno upravljanje :  € …                                          Dobro ime družbe  
Stroški delavca: € …                                                 Izpad proizvodnje (na dan): € …                             Ugled podjetja 
Smrt / Tožba: € …                                                     Povečanje zavarovalne premije € …                      Morala zaposlenih 
Poškodbe: € …    
Pravni, inšpekcijski  stroški € …       
 
 
Toda nekaj najbolj verjetnih  skritih    stroškov , so pogosto spregledani  kako nesreče vplivajo na  odnos in mnenja zaposlenih, kupcev 
in konkurentov v delovanju  družbe. 
 
Povprečni strošek za vozila vpletena v nesrečo v gradbeništvu :  
 
 

44,626€ 
 

NEVIDNA 
CONA 

NEVIDNA CONA NEVIDNA CONA 



PLAČILO  PO NESREČI  V GRADBENIŠTVU 
 
Nesreče z trkom  so eden od štirih glavnih vzrokov smrtnih žrtev na delovnem mestu. Petindvajset odstotka nesreč z  trkom , ki  
povzročijo smrti vključuje gradbene delavce -  več kot kateri koli drug poklic. 
 

 
Zaposleni se pogosto nahajajo  na zadnjem delu strojev . Tudi ko imajo vozila rezervne alarme, pride do nesreče ker so ti alarmi  
pogosto prezrti . 
 

PREVENTIVNA REŠITEV: VARNOSTNA TEHNOLOGIJA  
 
 
Pogost razlog da pride do nesreče na gradbiščih in drugod, je, da dostopna varnostna tehnologija ni nameščen ali uporabljena . 
Varnostna tehnologija postaja standarda v avtomobilski  industriji, vendar pa v  strojni opremi  vedno to ni  bilo tako . Mnogi 
proizvajalci originalne opreme sicer  ponujajo varnostno tehnologijo kot standardno značilnost nove težke opreme. Toda, ko se 
spremlja življenjska doba težke opreme je potrebno  upoštevati, da je ta  lahko tudi  tako dolga ,  preden  se je  določena varnostna 
oprema pojavila kot  standard na vseh delovnih strojih . Razmislite  o izboljšanju  obstoječe opreme z novimi  varnostnimi 
tehnologijami. 
 

VARNOSTNE TEHNOLOGIJE PRI DELU ZA UBLAŽITEV  TRKA – NESREČE  V NEVIDNI CONI   
 
Varnostne rešitve   za nevidne cone  na gradbiščih postajajo ena  osnovnih metod  naprednih elektronskih tehnologij. 
 
REŠITEV   /  DELOVANJE  

 
Interni varnostni  načrt  
Pove vozniku kje in kako lahko vozi vzvratno , kjer lahko zmanjšamo-prepovemo ,  nevarno vožnjo vzvratno  
V nekaterih primerih, se lahko uporablja tudi za samostojne delavce za ročno izvedbo aktivnosti  
 
Prepovedi – varovanja  
Dovoljeni načini varovanja zaposlenih pri  - za vozili 
z oviranim  pogledom delovne cone  . Delavci  z pristopom   sami lahko tvegajo  poškodbe ali celo smrt. 
 
Backup Alarmi  
PRECO  je izumil varnostno opozorilo v 1962. Sistem je še vedno uporabno varnost  
orodje, vendar je zvok postal tako pogost, da je pogosto ko ga delavci  prezrejo .  
 
Kamere 
 Kamere so odlično orodje za pomoč operaterje  da vidijo  v nevidni coni  vozila  ali ljudi. 
 Ampak kamere zahtevajo od  upravljavca nenehen pogled , da bi bilo spremljanje  učinkovito , žal, to ni praktično 
 mogoče v večini okoliščin delovanja strojev in vozil. 
 
Kartični sistemi 
Ti sistemi zaznajo ljudi ali predmete, ki nosijo izmenično RFID "kartico" Nevarne situacije pride, ko ljudje ne nosijo  
kartice  ali se baterije izpraznijo .  
 
Sistem detekcije objektov  
Temelji na Radarskem  sistemu , ki identificirajo ljudi ali predmete  v vnaprej določeni coni za odkrivanje. 
 Operaterji so aktivno opozorjeni (prek zvočnih  ali svetlobnih opozoril) o potencialni nevarnosti  
trčenja  in  imajo čas, da se ustrezno odzovejo.  

 

1 od 4 

nesreč pri vožnji 
nazaj  se konča 

tragično 

 
1 od 4 

nesreč pri 
vožnji 

nazaj  je 
gradbinec 

 



VPLIV UDARCEV  PRI NESREČAH  NA OBMOČJU NEVIDNIH CON  
 
V nedavni raziskavi PRECO gradbenih delodajalcev je v   95% udeležencev  priznala , da izpadi zaradi nesreč pomembno vpliva na 
produktivnost delovišča. Produktivnost upočasni ali ustavi zaradi poškodovane mehanizacije  , ter poškodb - smrti ,delavca ali civilista 
Poškodbe zaradi nesreč: 

 
VARNOSTNE REŠITVE PRI DELU NA GRADBIŠČIH  
 
V raziskavi PRECO  so anketiranci navedli različne varnostne  tehnologije    in ukrepe, ki Jih uporabljajo za preprečevanje nesreče. 
Najpogostejši ukrepi- opazovalci in  ogledala, ki odkrivajo predmete v  nevidni coni .. 
Varnostni ukrepi pri DELU: 

 
KATERE VARNOSTNE REŠITVE NAJBOLJ ZMANJŠAJO NEVARNOSTI TRKA V NEVIDNI CONI ? 
 
Skoraj vsi varnostni ukrepi, ki se uporabljajo na gradbiščih pomagajo zmanjšati tveganje  udarcev  in  nesreče v  nevidni coni. Medtem 
nobena rešitev ni -varna, nekateri ukrepi delujejo bolje kot drugi. Tu so rezultati raziskave PRECO. 
Rešitve za znatno zmanjšanje nesreč slepe cone: 

 
VARNOSTNE TEHNOLOGIJE NAMEŠČENE NA GRADBENI MEHANIZACIJI  
 
Udeleženci raziskave PRECO navajajo  katere  varnostne  tehnologije se trenutno uporabljajo na gradbiščih,tehnologije, ki jih 
nameravajo namestiti v enem letu, in tehnologije  ki  bodo  kupili  v najkrajšem možnem času . 
Gradbena tehnologija Varnost stran: 

 

  VOZILA             TEŽKA VOZILA          OBJEKTI         DELOVNI STROJI       DELAVCI             CIVILISTI  

OPAZOVALEC  

OGLEDALO   

ALARM  BACK UP 

KAMERA
A  

RADARSKI  SENZOR  

OPOZORILNI  SISTEM  ZA NAPREJ  

KARTICA RFID   

KAMERE                   DETEKCIJA OBJEKTOV             OPAZOVALEC                          ALARM  

     IMAJO  VARNOSTNI          BODO NAMESTILI  SISTEM 
                  SISTEM                          RADARJEV IN KAMER   

 



DOKAZANA STRATEGIJA ZA UBLAŽITEV NESREČ V NEVIDNI CONI  
 

 
Tukaj je nekaj nasvetov, ki vam bodo pomagali ustvariti varno in zdravo delovno okolje.  
Ustvariti varno delovno okolje: 
Nasveti :  
• Uporabite osebo , kadar se vozilo premika ali če je oprema ali delavec v nevidni coni  
    Oseba naj bo  vedno v  položaju , kjer  jo lahko voznik vidi . 
• Vedno naj se uporabljajo  varne metode delovanja, kot je zagotavljanje zaposlenim de  ne uporabljajo mobilnih telefonov, medtem      
    ko upravljajo   delo ali se gibajo okoli težke mehanizacije . 
• Spoznajte vse zaposlene z delovišča o vseh operacij vozila, pazite, da se zavedajo 
   križišč in območja slepe cone v delovnem območju. 
• Preverite vozila pred vsakim delovnim procesom da  zagotovite, da  so vsi deli in oprema v varnem operativnem stanju, 
   vključno z zavornimi  sistemi , pnevmatike, zasilnimi  zavorami , krmiljenje in luči. 
 
Vsak kos težke  mehanizacije  je drugačen in ni ene opreme ki bi ustrezala vsem varnostnim paketom za vsak tip vozila.  Sistemi za 
odkrivanje objektov  mogoča zapolniti vrzeli in nevidne  cone, da pridobimo varnejše delovno okolje .  Z integracijo PreView Radarja  z 
drugimi aktivnimi in pasivnimi tehnologijami,  pridobimo najboljšo  varnostno rešitev za  ublažitev trka . 
 

 
 

PREOBLIKOVANJE  PASIVNEGA SISTEMA V AKTIVNO VARNOSTNO REŠITEV  
 
Vision sistemi so postali kritični del  varnost opreme težke mehanizacije . Trenutno, mnogi proizvajalci originalne opreme ponujajo 
zadnje kamere kamere za pomoč pri , preprečevanju  nesreč in morebitnih tožb. Vendar pa ima  ta tehnologija  pasivni  pristop k 
izogibanju trčenja. To je zato, ker sistemi kamera / monitor zahtevajo pozornost operaterja mehanizacije  , in s tem ima tudi 
odgovornost, da prepozna oviro ali osebo, in nevarnost da pride do trčenja . 
Aktivni opozorilni sistemi se  zanašajo na senzorsko tehnologijo, kot je radar ,za odkrivanje cilja, da prepoznajo potencialne 
nevarnosti.Takoj, ko se zazna objekt, operater prejme opozorilo. Alarm daje možnost operaterju , da prepozna nevarnost in nato 
ustrezno ukrepa.   
Z vključitvijo aktivne in pasivne varnostne rešitve, operaterji prejmejo  najboljše rešitve  . Radar / Vision  
sistem ponuja rešitev odkrivanja objektov z zvočnim  in vidnim  opozorilom , da aktivno obvesti operaterja o potencialni nevarnosti  
trčenja . Ne glede na to, kje je pozornost operaterja v skladu z navodili, če se predmet ali oseba zazna, sistem opozori upravljavca, in 
upravljavec se je sposoben ne  odzvati, preden pride do možnosti nesreče. 

 
 
 

 



ULTIMATIVNA  VARNOSTNA  REŠITEV JE V ENI NAPRAVI  
 
Namestitev rešitve za ublažitev trka na vozilih bo dodatno pripomoglo k bistveno zmanjšanjem nesreč in s tem   prizadetih v njih  in 
smrtnih žrtev.  PreView® Radar Object  Detection Systems pomaga  izboljšati sodelovanje voznika in zavedanja o razmerah v realnem 
času. Naši sistemi so posebej zasnovan za tip vozila ali stroja in nevidne cone , ki prihajajo z njimi. Zavedamo se, da je množic opreme, 
tovornjaki storitev, okoljske razmere, in ljudi  na gradbišču ,  lahko ustvari nevarne razmere, zato je naši 
sistemi  aktivno opozarjajo na morebitne trke s tako premikajočimi  in nepremičnimi objekti. 

 
 

PRIHODNOST JE V SISTEMIH ZA UBLAŽITEV TRKA   
 
Napredni sistem za pomoč voznikom  (Advanced driver assistance systems -ADAS) je tehnologija  aktivnega  nadzora nad strojem, 
korak bližje  je popolna  avtonomija nadzora  mehanizacije . ADAS združuje aktivna opozorila,ki opozarjajo ,  pomagajo  in asistirajo  
upravljavcu  težke mehanizacije , ga  usmerjajo  in  preprečujejo  trčenja. 
 

 
 

 
Izboljšave ,ki se trenutno razvijajo za radarsko tehnologijo bodo  kmalu omogočile operaterjem, ne samo, da bodo prejeli opozorilo, 
da se objekt nahaja v nevidnem področju , ampak tudi ugotovitev , kako daleč je objekt, hitrost s katero se premika proti operaterju, 
in njegovo  lokacijo . 

Tako kot razvijamo radansko tehnologijo se bo nadgrajeval tudi ADAS ki  postaja vse bolj prilagodljiv vzajemno z radarji. 
PRECO je sestavni del  tega procesa in ima  pomembno vlogo pri napredku varnostnih  tehnoloških rešitev v današnjem času . 

Z samostojno  razvitimi  naprednimi  in visoko  tehnološkimi rešitvami pa je PRECO   dobro stoječ   in pomemben dejavnik  na  trgu  . 
 

Za izbiro opreme, glede na  tip vozila in pogoje  delovanja ,obiščite www.radar-electronics.com 
ali zahtevajte strokovni nasvet  e-mail : info@radar-electronics.com 

Radar Electronics  
 

ASISTENCA  
Uporaba tehnologije aktivnega zaviranja  
da bi se izognili vnaprej predvidenega trčenja 
 

OPOZORILO   
Uporaba PreView® Radar Object  Detection 
System – za detekcijo objetov  in opozjanje  
voznika  

POMOČ  
Uporaba  sistema kamere in monitorja   
da se pokrije zadnji nevidni del vozila  
 

http://www.radar-electronics.com/
mailto:info@radar-electronics.com

