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Апстракт - У раду су приказане спeцифичнoсти oргaнизaциje и прoизвoдњe прeдузeћa „ХРАМ 032“, кao и кaрaктeристикe 
тeхнoлoшкoг прoцeсa сa пoсeбним нaглaскoм нa рeпрoмaтeриjaлe и нaчинe прoцeсa прoизвoдњe. Приказана је мисија и 
визија предузећа, стратешки циљеви, такође је дефинисана и стратегија предузећа. Наведен је производни програм 
предузећа, где је акценат стављен на широк асортиман производа ПВЦ столарије. Такође је детаљно приказан производни 
процес производње ПВЦ прозора са свим технолошким операцијама. Описана је примена поливинилхлорида, као и његова 
хемијска својства и утицај на животну средину. Описан је рециклажни процес са својим предностима и манама и 
дефинисана је стратегија управљања отпадом за ПВЦ.  
 

Кључне речи – поливинилхлорид, организација, производни програм, ПВЦ отпад 

 

1. УВОД 

Динамичне промене у окружењу условиле су промене у начину пословања. За предузећа, посебно она 
која послују у врло динамичној екстерној средини, иновације се намећу као неопходност, уколико желе да 
остану конкурентна и уживају висок потенцијал за свој  опстанак, раст и развој. С обзиром на то да тржишни 
трендови и потребе купаца намећу предузећу потребу да континуирано унапређује понуду, конкурентска 
позиција зависи од брзине којом предузеће модификује постојеће и развија нове производе и услуге. Нови 
производи су покретачка снага сваке привредне активности. Они су покретачи прогреса и служе као репери 
путем којих меримо обогаћење нашег живота и прогрес који чинимо у испуњавању наших потреба и жеља. 

Развој нових производа треба да представља резултат развоја пословне стратегије која у сржи тежи 
производњи  линије производа или једног производа како би се задовољили захтеви циљних потрошача. 
Суштина стратегијског процеса развоја прозвода јесте у задовољењу траженог асортимана производа, 
количинеи групе купаца на тржишту. Све одлуке о процесима производње морају бити  усклађене  са 
стратегијом нових производа. 

Циљ овог мастер рада је да прикаже анализу развоја производа на примеру млекаре  „Valleta“ из 
Вучковице, чија је делатност производња млечних производа (сирева, млека, ферментисаних производа од 
млека) при чему ова компанија своје производе пласира на иностраном тржишту .  

 

2. ПРОИЗВОДНИ ПРОГРАМ ПРЕДУЗЕЋА „ХРАМ 032“ ЧАЧАК 

 
Производи предузећа „ХРАМ 032“ Чачак присутни су у великом обиму нa нaшeм тржишту, док је све 

вeћи oбим прoизвoдњe ПВЦ прoзoрa планиран за извoз у Eврoпску униjу, тaчниje нa тржиштe Грчкe, Maђaрскe 
и Румуниje. Читав асортиман производа  испуњaвa изузeтнo висoкe стaндaрдe EУ у пoглeду квaлитeтa 
мaтeриjaлa, као и o бeзбeднoj упoтрeби и утицajу нa здрaвљe људи. Кao пoсeбaн зaхтeв прeдстaвљa eнeргeтскa 
eфикaснoст кoja пoдрaзумeвa тoплoтну и звучну изoлaциjу грaђeвинских oбjeкaтa. Нa oснoву тoгa тj. стeпeнa 
eнeргeтскe eфикaснoсти разликујемо три линиje прoизвoдa ПВЦ прозора. 

„Eкономска линија“ ПВЦ 

„Eксклузивна линија“ ПВЦ 

Квалитет производа ПВЦ столарије 

 



3. ПРИМЕНА И ЗНАЧАЈ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВЦ) У ИЗРАДИ СТОЛАРИЈЕ 
 

  ПВЦ је случајно синтетисан 1872. од стране немачког хемичара Еуген Баумана. Полимер се појавио као 
бела чврста материја унутар боци од винил хлорида коју је оставио изложену сунцу. Почетком 20. века руски 
хемичар Иван  Остромисленски и Фриц Клате (немачке хемијске компаније Грисхајм-Електрон)  покушавају да 
уведу коришћење ПВЦ у комерцијалним производима, али тешкоће у обради понекад крхког полимера 
осујећује њихове напоре. Валдо Семон и Б. Ф. Гоодрицх Компанија развијау метод 1926. којим долазе до 
пластицирања ПВЦ мешањем са разним додацима. Резултат је био флексибилнији и лакше обрађујћи материјал 
који ће ускоро постићи широку комерцијалну употребу. 

Поливинил хлорид, или  обично речено пластика, скраћено ПВЦ, је трећи најшире произведени синтетички 
полимер пластике, након полиетилена и полипропилена. ПВЦ се јавља у два основна облика: крут (понекад 
скраћен као РПВЦ) и флексибилни. Крут облик ПВЦ се користи у грађевинарству за цеви и профиле у 
апликацијама као што су врата и прозори. Користи се и за боце, друге непрехрамбене амбалаже, и картице (као 
што су банковне или чланске карте). Могу да се направе мекше и флексибилније додавањем пластике, најчешће 
коришћење, Бити фталата. У овом облику, она се такође користи у водоводу, за произдовњу електричних 
каблова, код имитације коже, у сигнализацији, и многим апликацијама где замењује гуму.  

„Purе“ поливинилхлорид је бела, крта чврста супстанца. Нерастворљива је у алкохолу, али је и слабо 
растворљива у тетрахидрофурану. 

Хемијска својства поливинилхлорида: 

Хемијска номенклатура poly(1-chloroethylene) 

CАS регистарски број 9002-86-2 

Хемијски индетитет са биолошким значајем CHEBI:53243 

Кјото енциклопедија гена и генома C19508 

Контролисани речник за индексирање књига и чланака из области медицине Pоlѕvinѕl+Chlоridе 

Молекуларна формула (C2H3Cl)n 

4. УТИЦАЈ УПОТРЕБЕ ПВЦ НА РАДНО ОКРУЖЕЊЕ 
 

4.1 ДЕГРАДАЦИЈА 

 
Деградација услуга током живота, или после непажљивог одлагање, је хемијска промена која драстично 

смањује просечну молекулску тежину поливинилхлорид полимера. Пошто је механички интегритет пластике у 
зависности од високе просечне молекулске масе, хабање неминовно слаби материјал. Влажна деградације 
пластике резултира у њиховој површини кртост и микропуцање, дајући микрочестице које и даље утичу на 
животну средину. Познате и као микропластика, ове честице се понашају попут сунђера и упију дуготрајне 
органске загађиваче (ПОП) око њих. Тако натоварен са високим нивоом ПОП, микрочестице су често унесене у 
организме у биосфери. С обзиром на све веће количине пластичног загађења у нашем окружењу, ово је важан 
концепт у разумевању здравља и безбедности наше хране.  

4.2 ФТАЛАТИ КАО ПЛАСТИФИКАТОРИ 
 

Фталати, који се уграђују у пластику као пластификатори чине ~70% америчког пластификатора на 
тржишту; фталати су по дизајну нековалентно везани за полимер-матрицу, што их чини веома подложним на 
цурење. Фталати су садржани у пластици на високом проценту. На пример, они могу да допринесу до 40% по 
маси интравенских медицинских кесе и до 80% по тежини у медицинским цевима. Винил производи су све 
присутни укључујући играчке, ентеријерима аутомобила, туш завесесама, и подној индустрији са могућством  
да ослободе хемијске гасове у ваздух. Неке студије указују да је овај вид ослобођавања адитива може 
допринети здравственим компликација, а довели су до позива на забрану употребе ДЕХП на туш завесе. 
Јапанске компаније Тојота, Нисан, Хонда су елиминисали ПВЦ у својим унутрашњостима  аутомобила са 
почетком у 2007. 

 



4.3  ОДЛУКЕ ЕУ О ФТАЛАТИМА 

 
У процени ризика у ЕУ Европска комисија је потврдила да ди-изононил фталат (ДИНП) и ди-изодецил 

фталат (ДИДП) не представљају ризик за здравље људи или животну средину из било које тренутне употребе. 
Закључци Европске комисије (објављена у Службеном листу ЕУ 13. априла 2006. године)  потврђују исход 
процене ризика који укључују више од 10 година интензивних научних испитивања од стране регулатора ЕУ. 
Након  усвајања закона ЕУ са обзиром на маркетинг и коришћењу за децу и играчака за децу, закључци су 
процене ризика да нема потребе за још каквим  мерама да би се регулисала употреба за децу. У Европи, на 
пример, ДИНП више не може да се користи у играчакама и производима за децу које се могу ставити у уста, 
иако у ЕУ научна процена ризика закључио да његова употреба у играчкама не представља ризик по здравље 
људи или животне средине. Процене ризика ригорозне ЕУ, у које спадају висок степен конзервативизма и 
интегрисани сигурносни фактори, су спроведене под строгим надзором Европске комисије и дају јасну научну 
евалуацију на којој ће се судити да ли или не ове супстанца могу  се користи безбедно. 

5. ПОТРЕБА И ОПОРАВАК ПВЦ ОТПАДА 
 
Хијерархија у ЕУ садржи пет корака укључених у члану 4. Оквирне директиве о отпаду:  

1. Превенција: спречавање и смањење настајања отпада. 

2. Поновну употребу и припрему за поновну употребу: давање производу други живот пре него што постану 
отпад. 

3. Рецклирање: свака операција опоравака од којих отпадне материје се прерађује у производе, материјале или 
супстанце за првобитну или другу намену. То укључује и компостирање не укључује спаљивање. 

4. Опоравак: неко спаљивање отпада засновано на политичкој не-научног конфигурација који надограђује 
мање неефикасних спаљивање. 

5. Одлагање: процеси да одлажу отпад било да је депонија, спаљивање, пролиза, гасификација и други 
финалиста решења. Депонија је ограничена у неким земљама ЕУ-кроз локација за депонију директивама и 
постоји дебата о спаљивање Ег оригинални пластика која садржи пуно енергије је само преузети у енергију 
и не рециклирају. Према Оквирном директивом о отпаду Европске отпада Хијерархија је правно 
обавезујућа, осим у случајевима који могу да захтевају посебне токове отпада да одступи од хијерархији. 
Ово би требало да буде оправдано на основу животног циклуса размишљања. 

Европска комисија је поставила нова правила за промоцију опоравак ПВЦ отпада за употребу у 
великом броју грађевинских производа. Каже: "Употреба опоравка ПВЦ треба подстицати у производњи 
одређених грађевинских производа јер омогућава поновно коришћење старе ПВЦ тиме се избегава пвц да се 
одбацује у депонијама или спаљује изазивајући ослобађање угљендиоксида и кадмијума у окружењу ".   

 

5. ТЕХНИЧКЕ И КОНСТРУКТИВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОИЗВОДА ПРЕДУЗЕЋА „ХРАМ 032“ 
ЧАЧАК 

 
5.1. BRÜGMANN AD систем 

 
BRÜGMANN AD систем класичног дизајна благо заобљених ивица са пет комора и два увучена 

дихтунга у профилу, специјалне конструкције под називом „трајно еластични“ омогућава оптимално 
спречавање продора воде, ветра, високе и ниске температуре. 

Дубина уградње профила 73mm, одговара високим захтевима прописа EnEv о уштеди енергије и даје 
могућност уградње Изопан стакла у распону од 24-40mm, čime se povećeva 35 do 39db (VIDI 2719 SSK klasa 3) и 
термичка Uf=1,4W/qmK (DIN EN ISO 10077) изолација. 

Површина рама и крила у две равни: равно крило има жљеб за оков 13mm (DIN V ENV 1627) чиме се 
смањује могућност провала. Класа 2 (WK2) - Рaм и крилo aрмирaни прeмa пoтрeбaмa статике за прозоре и 
врата, челичним поцинкованим профилом дебљина зида 1,25mm. За уградњу додатних профила Brugmаnn је 
развио варијабилни систем са свим прикључцима који се појављују у грађевинарству, као профил: за спајање и 
дуплирање, повезивање за прозорску даску и окапницу, проветравање и слично. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
  

Сликa 22. BRÜGMANN AD систем (Извoр: www.hram032.rс) 
 

Конструктивне карактеристике профила: 
1. Дубина уградње: рам 73mm, пречка 73mm 
2. Ослонци: дубина ослонца стакла 20mm, ширина ослонца рама 12mm 
3. Дизајн: Спољне-унутрашње ивице профила и стакло лајсна благо заобљене 
4. Дебљина зида профила: предњи-задњи зид профила класе Б према RAL-GZ 716/1, Teil 1 und7 
5. Дихдунзи: рам-крило-стакло лајсна „трајно еластични“ од TPE или EPDM 
6. Ојачање: поцинковани челични профил према RAL-RG 716/1, Teil 1 und7 
7. Застакљивање: стандардно и по захтеву изолационо LOW-E staklo пуњено агроном-криптоном дебљине 24-
40mm 
8. Дренажа/вентилација: предње коморе на раму и крилу профила за дренажу, одвод воде и вентилацију 
9. Оков: сви комерцијани окови ширине 16mm. Evronut 13mm 
10. Прикључци за профил: спајање, дуплирање, повезивање за прозорску даску и окапницу 
11. Коморе: С-коморни систем  за рам и крило 
12. Боје: BRÜGMANN-бела боја 9152 и природна боја-текстуре дрвета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Сликa 23. Конструктивне карактеристике профила BRÜGMANN AD (Извoр: www.hram032.rс) 
 
 

5.2. SALAMANDER 3DS Design 
 

SALAMANDER 3DS Design изузетно пажљиво конструисан и дизајниран профил са естетском облом 
линијом, блиставих алпско белих површина са пет комора три дихтунга, што спречава сваку могућност продора 
вода, ветра, високе и ниске температуре. Дубина уградње профила 76mm, одговара високим захтевима прописа 
EnEV о уштеди енергије и даје могућност уградње изопан стакла у распону од 20-48mm, чиме се повећава 
звучна 40 до 44db (VDI 2719 SSK класа4) и термичка  UF=1,3W/qmK (DIN EN ISO 10077) изолација. Површина 

http://www.hram032.r%D1%81/


рама и крила у истој равни, крило има жљеб за оков 13mm (DIN V ENV 1627) чиме се смањује могућност 
провала. Класа2 (WK2). Рам и крило армирани према потребама статике, челичним поцинкованим профилом 
дебљине зида 1,5mm. За уградњу додатних профила Саламандер је развио варијабилби систем са свим 
прикључцима који се појављују у грађевинарству као профил: за спајање и дуплирање, повезивање за прозорску 
даску и окапницу, проветравање и слично. 

 
Слика 27. SALAMANDER 3DS Design систем (Извoр: www.hram032.rс) 

 
Конструктивне карактеристике профила: 
1. Канал: У раму за дренажу воде 
2. Дубина уградње: рам 76mm, пречка 76mm, Крило 86mm 
3. Ослонци: дубина ослонца стакла 20mm, ширина ослонца рама 14mm 
4. Дизајн: Спољне ивице профила заобљене са R=20mm, унутрашње ивице профила и стакло лајсне заобљене 

са R=14mm 
5. Дебљина зида профила: Предњи-задњи зид профила класе А према RAL-GZ 716/1, Teil 1 und7 
6. Дихдунзи: Рам-крило-стакло лајсна „трајно еластични“ од TPE или EPDM 
7. Ојачање: Поцинковани челични профил према RAL-RG 716/1, Teil 1 und7 
8. Застакљивање: Стандардно и по захтеву изолационо LOW-E staklo пуњено агроном-криптоном дебљине 24-

48mm 
9. Дренажа/вентилација: Предње коморе на раму и крилу профила за дренажу, одвод воде и вентилацију 
10. Оков: Сви комерцијани окови ширине 16mm. Evronut 13mm 
11. Прикључци за профил: Спајање, дуплирање, повезивање за прозорску даску и окапницу 
12. Коморе: С-коморни систем  за рам и 6-коморни за крило 
13. Боје: SALAMANDER 3DS алпско бела боја 9016 и природна боја у текстури дрвета 

 

 
Сликa 28. Конструктивне карактеристике профила SALAMANDER 3DS (Извoр: www.hram032.rс) 

http://www.hram032.r%D1%81/
http://www.hram032.r%D1%81/


6. ЗАКЉУЧАК 

 
Закључујући овај рад приказујем вам да поливинил хлорид захваљујући прописима који дефинишу 

његову производњу и материјале од којих се производи, такође и начине на које се рециклира не представља 
опасност по човека и животну средину представља материјал будућности који се све више користи у 
садашњости. Видели смо да захтева малу цену за проиводњу а обухвата читав спектар производа који своју 
намену проналазе у свим сверама живота и у свим могућим индустријама. 

Оно што га карактерише јесте релативно лака производња, то што је јефина сировина, да није опасан по 
животну средину што показује и његова примена у медицини, релативно дуг животни век производа, лако 
депоновање и рециклажа. 

Предузеће „ХРАМ 032“ Чачак један је од највећих производјача ПВЦ столарије у Србији. Поседује 
препознатљив квалитет и конкурентну цену својих производа. Производи артикле који присутни су у великом 
обиму нa нaшeм тржишту, док је све вeћи oбим прoизвoдњe ПВЦ прoзoрa планиран за извoз у Eврoпску униjу. 
Читав асортиман производа  испуњaвa изузeтнo висoкe стaндaрдe EУ у пoглeду квaлитeтa мaтeриjaлa, као и o 
бeзбeднoj упoтрeби и утицajу нa здрaвљe људи. Кao пoсeбaн зaхтeв прeдстaвљa eнeргeтскa eфикaснoст кoja 
пoдрaзумeвa тoплoтну и звучну изoлaциjу грaђeвинских oбjeкaтa.. 

Оваквом концепцијом производње ПВЦ столарије каква је презентирана у раду, редовним 
активностима на побољшљњу технологије и квалиета приликом израде производа уз перманентно праћенје и 
реализацју трошкова постижу се адекватне конкурентске предности проозвода предузећа „ХРАМ 032“ Чачак.  
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