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rita o hrupu, ki ga povzro~a traktor. Tehni~na specifikacija TSV – 401
(izdaja 02) govori poleg drugega tudi o dopustni ravni hrupa kmetij-
skih in gozdarskih traktorjev. Tehni~na specifikacija TSV – 409 (izda-
ja 02) pa podaja zahteve o ravni hrupa, ki ga zaznajo vozniki kmetij-
skih ali gozdarskih traktorjev.

Po prvi specifikaciji se meri hrup, ki ga povzro~a traktor v gibanju.
Mikrofon se postavi 1,2 m nad tlemi na razdalji 7,5 m od vzdol`ne osi
traktorja. Preizkusna hitrost je enaka trem ~etrtinam najve~je hitrosti,
ki se lahko dose`e v najvi{ji prestavi, ki se uporablja za vo`njo po ce-
sti. Raven hrupa za traktorje ne sme presegati 89 dB(A), in sicer za
traktorje, katerih masa v neobremenjenem stanju presega 1,5 tone,
oziroma ne sme presegati 85 dB(A) za traktorje, katerih masa v neo-
bremenjenem stanju ne presega 1,5 tone.

Druga tehni~na specifikacija pa podaja tehni~ne zahteve glede
merjenja ravni hrupa, ki ga zaznavajo traktoristi. Preizku{evali{~e
mora biti na odprtem in dovolj tihem kraju. Raven okoli{kega hrupa,

Hrup
V kmetijstvu smo izpostavljeni hrupu in

vibracijam, ki lahko napravita precej
{kode zdravju ~loveka. Prevelik hrup

lahko povzro~i izgubo sluha. Tudi pri
delu v kmetijstvu smo izpostavljeni

razli~nim virom hrupa, ki ga
povzro~ajo traktorji, silokombajni,

kosilnice, sekalniki, motorne veri`ne
`age in {tevilni drugi stroji ter
naprave, ki jih uporabljamo v

kmetijstvu. Hrup je torej sestavni del
delovnega `ivljenja na kmetiji. Ljudje

so izpostavljeni hrupu, ~e je ta prevelik,
lahko pride do po{kodbe sluha. Tega se
ljudje zavejo najve~krat takrat, ko je `e

prepozno. Okvare sluha so trajne
po{kodbe in niso ozdravljive. Ve~ji kot
je hrup in dlje ~asa kot traja, ve~je je

tveganje za po{kodbe sluha.

Glede hrupa so problemati~ni tudi manj{i stroji na motorni po-
gon, kot so vrtne kosilnice, motorne kosilnice na nitko in drugi po-
dobni stroji. Kljub temu da so stroji opremljeni z nalepko, ki ka`e ra-
ven hrupa, uporabniki teh strojev ve~inoma ne uporabljajo glu{ni-
kov. Potreba po uporabi glu{nikov je navedena tudi v navodilih za
uporabo teh stroj~kov.

^e pa se osredoto~imo na traktorje, so zlasti problemati~ni starej{i
traktorji, za katere v ~asu njihove proizvodnje {e ni bilo zakonodaje,
ki bi urejala to podro~je. Takih traktorjev pa je pri nas zelo, zelo ve-
liko. Povpre~na starost traktorjev v Sloveniji je ocenjena na ve~ kot
20 let. Veliko je tudi traktorjev, ki so brez kabine, ki na~eloma varu-
je pred hrupom. So pa tudi kabine, ki varujejo le pred vremenskimi
nev{e~nostmi (npr. de`jem). Zaradi razli~nih vzrokov je v takih kabi-
nah hrup ob zaprtih oknih in vratih celo ve~ji kot pri odprtih vratih
ali oknih. Tak primer smo izmerili tudi na traktorju Torpedo 45, let-
nik 1980, mo~i 33 kW/45 KM. V takem primeru lahko govorimo tudi
o u~inku zvona. Take so lahko kabine, ki so naknadno vgrajene. Je
pa hrupnost, ki jo zazna traktorist, odvisna od vsakega traktorja po-
sebej.

Zanimiv je podatek, da uporaba radia v traktorju lahko pove~a
hrup za 3 do 5 dB(A). Kabina lahko zmanj{a hrup do 16 dB(A), ~e so
vrata odprta, pa do 8 dB(A).

Novi traktorji in hrup
Za nove traktorje je od leta 2004 potrebna homologacija traktorjev

glede na Pravilnik o ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih trak-
torjev. V okviru te zakonodaje sta dve tehni~ni specifikaciji, ki govo-

Hrup, izmerjen v traktorju Torpedo 45 iz leta 1980 mo~i
33/45 kW/KM. Vidno je, da je hrup pri zaprti kabini ve~ji kot
pri odprtih vratih in oknih kabine. Sicer pa je hrup previsok
in traktorist bi moral nujno uporabljati glu{nike. Meja hru-
pa, ko je treba uporabljati za{~itno opremo, torej glu{nike, je
pri 85 dB(A), kar pomeni, da tega traktorja dejansko ne sme-
mo uporabljati brez glu{nikov.

Na starej{ih – hrupnej{ih traktorjih redkokdaj vidimo traktorista z glu{niki. Zato
je pohvale vreden Matja` Dremelj (na fotografiji), ki ob delu te redno uporablja.

Preglednica: Hrup in najve~ja dnevna izpostavljenost temu hrupu
brez glu{nikov
Hrup (dB(A)) Najve~ja dnevna izpostavljenost brez glu{nikov (ura)
185 8
188 4
191 2
194 1
197 0,5
100 0,25
> 100 0
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ki ga voznik zaznava zaradi vetra ali drugih
virov hrupa, mora biti vsaj 10 dB(A) pod rav-
njo hrupa traktorja. Mikrofon mora biti na-
me{~en 250 mm od srednje ravnine sede`a
na tisti strani, kjer je raven hrupa vi{ja. Opna
mikrofona mora biti obrnjena naprej, sredi{-
~e mikrofona pa mora biti 790 mm nad refe-
ren~no to~ko sede`a. Hrup je treba meriti pri
najvi{ji vrtilni frekvenci motorja, in sicer v
prestavi, ki pri nazivni vrtilni frekvenci mo-
torja omogo~a hitrost, najbli`jo 7,5 km/h.
Med meritvami traktor ne sme biti obreme-
njen. Izvede se serijo meritev, kjer so na ka-
bini vse odprtine (npr. vrata, okna) zaprte;
druga serija meritev pa se izvaja ob odprti
kabini. Najvi{ja dovoljena raven hrupa, ki ga
zaznava voznik traktorja, je 86 dB(A) – pri
merjenju pod pogoji priloge II. Raven hrupa
LA se meri v dB z A-ute`enjem, izra`eno kot
dB(A).

Podatki hrupa, izmerjeni po zahtevah na-
vedenih tehni~nih specifikacij, so navedeni v
poro~ilu o skladnosti traktorja z zahtevami
ES-homologacije kmetijskih in gozdarskih
traktorjev. Tudi v navodilih za uporabo proi-
zvajalci traktorjev ve~inoma navajajo hrup,
ki ga povzro~a traktor, nekateri proizvajalci
pa tudi v prospektih, ~e imajo v kabinah
zelo dobro du{enje hrupa. Vsekakor mora

uporabnik ob nakupu traktorja upo{tevati
tudi hrup, ki ga povzro~a izbrani traktor. Po-
dobne oziroma enake zahteve so tudi v zah-
tevah za OECD teste traktorjev v CODE 1
(kodeks 1).

Testi traktorjev
Nem{ki DLG, ki izvaja tehni~ne meritve

pri testih traktorjev za revijo PROFI, preverja
(meri) tudi hrup tako pri zaprti in odprti ka-
bini. Nem{ki KTBL oziroma njihov ATW je za
vinogradni{ke traktorje izvajal in analiziral ja-
kost hrupa ob razli~nih vrtljajih motorja, po-
dobno kot to dela testna ekipa v slovenski
reviji TiN – Tehnika in Narava. Tudi s temi
podatki lahko kupci traktorjev pridejo do ko-
ristnih informacij, ki lahko vplivajo na njiho-
vo odlo~itev o traktorju, njegovi opremljeno-
sti z originalno kabino ali kak{nim (cenej-
{im) nadomestkom. Ve~krat lahko namre~
vidimo, da imajo nekateri (novi) traktorji pri
nas tako spu{~en varnostni lok kot tudi pri-
grajeno varnostno kabino.

Za{~ita pred prekomernim
hrupom

Zaradi izpostavljenosti prevelikemu hrupu
lahko govorimo tudi o »poklicni naglu{nosti«,
torej o poklicni bolezni, ki jo lahko prepre~i-

mo. Hrup lahko povzro~i izgubo sluha, lah-
ko pa ima tudi vpliv na celoten organizem.
Okvare sluha so prepoznavne kot akutna
po{kodba sluha zaradi hrupa, po{kodba
bobni~a, srednjega ali notranjega u{esa ter
kroni~na naglu{nost zaradi hrupa. Zadnja je
najpogostej{a poklicna naglu{nost. Nastane,
~e smo dlje ~asa, najmanj 3 leta, navadno pa
6 do 10 let izpostavljeni osem ur dnevno
hrupu 85 dB(A).

Z uporabo glu{nikov se lahko preprosto in
u~inkovito zavarujemo pred prevelikim hru-
pom. Glu{niki so priprave za du{enje zvoka.
^epki za u{esa so primerni za kratkotrajnej{o
uporabo. ^epki so lahko pralni, za enkratno
ali pa ve~kratno uporabo, izdelani pa so iz po-
liuretana. ^epka sta lahko povezana z vrvico
ali pa samostojna. Seveda morajo ustrezati tu-
di standardu EN 352-1. Z uporabo glu{nikov
lahko ropot zmanj{amo za 24 dB(A) ali celo
za 33 dB(A). Nekatere izvedbe glu{nikov z
u{esnimi blazinicami PVC/PUR pa so lahko
opremljene tudi z radijskim sprejemnikom
UKV. V ponudbi so tudi izvedbe s ~elado,
mre`astimi ali pleksi vizirji (varovali obraza)
in bluetoothom. ^e so glu{niki sestavni del
opreme (profesionalnih) gozdarjev, je njiho-
va uporaba v kmetijstvu na `alost redkej{a.

Toma` Poje

Tudi u{esni ~epki take ali druga~en oblike so lahko dobra
za{~ita pred prevelikim hrupom. Seveda pa morajo biti pra-
vilno vstavljeni v u{esa.

Popolna za{~ita z glu{niki, ~elado in mre`astim varovalom
obraza, ki ga uporabljajo gozdarji


