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Lokalne vibracije 
so lahko nevarne

standardov o vibracijah, nekateri stroji (orod-
ja) pa imajo tudi posebne standarde za mer-
jenje vibracij namenjene izklju~no za te stro-
je (prenosne, ro~no vodene kosilnice s pro-
sto rezjo, opremljene z rezilno plo{~o ali ko-
silno nitko, motorne veri`ne `age itd.).

Stopnjo ogro`enosti zaradi vibracij rok do-
lo~ata dva faktorja:

• frekven~no vrednotena energijska ra-
ven vibracijskega pospe{ka (v m/s2)

• efektivni ~as izpostavljenosti vibracijam.

Posledice vibracij
Kot posledico pretiranih vibracij v dlani in

roki imajo ljudje lahko te`ave s krvnim pre-
tokom v prstih, mo`ne so tudi te`ave nevro-
lo{kih funkcij in gibljivosti dlani in rok. Vse
te te`ave nekateri imenujejo »sindrom vibra-
cij v dlani in roki«. Med (poklicne) bolezni

Direktiva o vibracijah dolo~a opozorilno
mejno vrednost za dnevno izpostavljenost vi-
bracijam in mejno vrednost izpostavljenosti.
Opozorilna mejna vrednost dnevne izpostav-
ljenosti je 2,5 m/s2, mejna vrednost dnevne
izpostavljenosti pa 5 m/s2. Do po{kodb lah-
ko pride tudi, kadar je ~lovek izpostavljen vi-
bracijam, ki so pod opozorilno vrednostjo iz-
postavljenosti. Zakonodaja nalaga delodajal-
cem obveznosti, da prepre~ijo tveganja zara-
di vibracij v dlani in roki ali pa jih zmanj{ajo
v najve~ji mo`ni meri. Za oceno dnevne iz-
postavljenosti vibracijam so predpisani po-
stopki izra~una, ki imajo osnovo v ustreznih
standardih EN ali ISO in smernicah za oceno
izpostavljenosti vibracijam. Metodika merje-
nja vibracij je lahko del vsebine splo{nih

Vibracije v rokah in dlaneh povzro~ajo vi-
bracije, ki se na dlan in roke prena{ajo zara-
di vibracij ro~ajev stroja (orodja), ki se upo-
rabljajo za dolo~ena dela. Tveganjem zaradi
vibracij v dlani in roki so izpostavljeni tudi
kmetje in gozdarji, ~eprav se te vibracije po-
javljajo tudi pri drugih delih.

^e stroji povzro~ajo vibracije v ~love{kih
rokah, potem morajo proizvajalci teh strojev
navesti vrednosti vibracij, ki so izmerjene po
standardu in tako izmerjene vrednosti omo-
go~ajo la`jo odlo~itev pri nakupu, ko pri-
merjamo razli~ne proizvode in proizvajalce
strojev med sabo. Podatki proizvajalcev se
lahko uporabljajo tudi za oceno dnevne iz-
postavljenosti vibracijam.

Direktiva o strojih 2006/42/ES vsebuje
zahteve glede vibracij. Informacije o odda-
janju vibracij v roko morajo biti navedene v
navodilih za uporabo stroja ali v informacijah
o stroju.

Pri svojem delu so kmetje in gozdarji
izpostavljeni vibracijam ali tresljajem.
Vibracije delimo v dve skupini. V prvo

skupino spadajo vibracije dlan-roka. V
drugo skupino pa spadajo vibracije

celotnega telesa. Ko govorimo o
vibracijah celotnega telesa, so to
splo{ne vibracije, ko govorimo o

vibracijah dlan-roka pa o lokalnih
vibracijah. O vibracijah celotnega

telesa smo pisali v prej{nji {tevilki revije
Tehnika in Narava (TiN). Tokrat pa

nekaj informacij o lokalnih vibracijah. Pri uporabi motornih kos mora upo-
rabnik imeti ustrezno za{~itno opremo.
Kose povzro~ajo tudi vibracije, ki se
prena{ajo na roko (dlan).

Motorne veri`ne `age so najpogostej{i
primer za prikaz povzro~itelja lokalnih
vibracij v roki (dlani). Vendar je pri
njih dose`en velik tehni~ni napredek
pri du{enju vibracij. Tako ima npr. mo-
torna `aga Stihl protivibracijske ele-
mente Cellasto in posebne vzmeti za du-
{enje vibracij (ozna~eni s pu{~ico).

Motokultivatorji (enoosni traktorji) so stroji, ki povzro~ajo
vibracije v dlani (roki).

Spravilo lesa ne gre brez motorne veri`ne `age. Ob `aganju
pa se pojavljajo vibracije – tresljaji v rokah (dlaneh).
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povzro~ene zaradi vibracije spadajo vasku-
larna obolenja, sindrom zapestnega preho-
da, kostno-mi{i~na obolenja, nevrolo{ka
obolenja.

Pri vaskularnih obolenjih zaradi vibracij v
dlani in roki prihaja do belih prstov zaradi
za~asne slabe prekrvavitve prstov. Za to

obolenje se uporablja izraz omrtvi~eni ali
beli prsti, Raynaudov pojav poklicnega izvo-
ra, beli prsti zaradi vibracij. Na za~etku po-
stanejo prsti beli na konicah enega ali ve~
prstov, s stalno izpostavljenostjo pa se lahko
pojav raz{iri do baze prstov. Z masiranjem ali
toploto se vzpostavi normalna prekrvavitev
prstov, ki ob tem porde~ijo, so pa lahko tudi
bole~i. Zaradi belih prstov lahko ~lovek iz-
gubi ~ut za tip in gibljivost prstov, kar je
lahko vzrok tudi za druge nesre~e.

Kot posledica nevrolo{kih obolenj zaradi
vibracij pride do pojava mravljin~astih in
odrevenelih prstov ter dlani. Sindrom zapest-
nega prehoda (o katerem smo pisali v TiN-u
2/2013) se lahko pojavi ob uporabi vibrirajo-
~ih orodij skupaj s ponavljajo~imi se gibi in
mo~nim dr`anjem.

Kostno-mi{i~na obolenja zaradi vibracij se
ka`ejo v mi{i~ni slabosti, bole~inami v dla-
neh in rokah ter slab{o mi{i~no mo~jo. Po-
javlja se lahko tudi vnetje kit.

Ukrepi za zmanj{anje vibracij
@e pri izbiri novega stroja ima kupec mo`-

nost izbrati takega, ki povzro~a manj vibracij
v rokah. Tu je tehnika v zadnjih desetletjih
napravila velik napredek, tako da so na~elo-
ma na novej{ih strojih manj{e vibracije. Ne
glede na starost strojev, pa jih je potrebno
ustrezno vzdr`evati, saj le pravilno vzdr`e-
van in servisiran stroj povzro~a vibracije kot

jih je navedel proizvajalec. Tako na primer
lahko z gnano vrtno kosilnico, ki ima zvito
os (zaradi naleta na oviro ali kaj podobne-
ga), {e vedno kosimo, vendar se na stroju
pojavljajo veliko ve~je vibracije v ro~ajih, kot
jih navaja proizvajalec za brezhiben stroj.
Treba je poskrbeti za uravnove{enje stroja.
Podobno je tudi pri motorni veri`ni `agi, kjer
so lahko vibracije zaradi obrabe zob (ali ne-
pravilnega bru{enja) bistveno ve~je od iz-
merjenih pri brezhibnem stroju. Rezalni ele-
menti morajo biti pri vseh strojih ustrezno
nabru{eni. Redno je potrebno vzdr`evati
(menjati) le`aje, antivibracijske dele stroja.
Priporo~ena je uporaba antivibracijskih roka-
vic (atestiranih v skladu z SIST EN ISO
10819:1998), ~eprav so te u~inkovite le v do-
lo~enih frekvencah vibracij. Ro~aje strojev
(orodij) je treba stiskati s ~im manj{o mo~jo
(silami). V osnovi pa je izpostavljenost vibra-
cijam odvisna od ~asa dela z orodji in na~i-
nom dela vsakega posameznika.

Bolj{i proizvajalci strojev in orodij, ki pov-
zro~ajo vibracije v rokah, imajo na spletnih
straneh kalkulatorje s katerimi si izra~unamo
dovoljene obremenitve uporabnikov njiho-
vega orodja. Dobro je tudi, da si pogledamo
meritve neodvisnih institucij, ki testirajo stro-
je in orodja (npr. nem{ki DLG). Med {tevilni-
mi meritvami lahko najdemo tudi podatke o
vibracijah, ki jih povzro~a testirani stroj.

Toma` Poje

Prenosne motorne ro~ne {karje lahko
povzro~ajo vibracije na rokah. Poleg
tega na sliki vidimo delo na vi{ini na le-
stvi, kjer ni velike za{~ite.


