
Varnost

reh. Vzmetno in du{eno delovanje pnevma-
tik je odvisno od velikosti pnevmatik, njenih
gradenj, zra~nega tlaka, hitrosti premikanja
traktorja, oblike nale`ne povr{ine pnevma-
tik, stanja profila in starosti pnevmatik. Velja
pravilo, da ~im ve~ji je premer pnevmatike,
tem manj je vpliva na vozilo zaradi terena.
Traktorist je {e posebej izpostavljen vibraci-
jam, ko se vozi s traktorjem po brazdah, na
cesti pa {kodljive tresljaje ob neravninah ve-
likokrat pove~a ve~ja hitrost.

Sede` v traktorju
Sede` v traktorju je zelo pomemben za

zmanj{anje {kodljivih vibracij. Pri mehansko
vzmetenem mora sede` imeti mo`nost nasta-
vitve prednapetosti vzmeti glede na razli~ne
mase traktoristov, tako da zagotovimo enake
nihaje navzgor ali navzdol. ^e nastavitve ne
izvedemo, so vibracije, ki se prena{ajo na
traktorista, lahko bistveno ve~je. Pri zra~no
vzmetenih sede`ih se sredi{~na to~ka sede`a
dose`e avtomatsko z zra~nim kompresorjem.
Tudi sama obloga sede`a vpliva na vibracije.
Pnevmatske sede`e za traktorje pove~ini iz-
delujejo specializirani proizvajalci, med kate-
rimi je najbolj znan nem{ki Grammer. John
Deere za svoje traktorje mo~nej{ih kategorij
ponuja tako imenovani sede` »Active Seat«,
ki zdru`uje pnevmatsko in elektrohidravli~-
no vzmetenje. Nekateri navajajo, da ima
John Deere ob tem za ve~ kot 65 odstotkov
manj{e vibracije v Z osi v primerjavi s pov-
pre~nim (tipi~nim) pnevmatskim sede`em.
John Deere sedaj ponuja `e »Active Seat II«,
ki deluje z elektri~nimi in elektronskimi
komponentami. Zanj je dobil tudi zlato me-
daljo v Hannovru na sejmu Agritechnica leta
2011.

nik sedi na nihajo~em traktorskem sede`u.
Najpogosteje vibracije, ki obremenjujejo
traktorista, nastanejo med prehodom traktor-
ja preko neravnin. In to se dogaja tako na ce-
sti kot izven nje. Te vibracije se prena{ajo
preko pnevmatike na konstrukcijo traktorja
in na samega traktorista. Neravna podlaga
vpliva na vibracije v odvisnosti od hitrosti
traktorja, ki pelje preko »razgibane« podlage.
Na raven vibracij vplivajo tudi parametri
traktorja kot so stati~na obremenitev posa-
meznih osi, vzmetne in du{ene lastnosti
pnevmatike itd. Vertikalno usmerjene vibra-
cije so na traktorju na~eloma najve~je, ven-
dar se vibracije pojavljajo tudi v drugih sme-

Vibracije {kodujejo zdravju
Pri svojem delu so kmetje izpostavljeni

{tevilnim obremenitvam. Ob tem se
pojavljajo razli~na tveganja, ki jih

delimo na fizikalna, kemi~na in
biolo{ka. Fizikalna tveganja so

mehanska, termi~na, elektri~na in {e
nekatera druga. Mehanske obremenitve

lahko odpravimo ali pa vsaj delno
zmanj{amo. Ob svojem zelo

raznolikem delu, je kmet izpostavljen
tudi vibracijam ali tresljajem. Vibracije

nastanejo, ko se telo giblje naprej in
nazaj pod vplivom zunanjih in

notranjih sil.

Vibracije delimo v dve skupini. V prvo
skupino spadajo vibracije dlani in roke (me-
hanske vibracije, ki ob prena{anju na ~love-
{ko dlan ali roko predstavljajo tveganje za
varnost in zdravje delavcev). V drugo skupi-
no spadajo vibracije celotnega telesa (me-
hanske vibracije, ki predstavljajo tveganje za
varnost in zdravje delavcev ob prena{anju na
celotno telo). Ko govorimo o vibracijah ce-
lotnega telesa, potem so to splo{ne vibracije,
ko govorimo o vibracijah dlani in roke pa o
lokalnih vibracijah.

Splo{ne vibracije spadajo med mehanske
vibracije. Ob prena{anju na celotno telo
predstavljajo tveganje za zdravje in varnost
delavcev. Ob njih lahko pride tudi do okvar
hrbtenice. Vibracije celotnega telesa se poja-
vijo, ~e je telo postavljeno na povr{ino, ki
niha oziroma vibrira. V primeru kmetijstva
najpogosteje prihaja do vibracij celotnega te-
lesa v primeru uporabe traktorja, ko uporab-
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Nevarnosti zaradi vibracij so manj{e, ~e ima traktor vgrajeno ustrezno vzmetenje,
kot je na primer hidropnevmatsko vzmetenje na traktorju John Deere serije 6030
Premium.

Vibracije celotnega telesa povzro~ajo
vibracije, ki se prena{ajo iz delovnih
strojev ali vozil (traktorjev) preko zad-
njice ali stopal. Vzmetni sede`i lahko
vplivajo na manj{e tveganje zaradi vi-
bracij. Tudi pri vzmetenju traktorskih
sede`ev smo do`iveli velik razvoj. Levo
na sliki je primer bolj preprostega me-
hanskega vzmetenja, zgoraj na sliki je
sistem »Active Seat« podjetja John Deere
s kombinacijo pnevmatskega in elektro-
hidravli~nega vzmetenja.



Problematika vibracij zaradi uporabe trak-
torja je v Sloveniji lahko toliko bolj pere~a,
ker imamo v Sloveniji relativno veliko {tevilo
traktorjev (po Popisu kmetijstva leta 2010 ve~
kot 100 tiso~, po oceni strokovnjakov celo do
120 tiso~ traktorjev). Traktorji so v povpre~ju
stari 22 let, so tehni~no zastareli, in ne nudi-
jo dovolj velikega udobja pri vzmetenju.

Vzmetenje traktorja
Kupci novih traktorjev lahko izbirajo med

razli~nimi tehni~nimi re{itvami vzmetenja.
Traktor ima lahko vzmeteno kabino na me-
hansko pnevmatski na~in ali na pnevmatski
na~in. Traktorji imajo lahko vzmeteno pred-
njo os, vzmetena prednja kolesa ali pa vzme-
tena vsa {tiri kolesa. Vzmeteno kabino je v
redno proizvodnjo traktorjev prvi uvedel
francoski Renault. Vzmetenje osi je bilo pred
desetletji kar velik zalogaj za konstruktorje
traktorjev. Eden prvih z vzmeteno osjo je bil
Mercedes Unimog, med bolj znane traktorje
pa sodi JCB Fastrac. Sedaj {tevilni proizvajal-
ci traktorjev ponujajo vzmetenje osi za svoje
traktorje, nekateri pa prednjo vzmeteno os
kupujejo pri specializiranem proizvajalcu
Carraro Drivetech.

Bosch je proizvajalec EHR sistemov za hi-
dravli~no dvigalo traktorja. Njihov sistem
EHR-D ima mo`nost zmanj{evanja nihanja
prednje osi (s tem tudi nihanja samega trak-
torista), saj izravnava nihanja te`kih in dolgih
priklju~kov (npr. pluga) pri prevozu. Podjet-
je Claas svoje sprednje nakladalnike za
vgradnjo na traktorje opremlja s sistemom
Shock Eliminator, ki je bla`ilnik vibracij za
najve~je udobje pri vo`nji.

Posledice vibracij
Pri vibracijah dolo~amo amplitudo vibra-

cij, frekvenco vibracij in ~as izpostavljenosti
vibracijam. Frekvenca pove, kolikokrat na
sekundo se vibrirajo~i del pomakne naprej
in nazaj. Meri se v enoti Herz (Hz). Tveganja
so ve~ja, kadar so amplitude vibracij visoke,
izpostavljenost dolga in redna, ali pa ~e vi-
bracije vklju~ujejo mo~ne udarce in sunke. K
bole~inam v hrbtu lahko vplivajo vibracije,
lahko pa tudi slaba dr`a pri delu (vo`nji),
dolgo sedenje, slabo razporejene upravljalne
ro~ice, obra~anje zgornjega dela telesa nazaj
itd. Izpostavljenost celotnega telesa vibraci-
jam povzro~a gibanje in sile znotraj telesa, ki
lahko povzro~ajo nelagodje, {kodljivo vliva-
jo na zmogljivost, poslab{ajo obstoje~e okva-
re hrbtenice ter predstavljajo zdravstveno in
varnostno tveganje. Ve~je so mo`nosti za po-
{kodbe ledvenega dela hrbtenice, pa tudi
vratu in ramen. Nekateri navajajo, da vibraci-
je vplivajo tudi na prebavni sistem itd. Za
izra~un dnevne izpostavljenosti vibracijam
so na spletu ali v publikacijah na temo vibra-
cij posebna ra~unala in diagrami.

Zakonska ureditev 
podro~ja vibracij

V zakonodaji, ki ureja homologacijo trak-
torjev (Pravilnik o ES-homologaciji kmetij-
skih in gozdarskih traktorjev) imamo z vibra-

cijami povezano tehni~no specifikacijo TSV –
412 (izdaja 00) o vozni{kih sede`ih na kole-
snih kmetijskih in gozdarskih traktorjih, kjer
v prilogi 2 navajajo, da mora biti sede` za-
snovan tako, da zmanj{uje udarce in treslja-
je. Zato mora biti dobro vzmeten, mora do-
bro absorbirati tresljaje in mora zagotavljati
dobro hrbtno in ledveno oporo. Opisana je
tudi dolo~itev zna~ilnosti sistema vzmetenja
sede`a in obmo~ja nastavitve glede na obre-
menitev.

V Uradnem listu RS {t. 94, dne 25. oktobra
2005, je bil objavljen Pravilnik o varovanju
delavcev pred tveganji zaradi izpostavljeno-
sti vibracijam pri delu. Pravilnik dolo~a zah-
teve za varovanje delavcev pred tveganji za
njihovo zdravje in varnost, ki izhajajo ali bi
lahko izhajale iz izpostavljenosti mehanskim
vibracijam. Zahteve pravilnika veljajo za de-

javnosti, v katerih delavci so ali bi lahko bili
med delom izpostavljeni tveganjem mehan-
skih vibracij. V pravilniku so navedene mej-
ne vrednosti in opozorilne vrednosti izpo-
stavljenosti vibracijam, nadalje ocenjevanje
tveganja, ukrepi za zagotovitev varnosti in
zdravja delavcev, informiranje in usposablja-
nje delavcev. Za delovno opremo, ki se upo-
rablja v kmetijski in gozdarski dejavnosti, so
zahteve pravilnika za~ele veljati 1. julija
2011. Slovenski pravilnik je v skladu z Direk-
tivo Evropskega parlamenta in Sveta
2002/44/ES z dnem 25. junija 2002 o mini-
malnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah
glede izpostavljenosti delavcev tveganjem iz
fizikalnih dejavnikov (vibracij).

O vibracijah dlani ali roke pa v prihodnji
{tevilki revije Tehnika in Narava.

Toma` Poje
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