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Straipsnyje analizuojama traumatizmo prieţastys ir rizikos veiksniai naudojant prikabinamąsias ţemės ūkio mašinas. Apie 42 % atvejų darbuotojus 

traumavo krovininės priekabos ir 23 % įvykių įtakojo  netolygus ar nestabilus krovinys. Pagrindinės nelaimingų atsitikimų darbe  prieţastys buvo 

netinkamai  pasirinktas greitis (20 %) ir pavojingas nuolydis (17 %). Pagal pavojingus rizikos veiksnius 23 % traumų įtakojo vertikalus ţmogaus 

kritimas, 17 % judantis transportas ir 16 % krovinio, daikto ar kitų judančių objektų poveikis. Teoriškai paskaičiuoti pagrindiniai saugų darbą įtakojantys 
techniniai priekabų rodikliai, į kuriuos reikia atkreipti didesnį dėmesį atliekant darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimus darbo vietose.  

Nelaimingas atsitikimas darbe, priekaba, prikabinamoji mašina, pavojingas veiksnys, mašinų sauga 

 
Įvadas  

 

Ţemės ūkyje kasmet naudojama vis daugiau tiek 

naujos, tiek dėvėtos ţemės ūkio technikos. Naujos ir 

galingos, didelių gabaritų ţemės ūkio mašinos bei dideli 

greičiai sukelia pavojų aplinkiniams eismo dalyviams ir 

pačiam operatoriui, ypač jei jis yra nepatyręs ir nesilaiko 

instrukcijose nurodytų saugos reikalavimų. Valstybinės 

darbo inspekcijos ir policijos departamento prie vidaus 

reikalų ministerijos statistinėse ataskaitose skelbiama, kad 

Lietuvoje nuo 2008 m. pradţios iki 2010 m. pabaigos 

įvyko apie 90 eismo įvykių, kuriuose dalyvavo vairuotojai 

dirbantys būtent su prikabinamomis ţemės ūkio mašinomis 

(„Ataskaita..., 2010).  

Prikabinamoji mašina – ţemės ir miškų ūkyje 

naudojama įranga, sukonstruota vilkti traktoriumi, yra 

susijusi su jo funkcijomis. Ji gali turėti krovinių kėbulą, 

suprojektuotą ir pagamintą tam tikriems darbo įtaisams ir 

reikmenims tvirtinti bei apdorojamoms ar veikimui 

reikalingoms medţiagoms laikinai sukaupti. Su traktoriumi 

agreguojama prikabinamoji techninė priemonė, turinti 

nuolatinius įtaisus ar sukonstruota medţiagoms apdoroti, 

prilyginama prikabinamai mašinai. Traktoriaus priekaba – 

prie ţemės ir miškų ūkio traktoriaus kabinama priekaba, 

kurios pagrindinė paskirtis – veţti krovinius. Prie šios 

kategorijos priskiriamos ir priekabos, kurių masės dalis 

tenka vilkikui (puspriekabės). Bet kuri techninė priemonė, 

turinti nuolatinius įtaisus ir kabinama prie traktoriaus, 

prilyginama ţemės ir miškų ūkio priekabai, jeigu 

techniškai leidţiamos bendrosios masės (pakrautos) ir 

parengtos eksploatuoti (nepakrautos) techninės priemonės 

masės santykis yra lygus arba viršija 3 ir jeigu techninė 

priemonė neskirta medţiagoms apdoroti (Ţemės ir miškų 

..., 2005). 

Įvairiuose saugos standartuose bei ţemės ūkio 

traktorių, jų priekabų ir prikabinamųjų mašinų atitikties 

saugos reikalavimams taisyklėse yra aptariami reikšmingi 

pavojai, pavojingos situacijos bei įvykiai, numatytos 

atitinkamos saugos priemonės (LST EN 1853...., 2000; 

LST EN ISO 4254-1...., 2010). Mašinų gamintojai ir 

projektuotojai privalo numatyti visas galimas technines ir 

organizacines priemones darbo saugai uţtikrinti ir apie šias 

priemones privaloma informuoti mašinų naudotojus. 

Tačiau įvykę nelaimingi atsitikimai darbe rodo, kad daţnai 

atitinkamose direktyvose, techniniuose reglamentuose ir, 

tuo labiau, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijose 

aptariami ne visi pavojingi rizikos veiksniai, apmokymai ir 

instruktavimai darbo vietose atliekami nekokybiškai 

(Traktorių ir ţemės ūkio mašinų ...., 2007) .    

Daţniausiai pasitaikanti nelaimingų atsitikimų 

prieţastis dirbant su tam tikra ţemės ūkio technika yra 

operatoriaus klaidos (Deikus..., 2008). Neteisingas 

veiksmų pasirinkimas - neapdairumas, saugos reikalavimų  

nesilaikymas, ne laiku atliekami veiksmai - tai pagrindinės 

operatoriaus problemos, sukeliančios nelaimingą atsitikimą 

darbe, kurio metu gali būti suţalojami ţmonės, sugadinta 

technika, padaryta ţala gamtai. Daţniausiai ir daugiausiai 

ţalos padarančios avarijos yra susijusios su didesnių 

gabaritų prikabinamomis ţemės ūkio mašinomis, kur 

sunkesnės valdymo, manevravimo sąlygos, maţesnis 

matomumas, aukštas svorio centras, nestabilus krovinys, 

egzistuoja realus virtimo pavojus (Spirgys ...., 2000). 

Darbo tikslas – nustatyti nelaimingų atsitikimų 

prieţastis ir pavojingus rizikos veiksnius bei teoriškai 

paskaičiuoti saugų darbą įtakojančius techninius rodiklius 

naudojant krovinines priekabas. 

 

Tyrimų metodika  
 

Tyrimas grindţiamas oficialių statistinių duomenų ir 

LR Valstybinės darbo inspekcijos nelaimingų atsitikimų ir 

profesinių ligų skyriuje atliktų tyrimų rezultatų analize. 

Šiame darbe naudoti literatūros analizės, lyginamosios 

analizės ir analitinių skaičiavimų metodai.  

Šis tyrimas buvo numatytas atlikti dviem etapais. 

Kadangi dirbant su ţemės ūkio technika įvyksta 

nelaimingų atsitikimų, tokių kaip susiţalojimai, virtimai, 

avarijos pirmu etapu buvo numatyta atlikti traumatizmo 

analizę, o antruoju etapu bandymų ir skaičiavimų būdais 

nustatyti saugų darbą įtakojančius rodiklius.  

Traktoriaus priekabos ir puspriekabės daţniausiai 

naudojamos transporto darbuose, jas naudojant daugiausia 

įvyksta eismo įvykių ir ţmogaus traumavimo atvejų. 

Traumos daţniausiai patiriamos dėl viso kūno ar galvos 

suţalojimo, veikiančio arba iš inercijos judančio įrenginio 

smūgių arba pagavimo, ţmogaus atsitrenkimų į kietus 

paviršius, poveikio aštriomis briaunomis. Nelaimingų 

atsitikimų darbe prieţasčių ir rizikos veiksnių įvertinimui 

atrinkome 45 N-1 formos tyrimo aktus per 2008 - 2010 

metus dirbant su prikabinamosiomis ţemės ūkio 

mašinomis. Apie tai, kaip įvykis susijęs su 

prikabinamosiomis ţemės ūkio mašinomis buvo 
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sprendţiama iš nelaimingų atsitikimų aktų 7 punkto, 

kuriame yra pateikiami konkrečių įvykių aplinkybių 

aprašymai, 15 punkto, kuriame pateikiami nukentėjusįjį 

traumavę rizikos veiksniai, 16 punkto, kuriame nurodomas 

pavojingo veiksnio šaltinis ir 17 punkto, kuriame 

nurodomos nelaimingo atsitikimo prieţastys.   

Antruoju etapu buvo nuspręsta atlikti stabilumo 

bandymus su krovinine puspriekabe. Bandymams 

parinktos puspriekabės techniniai duomenys pateikiami 1 

lentelėje. 

 
1 lentelė. Bandomosios puspriekabės techniniai duomenys 

Table 1. Technical data of experimental semitrailer with tipping body  
 

 
 

Puspriekabės statinio pastovumo kampui nustatyti 

naudojamas stendas „SU-40“, kurio nuolydţio ribos yra 

nuo 0
0
 – 49

0
 (atestacijos liudijimas Nr. 1, 2012-05-07). 

Elektroninės svarstyklės „RW-15P“ matuojančios nuo 0 kg 

iki 15000 kg ir turinčios paklaidos vertę 5000 kg (±12) kg  

(kalibravimo sertifikatas Nr. M0491K10, 2010-04-01).  

Pasvirimo kampams matuoti - optinis kvadrantas „KO-60“, 

matavimų ribos nuo 0
0
 iki 180

0
, padalos vertė 1

0
, o 

paklaidos atitinka 0 ( 0,5)'; 30 ( 0,5)'; 45 (-1,0 0,5)'; 

90 ( 0,5)', (kalibravimo liudijimas Nr. 793023–G14.3-

01-1.1121, 2011-10-18). Veikiančios jėgos dydţiui 

nustatyti  - universalus matavimo prietaisas „ALMEMO 

2290-8” su apkrovos keitikliu, matuojantis nuo 0 iki 20 kN 

ir turintis paklaidos vertes 1,0 kN (0.13±0,01) kN; 5,0 kN 

(0.62±0,02) kN; 8,0 kN(1.00±0,014) kN, (kalibravimo 

liudijimas Nr. 789212 J2.3-139, 2011-08-19) ir plieninė 

plokštė, kurios ilgis – 500 mm, plotis – 400 mm, storis – 

1,07 mm, (atestacijos liudijimas Nr. 6, 2007-09-18). 

Puspriekabė buvo naudojama  su traktoriumi FENDT 

718, kurio galia 186 AG. Bandymai buvo atliekami 

remiantis standartų (LST EN 1853...., 2000; LST EN ISO 

4254-1...., 2010) reikalavimais. Bandymai atlikti 

Valstybinėje mašinų bandymų stotyje (VMIS) 2012 m. 

rugsėjo – spalio mėnesiais. 

Bandymo metu puspriekabė buvo pastatyta ant stendo 

ir iš šono pritvirtinta apsauginiais lynais, kad viršijus 

leistiną virtimo kampą puspriekabė neapvirstų. 

Puspriekabės viena ketvirtąją kėbulo ploto dalį uţkraunant 

4 tonų kroviniu buvo imituojama netolygus krovinio 

pasiskirstymas ir svorio centro pokyčiai. Pakeliamas 

stendas imitavo pagrindo pasvirimą. Pasvirusios 

puspriekabės kėbulas pakeliamas į maksimalų išvertimo 

aukštį ir matuojama jėga po aukštesnėje padėtyje esančiais 

atraminiais ratais. Šio bandymo tikslas buvo įvertinti 

reikalavimus ar priekaba išliks stabili 5
0
 ir 8,5

0
 nuolydyje.  

Tačiau vien šio fakto nustatymo nepakanka, nes priekabos 

techniniuose duomenyse nepateikta informacijos apie 

šoninį ar išilginį stabilumą, greičio apribojimus 

neįprastomis sąlygomis, leidţiamą krovinio aukštį ir kt.   

Priekabų ir kitų ţemės ūkio mašinų stabilumo atsarga 

reglamentuojama pagal sąlygą, kad maţiau apkrautų ratų 

minimali poveikio jėga į kelią negali būti maţesnė uţ 0,2 

mašinos masės. Šiuo atveju reikia paskaičiuoti priekabos 

pusiausvyros sąlygas, pagal aukščiau esančių ratų poveikio 

į kelią jėgą 
kR  (Gastila ...., 1977). Tai aprašoma tokia 

lygtimi: 

,sincos
2

h
b

b

mg
Rk

 (1 )

 
 

čia g – laisvo kritimo pagreitis, ms
-2 

m – priekabos masė, kg; 

b – tarpvėţės plotis, m 

h – svorio centro aukštis, m; 

β  - kelio posvyrio kampas, º. 

 

Reikalinga paminėti, kad techniškai leistina 

puspriekabės pakrovimo masė realiomis sąlygomis labai 

daţnai viršijama iki 1,5 karto tam tikslui pritaikant įvairius 

paaukštinimus. Tokiu atveju keičiasi svorio centro aukštis 

ir jį atitinkantis ribinis virtimo kampas 
v
 (2 lygtis) .  

,
2h

b
arctgv

   (2 )  

 

Mūsų skaičiavimuose priimta sąlyga, kad svorio centro 

aukštis gali keistis nuo 1,82 iki 3,02 m. Paskaičiavus ir 

išmatavus puspriekabės statinius stabilumo rodiklius toliau 

reikia skaičiavimu būdu nustatyti dinamines 

charakteristikas neįprastomis puspriekabės naudojimo 

sąlygomis, kurios puspriekabės techniniuose duomenyse 

nenumatytos. Pagrindinės iš jų yra kelio nuolydis, judėjimo 

greitis ir posūkio spindulys (maţiausias mr - 5,5 m) ir kt. 

Įvertinant svorio centro aukštį ir minimalų posūkio 

spindulį galima paskaičiuoti maksimalų virtimo greitį virtV   

vaţiuojant nepasvirusiu pagrindu (kai β=0):  
 

,
2h

b
rgV mvirt

  (3 )

 
čia rm – posūkio spindulys, m. 

 

Visiškai analogiškai neįprastas naudojimo sąlygas 

apibūdinantys rodikliai gali būti paskaičiuoti naudojant ir 

kitas prikabinamas ţemės ūkio mašinas (rinktuvinės 

priekabos, presai, purkštuvai, cisternos ir kt.). 

 

Rezultatai ir aptarimas  

 

Išanalizavus nelaimingus atsitikimus darbe nustatyta, 

kad daţniausia traumuojančiu objektu buvo krovininės 

priekabos - 42 %, po to kratytuvai ir rinktuvinės priekabos 

- 18 %, trečioje vietoje cisternos - 13 %, ketvirtoje vietoje 
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vartytuvai ir grėbliai - 6 %, o penktoje likusi kita 

prikabinama technika 21 % (1 pav.). 

 

 
1 pav. Nelaimingų atsitikimų darbe pasiskirstymas pagal traumuojančius 

objektus 
Fig.1. Accidents at work distribution according to injury object     

 

Analizuojant nelaimingus atsitikimus nustatoma jų 

prieţastys, kodėl jie įvyko, kas nulėmė virtimą, kritimą, 

lūţimą ar kitą veiksnį, kai buvo suţeisti ţmonės ar 

padaryta kita ţala. Pagrindinės prieţastys dėl kurių įvyko 

nelaimingi atsitikimai buvo: netolygus ar nestabilus 

krovinys (23 % nuo visų nelaimingų įvykių). Kitos 

prieţastys – per didelis mašinos judėjimo greitis (20 %), 

nuolydis (17 %), nesuderinta traukos masė ir jėga (13 %) ir 

kiti veiksniai (27 %) (2 pav.). Šios išvardintos pagrindinės 

prieţastys yra susijusios ne tik su operatoriaus veiksmais, 

bet ir viena su kita. Priklausomai nuo greičio gali kisti 

krovinio stabilumas, jį švelninti gali kelio nuolydis, 

nesuderinta traukos masė ir jėga taip pat sąveika su kelio 

nuolydţiu ir greičiu.  

 

 
2 pav.  Nelaimingų atsitikimų darbe pasiskirstymas pagal veiksnio šaltinį  

Fig.2. Accidents at work distribution according to source of factors     

 

Prikabinamų ţemės ūkio mašinų darbo ar techninės 

prieţiūros metu pats operatorius ar pagalbiniai asmenys 

gali uţimti nepatogias ar pavojingas padėtis, o nesilaikant 

saugos reikalavimų, nesusipaţinus su darbo priemonių  

instrukcijomis, neteisingai atliekant darbo operacijas  

iškyla pavojus susiţeisti. Vienas daţniausiai pasitaikančių 

pavojų yra kai dirbantis ant mašinos asmuo netikėtai 

paslysta,  nukrenta ţemyn. Ši situacija sudaro apie 23 % 

visų nelaimingų atsitikimų atvejų. Judant transporto 

priemonėms taip pat pasitaiko nelaimingų įvykių, kai per 

neapdairumą prispaudţiamas arba kliudomas ţmogus (17 

%). Ne ką maţesnę dalį (16 %) nelaimių prieţasčių sudaro 

netikėtai pasislinkęs krovinys, kurio poveikis gali būti 

panašus kaip ir judančio transporto. Aštrūs kraštai ar 

daiktai taip pat sukelia pavojų ir sudaro apie 12 % 

nelaimių. Rečiau (7 %) pasitaiko mašinų virtimai, tačiau 

tai sąlygoja blogesnes pasekmes. Kiti nesuklasifikuoti 

pavojingi veiksniai daţniausiai sąlygojo lengvas traumas ir 

jų procentinė dalis buvo didţiausia (25 %). Traumas 

įtakojantys pavojingi veiksniai pateikti 3 paveiksle.  

 

 
 

3 pav. Ţmogaus traumas įtakojantys pavojingi veiksniai. 

Fig.3. Hazardous factors influence on human injuries  

 

Atlikus pirminius statinius bandymus su svorio centro 

keitimu puspriekabė išliko stabili, net 1,6 karto padidinus 

krovinio svorio centro aukštį, o jėgos į atramą nepasiekė 

ribinių verčių ir priekabai pavojaus apvirsti nebuvo.  

Atliekant išsamesnę pavojų analizę paskaičiuota jėgos 

į viršutinius atraminius ratus priklausomybė nuo kelio 

nuolydţio (1 lygtis) ir ribiniai puspriekabės virtimo kampai 

(2 lygtis).  

Kadangi mūsų atveju nepakrautos priekabos masė yra 

5800 kg, aukščiau esančių ratų minimali poveikio jėga į 

kelią,  turėtų būti 11,6 kN. Esant tokiai jėgai yra 

paskaičiuoti ir išmatuoti ribiniai virtimo kampai 

priklausomai nuo svorio centro pokyčių, kai priekaba 

pakraunama (4 pav.).  
 

 
 

4 pav. Puspriekabės ribiniai β virtimo kampai. 

Fig. 4. Semitrailer rollover threshold β angles. 
 

Teoriškai paskaičiavus puspriekabės ribinius virtimo 

kampus, jie patikrinti ir palyginti su realiai atliktų 

bandymų virtimo kampais. Bandymų metu ribinis virtimo 

kampas buvo 4
0
- 6

0
 maţesnis (4 pav.), nes apkrautosios 

pusės lingės ir padangos deformavosi labiau nei kitos 

pusės ir priekaba tapo pasvirusi didesniu kampu nei 

stendas, todėl ir greičiau tapo nestabili. Reikia paminėti, 

kad analogiškai gali būti įvertinti ir kiti pavojingi veiksniai, 

tokie kaip kliūtys, duobės, provėţos ir kt. 

Judant puspriekabei spinduliu r=5,5 m ir paliekant tuos 

pačius svorio centro aukščius paskaičiuotas virtimo greitis 

kelyje be nuolydţio (3 lygtis) su stabiliu ir nestabiliu 

kroviniu. Nestabiliems kroviniams priskiriami kroviniai, 

kurie nuo inercijos lengvai gali pakeisti savo svorio centrą, 

pvz: vanduo, tirpalai, skystos medţiagos cisternoje ar 



ISSN 1822-1823 Žmogaus ir gamtos sauga 2013, ASU 
 

 50 

pasėlių purkštuve, kai talpa ne pilnai uţpildyta. 

Skaičiavimų rezultatai pateikti 5 paveiksle. 
 

 
5 pav. Virtimo greičio priklausomybė nuo svorio centro aukščio ir 

krovinio stabilumo  
Fig.5. Dependence of tumble speed to weight centre and stability of load  

 

Apibendrinant, galima teigti, kad kintant bet kuriems 

matmenims, keičiasi ir skaičiavimų rezultatai. Visus 

prikabinamų ţemės ūkio mašinų nestabilumo atvejus 

įvardinti ir apskaičiuoti yra pakankamai sudėtinga, nes 

naudojimo sąlygos beveik visada skirtingos. Kadangi 

prikabinamų ţemės ūkio mašinų dokumentacijoje 

operatoriui pateikiami tik pagrindiniai duomenys 

apibūdinantys mašiną, mūsų skaičiavimų rezultatai esant 

neįprastoms naudojimo sąlygoms gali būti panaudoti 

atliekant mokymus bei saugos ir sveikatos instruktavimus 

darbo vietose ir formuojant operatoriaus darbo įgūdţius. 

 

Išvados 

 

1. Analizuojant nelaimingus atsitikimus darbe 

nustatyta, kad darbuotojai daţniausia buvo traumuojami 

naudojant krovinines priekabas (42 %), o nelaimingų 

atsitikimų prieţastimi buvo netolygus krovinys  (23 %), 

viršytas greitis (20 %) ir pavojingas nuolydis (17 %). 

2. Skaičiavimų būdu nustatyta, kad didţiausias virtimo 

pavojus ir maţiausias virtimo greitis yra prikabinamoje 

ţemės ūkio mašinoje, kurioje krovinys yra nestabilus ir 

veikiamas pašalinių jėgų labai greitai gali pakeisti svorio 

centrą ar sukelti priekabos svyravimus. 

3. Norint sumaţinti nelaimingų atsitikimų dirbant su 

prikabinamomis ţemės ūkio mašinomis  skaičių, reikia 

labiau atkreipti dėmesį į operatorių mokymą ir 

instruktavimą dėl mašinų naudojimo neįprastomis 

sąlygomis, o taip pat jų suvokimą ir gebėjimą pasirinkti 

tinkamiausią sprendimą netikėtose situacijose  
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Research of hazardous risk factors of trailed agricultural machinery 
 

Summary  

 
In the article is analysed injuries causes and risk factors in trailing agricultural machinery use. It was found that about in 42 % cases workers were 

injured by cargo trailers, about 23 % accidents happen because of uneven or unstable load. Main accidents at work reasons were wrongly chosen speed 
(20 %) and dangerous slope (17 %). According to dangerous factors 23 % injuries happen because of vertical human fall, 17 % because of moving 

transport, 16 % because of load, things or moving object influence. There were calculated main technical trailers indicators in theoretical way, which can 

have influence to safety at work and in which must be paid attention while workers are instructed at work places.           
An Accident at work, trailer, trailing machinery, a dangerous factor, safety of machinery 

 
Gauta 2013 m. kovo mėn., atiduota spaudai 2013 m. balandžio mėn.  

 
Darius SABAS.  Aleksandro Stulginskio universiteto Ţemės ūkio inţinerijos fakulteto Ţemės ūkio inţinerijos ir saugos instituto magistrantas.  

Adresas: Universiteto g. 15B, LT-53362 Akademija, Kauno raj. Tel +37064717866, el. paštas sabas.a4@gmail.com. 

Darius SABAS. Aleksandras Stulginskis University, Postgraduate of Faculty of Agricultural Engineering, Department of Occupational Safety and 
Engineering Management, master studies student. Address Universiteto g. 15B, LT-53362 Akademija, Kauno distr. Tel +370647178666, e-mail. 

sabas.a4@gmail.com. 

Algimantas MIELDAŽYS. Aleksandro Stulginskio universiteto Ţemės ūkio inţinerijos fakulteto Ţemės ūkio inţinerijos ir saugos instituto, docentas. 
Adresas: Universiteto g. 15B, LT-53362 Akademija, Kauno raj., Tel +37069918692, el.paštas  algimantas.mieldazys@asu.lt 

Algimantas MIELDAŽYS. Aleksandras Stulginskis University Faculty of Agricultural Engineering, Department of Occupational Safety and 

Engineering Management, associate professor. Address: Universiteto g. 15B, LT-53362 Akademija, Kaunas distr. Tel +37069918692, e-mail:  

algimantas.mieldazys@asu.lt 

 

 

http://www.vdi.lt/ataskaita2001/TURINYS.htm
http://www.vdi.lt/ataskaita2001/TURINYS.htm
http://www.vdi.lt/ataskaita2001/TURINYS.htm
http://www.vdi.lt/index.php?1716170122
mailto:sabas.a4@gmail.com
mailto:sabas.a4@gmail.com
mailto:algimantas.mieldazys@asu.lt
mailto:algimantas.mieldazys@asu.lt

