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Traktorių ir kombainų operatorius veikiančios vibracijos tyrimai
Arūnas Armonas, Gediminas Vasiliauskas
Aleksandro Stulginskio universitetas
Straipsnyje analizuojama traktorių ir kombainų operatorius veikiančios vibracijos maţinimo įrangos nauda rankas ir visą kūną veikiančiai vibracijai.
Literatūros analizė parodė, jog daţniausiai pasitaikantys veiksniai, įtakojantys profesinių ligų vystymąsį yra vibracija bei triukšmas. Atlikus traktorių ir
kombainų operatorius veikiančios vibracijos tyrimus su 6 skirtingais traktoriais ir 2 kombainais darbo metu ir transporte nustatyta, kad visą ţmogaus
kūną veikiančios vibracijos pagreitis tirtose mašinose kito nuo 0,26
iki 2,20
(buvo viršijamos veiksmams pradėti leistinos vertės – 0,5
ir ribinės vertės – 1,15
). Rankas veikiančios vibracijos vertės kito nuo 0,70
iki 7,29
(buvo viršijama leistina vertė
veiksmams pradėti - 2,5
ir ribinė vertė – 5
). Taip pat nustatyta, kad traktorių ir kombainų tam tikra įranga (amortizuojantys kabina ir
priekinis tiltas, vikšrinė vaţiuoklė) daţnai ţenkliai maţina rankas veikiančią vibraciją (~2,5 karto), tačiau visą kūną veikiančios vibracijos neįtakoja.
Traktoriai, kombainai, vibracija, leistina vertė, ribinė vertė

Šie duomenys rodo poreikį suprasti ţalą sveikatai
darančių veiksnių atsiradimo prieţastis ir ieškoti būdų
jiems maţinti. Lietuvos ţemės ūkyje dirbama tiek su
modernia, tiek ir su jau ilgą laiką eksploatuota technika,
kurios darbo aplinka gali labiau neigiamai veikti
operatoriaus sveikatą. Nepaisant to, ne vien traktorių ar
savaeigių mašinų įranga lemia vibracijos poveikį ţmogui.
Yra daugybė kitų šį poveikį lemiančių veiksnių, tokių kaip
mašinos masė, padangų slėgis, vaţiavimo greitis, kelio
dangos ar dirbamosios dirvos dalies nelygumai ir
paviršiaus reljefas, priekabų ar padargų pasirinkimas ir
daugybė kitų. Pavyzdţiui, galima surasti tyrimų, kuomet
buvo tiriama kelio reljefo įtaka darbuotojus veikiančiai
vibracijai. Strelkauskio ir Merkevičiaus (2012) atlikti
tyrimai rodo, kad transporto darbuose NVS šalių gamybos
traktorių visą ţmogaus kūną veikiančios vibracijos
vaţiuojant 7,5 km/h greičiu vidutiniškai 1,4 karto didesnės
nei vakarų šalių gamybos traktoriuose tiek vaţiuojant
keliuose su asfalto danga, tiek ţvyruotais keliais. Karaliaus
ir Butkaus (2015) atlikti tyrimai rodo, kad visų tyrime
naudotų traktorių keliama vibracija veikianti visą kūną
arimo darbų metu dirbant 8 valandų darbo pamainą viršijo
leistiną maksimalią vertę veiksmams pradėti (0,5 m/s2). Tai
rodo, jog turi būti imtasi priemonių gaunamos vibracijos
dozei maţinti, pavyzdţiui, pamainos trumpinimas arba
technikos, skleidţiančios maţesnę vibraciją, pasirinkimas.
Italijos mokslininkų Deboli ir kt. (2008) atlikti tyrimai
rodo, jog visą kūną veikiančios vibracijos lygiai dirbant
traktoriais su radialinėmis padangomis bet kuriuo atveju
buvo nustatyta, kad kuo maţesnis vaţiavimo greitis, tuo
maţesnė vibracijos dydţio vertė. Panašių tyrimų apie
įvairių technikos ypatybių įtaką rezultatus pateikė turkų
mokslininkai Melemez ir Tunay (2010). Atliktų tyrimų
rezultatų išvadose pabrėţiama, kad vibracijos lygį
traktorininko darbo vietoje labiausiai įtakoja traktoriaus ir
jo kabinos konstrukcija, mašinos eksploatacijos trukmė,
pagaminimo metai, oro slėgis galinėse padangose ir grunto
paviršiaus ypatybės ir kt.
Atliekant informacijos šaltinių apţvalgą sunkiau
surasti informacijos, kiek vibracijos lygiui įtakos turi
įvairūs technikos komplektavimo variantai, pavyzdţiui
amortizuojanti kabina, ratinė ar vikšrinė vaţiuoklė. Todėl
šio tyrimo tikslas buvo atlikti rankas ir visą kūną
veikiančios vibracijos pagreičio matavimus skirtingos

Įvadas
Visą kūną ir rankas veikianti vibracija yra daugelio
darbinių veiklų šalutinis rezultatas, didinantis dirbančiųjų
nuovargį, sukeliantis nugaros skausmus, o ilgainiui –
skeleto raumenų sistemos ligas. Dėl šių prieţasčių
darbuotojus veikiančios vibracijos poveikio maţinimas yra
vienas prioritetinių įrangos (mašinų) gamintojų uţdavinių,
tačiau kartais net ir taikant visas galimas technines
priemones vibracijos lygio sumaţinti iki saugių ţmogui
ribų nepavyksta.
Ţemės ūkis yra viena ekonominės veiklos rūšių,
kurioje ši problematika ypač aktuali dėl daţnai ilgos
poveikio trukmės dirbant su tokiomis mašinomis, o taip pat
ir didelės pačių mašinų keliamos vibracijos. Tai daţnai
susieta su ekonomine ūkių situacija, kai nepakanka lėšų
technikos parkui atnaujinti, todėl tokių ūkių darbuotojai dėl
vibracijos poveikio kenčia daţniausiai. Statistiniai
duomenys rodo, jog kone 50 proc. visų įregistruotų ţemės
ūkio technikos vienetų yra senesni nei 35 metai (BUTKUS,
VASILIAUSKAS, 2016). Nenuostabu, jog tiek Lietuvos
tiek ir kitų šalių profesinių ligų registrų duomenys rodo,
jog skeleto raumenų ligos kartu su klausos paţeidimais ir
ergonominiais veiksniais sudaro didţiąją dalį visų
profesinių susirgimų Nemaţa dalis lėtinėmis ligomis
sergančių asmenų yra traktorių ar kitų ţemės ūkio mašinų
operatoriai. Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis
(2016) ţemės ūkio sektoriuje iš viso fiksuota 15%
profesinių ligų nuo visų registruotų. Daugiausia profesinių
ligų 2016 m. sukėlė ergonominiai – 49% (arba 229
profesinės ligas); fizikiniai veiksniai (triukšmas, vibracija)
sąlygojo 46,2% profesinių ligų, arba 214 profesinių ligų
atvejus, iš kurių 62 profesines ligas lėmė triukšmas ir 152 –
vibracija).
Visgi, daugelyje ţemės ūkyje naudojamų technikos
vienetų vibracijos maţinimo priemonių efektyvumas
ribotas, todėl šių mašinų keliama vibracija sukelia įvairius
sveikatos pakenkimus, tokius kaip kraujagyslių
pakenkimai, kuriuos aprašo Obelenis ir Malinauskienė. Jie
teigia, kad rankas ir visą kūną veikianti vibracija paţeidţia
ir judėjimo organų bei skeleto ir raumenų sistemas.
Išsivysto įvairių kaulų, sąnarių ir periartikulinių audinių –
raiščių, sausgyslių ir raumenų – paţeidimai (OBELENIS ir
kt., 2007).
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(rankas veikiančios (HAV)) ir LST ISO 2631–1:2004 (visą
kūną veikiančios (WBV)). Tyrimams buvo naudojamas
ţmogaus kūno vibracijos analizatorius „Bruel & Kjaer
4447“. Vibracija, kuri veikia visą kūną, matuota prietaisą
4447 komplektuojant su akcelerometru „B&K 4524“, kuris
dedamas ant operatoriaus sėdynės.Vykdant matavimus taip
pat buvo nustatomos vertės x, y, z ašių kryptimis ir ašių
atstojamoji aw.
Vibracija, kuri veikia tik rankas, matuota
akcelerometrą tvirtinant ant tiriamos mašinos vairo rato, po
operatoriaus ranka pagal standarto LST ISO 5349:2001
keliamus reikalavimus. Vykdant matavimus buvo
nustatomos vertės x, y, z ašių kryptimis ir ašių atstojamoji
ah
Vibracijos veikimo vertė aštuonių valandų trukmės
pamainai buvo skaičiuojama pagal (1) formulę:

komplektacijos traktoriuose ir kombainuose bei palyginti
darbuotojus veikiančios vibracijos veikimo vertes.
Tyrimų metodika
Tyrimams atlikti, buvo atsitiktinai parinkti 6 traktoriai
ir 2 javų kombainai. Tirtų technikos vienetų pagrindiniai
duomenys pateikti 1 lentelėje. Tyrimai buvo atliekami
2017 metais.
1 lentelė. Tyrimuose naudota technika.
Table 1. Technical units used in research.
Objekto Nr.
Object No.
Traktorius 1
Tractor 1
Traktorius 2
Tractor 2
Traktorius 3
Tractor 3
Traktorius 4
Tractor 4
Traktorius 5
Tractor 5
Traktorius 6
Tractor 6
Kombainas 1
Harvester 1
Kombainas 2
Harvester 2

Masė, kg
Mass, kg

Metai
Manuf. year

Išdirbis, mh
Working hrs.

3600

2017

200

3650

2017

300

5929

2017

300

5929

2017

460

9560

2012

3000

17900

2012

3000

16400

2003

3500

19500

2008

2500

,

(1)

čia: aw,i
– svertinis daţninis efektinio vidurkio (rms)
vibracijos pagreitis i – uoju pamainos tarpsniu;
Ti – i – ojo laikotarpio (operacijos) trukmė sekundėmis;
T0 – pamainos trukmė sekundėmis, lygi 28800 sekundţių.
Vibracijos keliama rizika ir poveikis dirbantiesiems,
buvo vertinama pagal ES direktyvą 2002/44/EC. Šioje
direktyvoje yra nustatytos vertės veiksmams pradėti ir
ribinės vertės visą kūną bei rankas veikiančiai vibracijai
aštuonių valandų darbo laiko trukmei ir pateiktos 2
lentelėje.

Tyrimuose naudoti pirmieji du traktoriai buvo tokie
pat, išskyrus tai, jog antrasis turėjo priekinį amortizuojantį
tiltą ir amortizuojančią kabiną, kai tuo tarpu pirmasis
tokios įrangos neturėjo. Šių traktorių keliama vibracija
buvo matuojama ta pačia kelio atkarpa tempiant grūdų
priekabą, kurios bendra masė buvo 12500 kg. Tyrimams
pasirinkti 3 ir 4 traktoriai buvo taip pat tokie patys,
išskyrus tai, jog pirmojo kabina ir priekinis tiltas buvo
neamortizuojantys, o antrąjam buvo įrengti kabinos
vibroizoliatoriai. Šių traktorių keliama vibracija abiem
atvejais buvo matuojama vaţiuojant ţvyruota ir asfaltuota
dangomis, vienodomis trasomis. 5 ir 6 traktoriai buvo su
amortizuojančiu tiltu, amortizuojančia kabina, tačiau
dvigubai besiskiriančios masės ir šie traktoriai buvo tiriami
tempiant tą patį dirvos skutiką į lauką vienodomis
asfaltuota ir ţvyruota sąlygomis bei skutant dirvą tame
pačiame lauke. 1 kombainas su ratine vaţiuokle buvo
eksploatuojamas su 7,5 ir 9 metrų darbinio pločio
pjaunamosiomis. 2 kombainas su vikšrine priekine
varančiąja vaţiuoklės sistema ir 9 metrų darbinio pločio
pjaunamąja dirbo tame pačiame lauke kaip ir 1 kombainas
vienodomis sąlygomis (bandymo data, oro sąlygos), tempė
spec. veţimėlius su pjaunamosiomis į lauką asfaltuotu ir
ţvyruotu keliu.
Lyginant duomenis technikos vienetai buvo suskirstyti
į dvi grupes: su komforto įranga ir be jos. Komforto įranga
yra amortizuojantis priekinis tiltas ir amortizuojanti
operatoriaus kabina. Pirmąją grupę su šiais privalumais
sudaro: traktoriai Nr. 2, Nr. 5, Nr. 6. Antrąją grupę be
minėtų privalumų sudaro: traktoriai Nr. 1, Nr. 3, Nr. 4.
Vibracija mašinose tyrimo metu buvo tiriama ir
vertinama remiantis standartais LST ISO 5349:2001

2 lentelė. Rankas ir visą kūną veikiančios vibracijos ribinės vertės
(ES Direktyva 2002/44/EC)
Table 2. Hand-arm and whole body vibration limit values (EU
Directive 2002/44/EC)

Reglamentuojamas
dydis
Parameter

A(8),m/s2

Rankas veikianti vibracija
ah
Hand-arm vibration, ah
Kasdieninio Kasdieninio
veikimo
poveikio
vertė
vertė
Exposure
Exposure
action
limit value
value
2,5
5,0

Visą kūną veikianti
vibracija aw
Whole body vibration, aw
Kasdieninio Kasdieninio
veikimo
poveikio
vertė
vertė
Exposure
Exposure
action
limit value
value
0,5
1,15

9
21
VDV*,
m/s1,75
*VDV – vibracijos dozės vertė visą kūną veikiančios vibracijos atveju.

Kiekvienomis tiriamomis sąlygomis buvo atliekami 36
pakartojimai, o rezultatuose pateikiami šių matavimų 95
proc. pasikliauties intervalai.
Rezultatai ir aptarimas
Traktorių kabinose visą ţmogaus kūną (WBV) ir
rankas (HAV) veikiančios vibracijos eksploatacijos metu
pagreičių vertės pateikiamos 1 pav.
Vertinant kombainų keliamos vibracijos operatoriui
vertes buvo atlikti vibracijos matavimai transportavimo ir
kūlimo metu su ratinę ir vikšrinę vaţiuoklę turinčiais
kombainais 1 ir 2 atitinkamai.
Nustatyta, kad vaţiuojant asfaltuota danga ratinę
vaţiuoklę turinčio kombaino visą kūną veikiančios
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vibracijos pagreitis buvo 0,73 m/s2 ir 0,74 m/s2 rankas
veikiančią vibraciją. Tuo tarpu su vikšrine vaţiuokle
atitinkamai 0,45 m/s2 ir 1,70 m/s2. Darbo metu lauke
kuliant javus rezultatai buvo tokie: ratinę vaţiuoklę turintis

kombainas: visą kūną veikianti vibracija 0,58 m/s2, rankas
– 1,77 m/s2; vikšrinę vaţiuoklę turintis kombainas: visą
kūną veikianti vibracija 0,35 m/s2, rankas – 1,00 m/s2.

3 lentelė. Išmatuotos vidutinės vibracijų pagreičio vertės.
Table 3. Measured average vibration values.

Rodiklis
Parameter

Rankas veikianti vibracija
Hand-arm vibration, m/s2

Objekto Nr.
Object No
Traktorius 1 Tractor 1
Traktorius 2 Tractor 2
Traktorius 3 Tractor 3
Traktorius 4 Tractor 4
Traktorius 5 Tractor 5
Traktorius 6 Tractor 6
Kombainas 1 Harvester 1
Kombainas 2 Harvester 2

x

y

z

0,766
0,457
2,276
0,725
0,426
0,654
0,645
0,525

1,507
0,539
2,507
1,520
1,050
1,298
1,249
0,836

1,551
0,682
4,537
1,702
0,927
0,848
0,803
1,420

Apibendrinus pirmoje lentelėje pateiktus duomenis
buvo lyginami vibracijos pagreičio lygiai traktoriuose su
komforto įranga ir be jos. Tyrimų rezultatai pateikiami 1
paveiksle.
4
3,72
Su komf. įranga
Be komf. įrangos
3
2
1,24

1
0
WBV

HAV

1 pav. Vidutinės visą kūną (WBV) ir rankas (HAV) veikiančios
vibracijos pagreičių vertės
Fig. 1. Average WBV and HAV acceleration values

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

A(8)

WBV

2,330
0,980
5,810
2,390
1,450
1,690
1,330
1,690

Visą kūną veikianti vibracija
Whole body vibration, m/s2
x

y

z

0,897
0,649
0,648
0,356
0,771
0,581
0,163
0,160

0,497
0,337
0,503
0,366
0,511
0,356
0,193
0,204

0,746
0,497
0,560
0,315
0,625
0,704
0,573
0,282

aw m/s2
1,300
1,000
1,010
0,535
0,870
0,920
0,540
0,260

Šiuose rezultatuose matoma, jog vibraciją maţinančios
priemonės labiausiai efektyvios maţinant rankas, tačiau ne
visą kūną veikiančią vibraciją. Atlikus visą kūną
veikiančios vibracijos matavimus nustatyta, kad traktoriai
su komforto įranga vibracijos pagreičio lygis buvo 1,24
m/s2, o be komforto įrangos – 1,23 m/s2. Atlikus
analogiškus rankas veikiančios vibracijos matavimus
nustatyta, kad traktorių su komforto įranga keliamos
vibracijos lygis buvo 1,40 m/s2, o be komforto įrangos –
3,72 m/s2.
Traktorių kabinose operatoriaus visą kūną (WBV) ir
rankas (HAV) veikiančios vibracijos kasdienio veikimo
verčių chrakteristikos per aštuonių, keturių ir vienos
valandos darbo trukmę pavaizduotos 2 pav. Iš šių duomenų
matyti, jog netgi dirbant 8 valandas per dieną, nei rankas
nei visą kūną veikiančios vibracijos ribinės ekspozicijos
vertės viršytos nebus.

1,41

1,23

ah,
m/s2

A(4)

A(1)

HAV

WBV

Su komf. Įranga / with vibroisolation

HAV

Be komf. Įrangos / without vibroisolation

pav. WBV ir HAV pagreičių vertės per atitinkamai 8, 4 ir 1 val, trukmės pamainas
Fig. 3. WBV and HAV acceleration values over 8, 4 and 1 hour shifts

1,33 m/s2 dydţio atitinkamai rankas veikiančią vibraciją;
vikšrinę vaţiuoklę turintis kombainas kėlė 0,26 m/s2
dydţio visą kūną veikiančią kasdienio veikimo vibracijos
vertę ir 1,69 m/s2 dydţio atitinkamai rankas veikiančią

Vertinant kombainų komforto įrangos įtaką vibracijos
pagreičiui per 8 darbo valandas rezultatai tokie: ratinę
vaţiuoklę turintis kombainas kėlė 0,54 m/s2 dydţio visą
kūną veikiančią kasdienio veikimo vibracijos vertę ir
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vibraciją. visą kūną veikiančios vibracijos atveju ribinė
vertė nebuvo viršijama, o vertė veiksmams pradėti
viršijama 8 ir 4 valandų pamainų atvejais, neviršijama per
1 valandos pamainą; rankas veikiančios vibracijos atveju
ribinė vertė nebūtų viršijama, o vertė veiksmams pradėti
viršijama dirbant kombainu su ratine vaţiuokle per 8
valandų trukmės darbo pamainą.
Išvados
1. Nustatyta, kad traktoriai su amortizuojančia
operatoriaus kabina ir amortizuojančiu priekiniu tiltu, kelia
~2,6 karto maţesnę rankas veikiančią vibraciją nei tie,
kurie tokios įrangos neturi. Šios priemonės praktiškai
neįtakoja visą kūną veikiančios vibracijos.
2. Visą kūną veikianti vibracija ant traktorių sėdynės x
ašyje buvo 0,66 m/s2 traktorių su komforto įranga ir 0,63
m/s2 be jos, ), y ašyje (atitinkamai 0,40 m/s2 ir 0,45 m/s2)
bei z ašyje (0,60 m/s2 ir 0,54 m/s2 atitinkamai).
3. Atlikus vibracijos kasdienio veikimo verčių
skaičiavimus traktoriuose nustatyta, kad ribinės vertės nei
vienu tirtu atveju nebūtų viršytos nei rankas nei visą kūną
veikiančiais atvejais. Vertinant kombainų operatorius
veikiančią vibraciją nustatyta, kad vertė veiksmams pradėti
viršijama eksploatuojant ratinę vaţiuoklę turintį kombainą
per 8 valandų trukmės darbo pamainą viršiją vertę
veiksmams pradėti ir buvo 0,54 m/s2.
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1. LST ISO 2631-1 Mechaniniai virpesiai ir smūgiai. Vibracijos,
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Arūnas Armonas, Gediminas Vasiliauskas

Investigation of tractor and combine harvester induced vibration on operators
Summary
The article analyzes the benefits of vibration reduction equipment operating on tractors and combine harvesters. Literature analysis has shown that
the most common factors influencing the development of occupational diseases are vibration and noise. After performing the vibration testing of tractors
and combine harvesters on 6 different parameter tractors and 2 different parameters of the combines during operation and in the mode of transport it was
found that the acceleration of the whole human vibration acceleration in the examined machines varied from 0,26
to 2,20
(exceeded for
the actions to start the permissible value is 0,5
and exceeded the limit values 1,15
). The hand-arm vibration values ranged from 0,70
iki 7,29
(exceeded for the actions to start the permissible value is 2,5
and the limit value of 5
was exceeded). It has also
been found that certain equipment of tractors and combines (damping cab and front axle, tracked chassis) often reduces hand arm vibration (~2,5 times)
but does not affect the whole body vibration values.
Tractors, combines, vibration, permissible value, limit value.
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