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ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ ЕРГОНОМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТК РОБОЧИХ 

МІСЦЬ МЕХАНІЗАТОРІВ-ОПЕРАТОРІВ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

МАШИН 

 

Є. І. Марчишина, к.с.г.н., доц. 
Національний університет біоресурсів і природокористування України,  

м. Київ, Україна 
Виконання виробничих операцiй на тракторах i самохiдних 

сiльськогосподарських машинах пов'язане з тривалим знаходженням водiя 

(оператора) у вимушенiй незручнiй робочiй позi та докладанням значних 

фiзичних зусиль при керуваннi машиною. 

Вимушена робоча поза операторiв значної кiлькостi 

сiльськогосподарських машин, що експлуатуються в Українi, зумовлена 

конструктивними недолiками кабiни i сидiння, насамперед нeпoвною 

вiдповiдністю розмiрiв сидiння по висотi i глибинi посадочного мiсця 

анатомiчним розмiрам тiла оператора. 

Для кабiн деяких сiльськогосподарських машин характерна недостатнiсть 

вiдстанi вiд поверхнi сидiння до даху та надто велика вiдстань вiд спинки 

сидiння до важелiв керування. 

Нерiдко окремi важелi керування перебувають за межами оптимальної 

досяжностi механiзатора, який перебуває у положеннi сидячи.  

Вiтчизняним сiльськогосподарським машинам, якi випускаються серiйно, 

часто притаманна мала оглядовiсть робочої зони: коефiцiент оглядовостi на цих 

машинах нижчий за оптимальний у 2-2,5 разу. 

Нерацiональна робоча поза механiзатора частiше за все полягае у нахилi 

тулуба вперед або вправо, у результатi чого вiдбувається змiшення центру ваги 

тiла вiдносно площi опори; м'язи спини, шиї, верхнiх i нижнiх кiнцiвок 

зазнають асиметричного статичного напруження. 

Передчасному розвитку втоми у механізаторiв сприяють також значнi 

фiзичнi зусилля, якi вони докладаютъ при переключенні важелiв керування.  

При роботi з важелями на тракторах цi зусилля досягаютъ 80-120 Н, на 

комбайнах − 30-180 Н, що у 1,5-2 рази перевищує допустимi значения. 

Манiпуляцiї педалями потребують зусиль вiд 200 до 430 Н. 

При цьому спостерiгається i високий темп робочих рухiв механiзатора на 

фонi значного нервово-емоцiйного напруження. Так, середня частота 

використання ручних органiв керування пiд час оранки та садiння картоплi 

становить 200-756 разiв за змiну, ножних – 80-500. 

При роботi на сучасних серiйних комбайнах кiлькiсть робочих рухiв, якi 

здiйсюються руками, становить 2000-3400, а ногами − 80-2000 за змiну. 

Отже, одним із чинників небезпеки розвитку професійних захворювань 

механізаторів є важкість праці, а саме недосконалі характеристики кабін 

(робочих місць) операторів. 
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