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ВИЉУШКАРИ И ВИБРАЦИЈЕ   

 
Цео виљушкар је, у радним условима, 
изложен сложеним осцилаторним 
процесима који се од мотора, преко 
трансмисије и шасије, преносе до кабине 
и даље преко пода, седишта и радних 
команди до руковаоца.  
 
У питању су нискофреквентне 
вибрације узроковане дејством радних 
режима погонског мотора возила, у 
интеракцији са неравнинама радних 
површина.  
 
 
Ове вибрације простиру се целим телом 
возача па отуда и њихов назив - 
вибрације целог тела (енг. wхоле бодy 
вибратион).  
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Вибрације  целог тела преносе се на виљушкаристу на три основна 

начина: 
 
 Преко седишта, при чему изазивају вибрације целог тела руковаоца, 
 Преко ручних команди и управљача, при чему изазивају вибрације 

горњих екстремитета, 
 Преко пода кабине, као и ножних команди, при чему изазивају 

углавном локалне вибрације доњих екстремитета руковаоца.   
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НЕГАТИВНИ ЗДРАВСТВЕНИ ЕФЕКТИ  
ВИБРАЦИЈА НА ВОЗАЧЕ ВИЉУШКАРА  

 
 
 

 обoљењe кичме-нарочито oсетљив доњи 
(лумбални) део кичме  
 

 обoљењe дигестивног сиsтема 
 

 кардиоваскуларни проблеми 
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ИЗВОРИ ВИБРАЦИЈА И УТИЦАЈНИ ФАКТОРИ НА 
ИНТЕНЗИТЕТ ВИБРАЦИЈА ВИЉУШКАРА 

 
 
Најзначајнији извор вибрација је 
погонски мотор возила - вибрације су 
су директна последица сила и 
момената који настају у самом 
мотору при процесу рада.  
 
Други значајан извор вибрација јесу 
радне површине тј. квалитет 
подлоге-терена по којима се 
виљушкар креће.  
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МЕРЕЊЕ НИВОА ВИБРАЦИЈА 

 
Вибрације целог тела мере се у тру 

међусобно управна правца x,y,з: 
 вертикални (з) 
 напред-назад (x) 
 лево-десно (y) 

 
 
 
 
 
Мерење убрзања врши се тако да 

возач трактора седи на свом 
седишту, где је постављен 
акцелерометар  
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 ВРЕДНОВАЊЕ ИЗЛОЖЕНОСТИ ВИБРАЦИЈАМА 

 
 

Према Директивi 2002/44/ЕЦ, процена нивоа вибрација врши се  двема 
методама: 
•одређивање нивоа дневне изложености, А(8) – континуирана 
еквивалентна акцелерација, нормирана с обзиром на 8-сатно радно 
време, 
•вредност вибрацијске дозе (енг. вибратион досе валуе - ВДV), која 
представља кумулативну дозу.  

 
 

У случају дневне изложености битне су две вредности: 
•дневна гранична вредност изложености (енг. еxпосуре лимiт 
валуе-ЕЛВ) која не сме бити прекорачена у професионалним 
условима и износи 1,15м/с2,  
•дневна упозоравајућа вредност изложености (енг.еxпосуре ацтион 
валуе-ЕАВ) изнад које су послодавци дужни контролисати ризике 
произашле из вибрација и износи 0,5м/с2.  
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МЕРЕ ЗА РЕДУКЦИЈУ ИЛИ ПОТПУНО 
УКЛАЊАЊЕ ВИБРАЦИЈА ЦЕЛОГ ТЕЛА 

Предузете мере за редукцију вибрација 
могу бити организационе или 
техничке природе 

 
Техничке мере за минимизирање 

ефеката вибрација виљушкара на 
тело оператера могу бити: 
квалитетно одржавање возила, 
унапређење ергономије кабине, 
квалитета седишта и сигурносних 
профила за оптимизирање положаја 
оператера, увођење неких система 
огибљења за амортизацију вибрација 
и побољшање квалитета терена за 
смањење вибрација на месту 
настанка. 
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Организационе мере могу бити: ротација запослених тј. 
смањење времена излагања вибрацијама, прављење већих 
паузи при активностима где се јављају вибрације целог или 
увођење других радних метода које захтевају мање 
излагање вибрацијама (нпр. покушај да се на активностима 
са највећим вредностима вибрација користе возила без 
возача. Једна од најважнијих организационих мера је боља 
обука и информисање радника о опасностима од вибрација 
и начинима да се њихов утицај редукује или потпуно 
елиминише.  

. 
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