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STRUKTURA PRZESTRZENI ROBOCZEJ
OPERATORÓW CI¥GNIKÓW
I MASZYN ROLNICZYCH
Streszczenie
W artykule poruszono problem niedostosowania wyposa¿enia kabin nowoczesnych ci¹gników i samojezdnych maszyn rolniczych
do kryteriów ergonomicznego projektowania przestrzeni roboczej. Dokonano ergonomicznej oceny stanowisk pracy w piêciu
ci¹gnikach i maszynach rolniczych. Analiza dotyczy³a granic przestrzeni roboczej i przestrzeni manipulacyjnej, strefy wygody,
strefy identyfikacji wzrokowej oraz rozmieszczenia i oznakowania urz¹dzeñ informacyjnych (sygnalizacyjnych) i steruj¹cych.
Kryteria ergonomicznej oceny zaczerpniêto z dostêpnej literatury naukowej oraz obowi¹zuj¹cych norm europejskich.
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Wprowadzenie
Jednym z podstawowych zadañ mechanizacji prac w rolnictwie jest zmniejszenie wysi³ku fizycznego rolnika oraz
czêœciowe lub ca³kowite zast¹pienie ¿ywej si³y poci¹gowej si³¹
mechaniczn¹ [3]. Postêp techniczny w rolnictwie, powodowany m.in. ci¹g³ym rozwojem mechanizacji, bezpoœrednio
przek³ada siê na wzrost bezpieczeñstwa pracy, nowoczesnoœci
i wygody ¿ycia rolnika, a zast¹pienie prac rêcznych obs³ug¹
maszyn rolniczych jest Ÿród³em zadowolenia z prowadzenia
gospodarstwa rolnego [1].
Na podstawie treœci przyjêtych norm europejskich [5-9]
nale¿y za³o¿yæ, ¿e projektowanie wszystkich systemów pracy
zgodnie z zaleceniami ergonomii koncepcyjnej zwiêksza
bezpieczeñstwo i przeciwdzia³a uci¹¿liwym i niekorzystnym
oddzia³ywaniom elementów przestrzeni roboczej, zapewniaj¹c
tym samym optymalne warunki pracy ludzi.
Zalecenia dotycz¹ce projektowania kabin ci¹gników i maszyn rolniczych, wykorzystane do analizy w niniejszym
artykule, zawarte s¹ w wybranych normach europejskich [5-9]
oraz literaturze naukowej z dziedziny ergonomii [11].
Cel i metodyka badañ
Celem artyku³u jest a) przedstawienie i krótki opis zaleceñ
dotycz¹cych sposobu projektowania elementów przestrzeni
roboczej w kabinach ci¹gników i maszyn rolniczych z uwzglêdnieniem ich przystosowania do fizycznych i psychicznych
predyspozycji operatora, b) przedstawienie losowo wybranych
przypadków nieprzystosowania wyposa¿enia kabin ci¹gników
i maszyn rolniczych do wymienionych wytycznych.
Analizê ergonomiczn¹ przeprowadzono z nastêpuj¹cych
punktów widzenia [11]:
• kszta³towania granic przestrzeni roboczej,
• kszta³towania granic przestrzeni manipulacyjnej,
• strefy wygody,
• strefy identyfikacji wzrokowej,
• warunków rozmieszczenia urz¹dzeñ informacyjnych i steruj¹cych.

Do analizy wykorzystano treœci nastêpuj¹cych norm
europejskich:
- PN-EN 894-1:1997 Bezpieczeñstwo maszyn - Wymagania
ergonomiczne dotycz¹ce projektowania wskaŸników i elementów sterowniczych - Czêœæ 1: Ogólne zasady interakcji
miêdzy cz³owiekiem a wskaŸnikami i elementami
sterowniczymi [5],
- PN-EN 80416-1:2006P Podstawowe zasady dotycz¹ce
symboli graficznych stosowanych na urz¹dzeniach - Czêœæ
1: Opracowywanie orygina³ów symboli [6],
- PN-EN ISO 9241-171:2008E Ergonomia interakcji
cz³owieka i systemu - Czêœæ 171: Wytyczne dotycz¹ce
przystêpnoœci oprogramowania [7],
- PN-EN 894-2 + A1:2010P Bezpieczeñstwo maszyn Wymagania ergonomiczne dotycz¹ce projektowania
wskaŸników i elementów sterowniczych - Czêœæ 2:
WskaŸniki [8],
- PN-EN ISO 12100:2012P Bezpieczeñstwo maszyn Ogólne zasady projektowania - Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka [9].
- zalecenia zawarte w skrypcie Wykowskiej [11].
Wybrane rysunki ilustruj¹ce elementy kabin pochodz¹ z nastêpuj¹cych maszyn rolniczych:
- sieczkarnia Claas Jaguar 900-830 (rok produkcji 1995),
- ci¹gnik rolniczy Massey Ferguson 2400 (rok produkcji
2004),
- kombajn zbo¿owy Claas Dominator 130-150 (rok produkcji 2005),
- kombajn zbo¿owy Claas Lexion 510-560 (rok produkcji
2007).
Wyniki przeprowadzonej analizy
Tabela zawiera skrócone treœci zaleceñ ergonomicznego
projektowania struktury przestrzeni roboczej operatorów
ci¹gników i maszyn rolniczych (tj. struktury przestrzeni kabin
ci¹gników i maszyn rolniczych) oraz przyk³ady nieprzystosowania elementu kabiny do wymienionych zaleceñ.

A DICTIONARY OF AGRICULTURAL ENGINEERING
IN SIX LANGUAGES
Jest pierwszym tego typu s³ownikiem wydanym w Polsce.
Zawiera on ponad 13.350 wiod¹cych angielskich terminów podanych w uk³adzie alfabetycznym z odpowiednikami
w jêzyku polskim, niemieckim, francuskim, w³oskim i rosyjskim.
Wydawca: PIMR Poznañ.

20

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŒNA

5/2015

Tabela. Zestawienie zaleceñ definiuj¹cych sposób projektowania stanowiska pracy i jego elementów sk³adowych i przyk³ady braku
zastosowania tych zaleceñ
Table. List of recommendations that define how to design work space with all components and examples of non-application of these
recommendations
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Podsumowanie i wnioski
Ergonomiê traktuje siê jako proces zdobywania wiedzy o
relacjach miêdzy cz³owiekiem a maszyn¹. Rezultatem tego
procesu jest opracowywanie i stosowanie coraz nowszych
metod ergonomicznych [2]. W ten sposób, od obserwacji czy
kwestionariusza, poprzez wywiad i symulacjê dochodzi siê do
skali ocen (tu: zaleceñ), na podstawie której mo¿liwe jest
ustalenie kryteriów ergonomicznej oceny [10].
Niestosowanie siê do ustalonych i znormalizowanych
wytycznych ergonomicznego projektowania struktury
przestrzeni roboczej skutkuje nadmiernym obci¹¿eniem
fizycznym i psychicznym. Obci¹¿enia te nios¹ za sob¹ skutki
oddzia³uj¹ce bezpoœrednio na zdrowie (czasem nawet ¿ycie)
cz³owieka (tu: operatora ci¹gnika lub maszyny rolniczej),
dlatego tak wa¿ne jest skupienie uwagi na tzw. tworzeniu
warunków bezpieczeñstwa na stanowisku pracy [4].
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THE STRUCTURE OF WORK SPACE OF TRACTORS AND AGRICULTURAL
MACHINERY OPERATORS
Summary
This article presents the unadjustedness problem of equipment of cabs in modern tractors and agricultural machinery to the
criteria of ergonomic design of work space. Ergonomic assessment of workplace has been made in five tractors and agricultural
machinery. Analysis concerned the borders of work space and handling space, comfort zone, visual identification zone, location
and marking the signaling and control devices. The criteria of ergonomic assessment have been taken from available literature and
applicable European Standards.
Key words: work space, tractors and agricultural machinery, ergonomics

Podrêcznik pt. MASZYNY ROLNICZE adresowany jest do szerokiego grona
pracowników dydaktycznych i s³uchaczy uczelni przyrodniczych oraz u¿ytkowników
maszyn rolniczych. Zawarto w nim podstawowe informacje z przedmiotu ”Technika
rolnicza i eksploatacja maszyn rolniczych” wyk³adanego na ww. Uczelniach.
Problematyka wyk³adów tego przedmiotu obejmuje charakterystykê szerokiego
i niezwykle ró¿norodnego asortymentu maszyn i urz¹dzeñ technicznych.
Wyczerpuj¹ce omówienie czy opisanie ca³oœci materia³u jest niemo¿liwe. Z tych te¿
wzglêdów w podrêczniku przedstawiono œciœle wyselekcjonowane partie materia³u informacje podstawowe oraz te, które s¹ dzie³em autorów lub powsta³y przy
znacz¹cym ich udziale. St¹d te¿, pomimo ¿e podrêcznik ma charakter pozycji
dydaktycznej, nosi znamiona pracy monograficznej. Materia³ uzupe³niaj¹cy stanowi
literatura zamieszczona na koñcu ka¿dego z rozdzia³ów.
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