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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0728/2012 dėl ekskavatorių techninių ir ergonominių standartų, 
kurią pateikė Vokietijos pilietis Rudi Clemens

1. Peticijos santrauka

Direktyvoje 2006/42/EB dėl mašinų apibrėžta, kad „<...> esant numatytoms naudojimo 
sąlygoms, naudotojo patiriamas diskomfortas, nuovargis bei fizinė ir psichologinė įtampa turi 
būti sumažinami iki įmanomo minimumo, atsižvelgiant į ergonomikos principus, <...>“. Pasak 
peticijos pateikėjo, šių reikalavimų nepaisoma patekimo į ekskavatorius sistemose. Remiantis 
galiojančiais standartais (DIN EN ISO 2867), žemiausia pakopa, skirta patekti į tokio tipo 
mašinas, turi būti 70 cm aukštyje. Peticijos pateikėjas mano, kad ji turi būti 40 cm aukštyje, 
nes 70 cm aukštis neatitinka ergonominių standartų ir gali būti žalingas mašinas 
eksploatuojančių asmenų sveikatai. Taip pat peticijos pateikėjas mano, kad patvirtinant 
standartą įtaką darė mašinų gamintojai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. spalio 4 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. sausio 30 d.

„Peticijos pateikėjas kritikuoja suderinto standarto, kuriuo papildomi esminiai Mašinų 
direktyvoje įtvirtinti sveikatos ir saugos reikalavimai, specifikacijas, susijusias su patekimo į 
ekskavatorius sistemomis. Svarbiausia, jis mano, kad 700 mm žemiausios šių sistemų 
pakopos aukščio nuo žemės riba neatitinka Direktyvos reikalavimų, susijusių su ergonomikos 
principais, ir gali tapti avarijų priežastimi.
Atitinkamų Europos standartų specifikacijos
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Komisijos tarnybos išnagrinėjo įvairių norminių dokumentų, susijusių su patekimo į 
mobiliąsias mašinas ir ekskavatorius sistemomis, specifikacijas:

* EN ISO 2867:2006– Žemės kasimo mašinos. Prieigos sistemos.
Suderintas standartas, kuriuo nustatomos bendros ekskavatorių specifikacijos, yra 
EN 474-1:2006+A1:2009 – Žemės kasimo mašinos. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai. 
Dabartinio bendrojo suderinto prieigos standarto EN 474-1 5.2.1 sąlygoje nurodytas 
suderintas standartas EN ISO 2867:2006 – Žemės kasimo mašinos. Prieigos sistemos, 
parengtas CEN TC 151 – Statybos įranga.
Dėl pirmosios pakopos aukščio nuo žemės, EN ISO 2867:2006 1 lentelėje nurodytas 400 mm 
„pagrindinis matmuo“ ir 700 mm didžiausias matmuo, o išnašoje rekomenduojama, kad „kai 
praktiška, matmuo neturėtų viršyti 600 mm.“
Standarto 3.2 sąlygoje „pagrindinis matmuo“ apibrėžiamas kaip „matmens vertė, kuria 
atsižvelgiama į ergonominius komforto kriterijus“, o pastaboje teigiama, kad „priimtinos 
vertės nurodytos konkrečiu intervalu (nuo mažiausios iki didžiausios)“.
Be to, standartas apima nuostatas, kuriomis atsižvelgiama į tai, kad tarp prieigos sistemos ir 
ant žemės esančių kliūčių turi likti tarpas. 3.9.1 sąlygoje „lanksčioji pakopa“ apibrėžiama 
kaip „pakopa, montuojama naudojant medžiagą, judančią susidūrus su kliūtimi ir grįžtančią į 
pradinę padėtį (skirta tam, kad būtų kuo mažiau apgadinta pakopa)“. 6.4 sąlygoje teigiama, 
kad „lanksčiai sumontuotų pakopų (ar jų grupių) turėtų būti vengiama, išskyrus atvejus, kai 
eksploatuojant mašiną didelė tikimybė, kad pakopa bus apgadinta“. Be to, 4.2 sąlygoje 
pateiktos judriosioms pirminės prieigos sistemoms taikomos specifikacijos, tačiau nepateikti 
kriterijai, kaip tokias sistemas montuoti.

* EN ISO 2867:2011.
EN ISO 2867 2006 m. variantas pakeistas modifikuotu variantu EN ISO 2867:2011. 
Modifikuotame variante vietoje sąvokos „pagrindinis matmuo“ vartojama sąvoka „tikslinis 
matmuo“, tačiau naujoji sąvoka apibrėžiama taip pat (3.1.1 sąlyga).
Laiptams taikomos standarto specifikacijos atskirtos nuo taikomų kopėčioms.
Modifikuoto standarto 4 lentelėje, skirtoje laiptams, nurodytas 400 mm tikslinis matmuo ir 
pirmosios pakopos 600 mm aukščio nuo žemės didžiausias matmuo. 
6 lentelėje, skirtoje kopėčioms ir pavienėms arba keliaguboms pakopoms, nurodytas 400 mm 
tikslinis matmuo ir pirmosios pakopos 600 mm aukščio nuo žemės didžiausias matmuo, o 
išnašoje teigiama: 

„Kasimo įrenginių, turinčių didelius kaušus ar kitus pridedamuosius blokus, 
pirmosios pakopos aukštis gali būti iki 700 mm. Tai taikoma ir nedideliems 
ekskavatoriams, traktoriniams buldozeriams, šiukšlių pylimo sutankinimo mašinoms ir 
panašaus tipo mašinoms su plieniniais ratais ir volais“.

Palyginti su standarto 2006 m. variantu, 700 mm didžiausias matmuo kartu su rekomendacija 
neviršyti 600 mm pakeistas daugumai mašinų taikytinu 600 mm didžiausiu matmeniu, kartu 
tam tikrų kategorijų mašinoms taikant iki 700 mm nukrypti leidžiančią nuostatą.
Taigi, nors abu variantai suformuluoti skirtingai, EN 2867 2011 m. varianto specifikacijos dėl 
pirmosios pakopos aukščio, palyginti su 2006 m. variantu, iš esmės nepakitusios. Abiejuose 
variantuose nurodytas 400 mm „pagrindinis“ arba „tikslinis“ matmuo, tačiau juose teigiama, 
jog priimtina, kad pirmosios pakopos aukštis nuo žemės būtų 600 arba 700 mm.
Modifikuotas standartas taip pat apima naujas „įtraukiamos prieigos sistemos“, apibrėžtos 
kaip „prieigos sistema, turinti įtraukiamą (t. y. pasukamą, perkeliamą, sustumiamą, 
suneriamą) dalį, kuri veikiama elektros energijos arba be jos prieš naudojimą ištraukiama iš 
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nenaudojimo padėties“ (3.2.1.2 sąlyga), specifikacijas ir „elektros energiją naudojančios 
įtraukiamos prieigos sistemos“, apibrėžtos kaip „prieigos sistema, įtraukiama naudojant 
mašinoje esantį energijos šaltinį“ (3.2.1.3 sąlyga), specifikacijas. Modifikuoto standarto 4.2 
sąlygoje pateikiamos rankinių ir elektrinių įtraukiamų prieigos sistemų specifikacijos, o B 
priede pateikiamos žmogų transportuojančių elektrinių įtraukiamų prieigos sistemų 
papildomos specifikacijos. Tačiau standarte nenumatyti šių įtraukiamų prieigos sistemų 
sumontavimo kriterijai.

* EN ISO 14122-4 – Mašinų sauga. Nuolatinės priėjimo prie mašinų priemonės. 4 
dalis. Stacionarios kopėčios.

EN ISO 14122 suderintų standartų, taikomų nuolatinėms priėjimo prie mašinų priemonėms, 
serija parengta CEN TC 114 – Mašinų sauga. 
EN ISO 14122 3 dalyje, skirtoje laiptams ir laiptinėms kopėčioms, pirmosios pakopos aukščio 
nuo žemės specifikacijų nepateikiama.
EN ISO 14122 4 dalyje pateikiamos stacionarių kopėčių specifikacijos.
EN ISO 14122-4 įvade teigiama, kad nurodyti matmenys atitinka EN 574-3 Mašinų sauga. 
Žmogaus kūno matmenys. 3 dalis. Antropometriniai duomenys nustatytus ergonominius 
duomenis.
1 sąlygoje Taikymo sritis teigiama, kad „standartas taikomas visoms mašinoms 
(stacionarioms ir mobiliosioms), kuriose reikia stacionarių prieigos priemonių“, o 2 
pastaboje nurodyta, kad „dėl mobiliųjų mašinų matmenų ir konkrečių naudojimo sąlygų joms 
galima taikyti alternatyvius reikalavimus“. 
4.4.1.1 sąlygoje nurodyta, kad tarpas tarp dviejų gretimų kopėčių pakopų turi būti vienodas ir 
turi būti 225–300 mm. 4.4.1.2 sąlygoje nurodyta, kad atstumas tarp mašinos eksploatavimo 
teritorijos vaikščiojamojo paviršiaus ir pirmosios pakopos neturi viršyti tarp dviejų gretimų 
pakopų esančio atstumo, o pastaboje nurodyta, kad nelygioje vietovėje naudojamų mobiliųjų 
mašinų eksploatavimo teritorijos vaikščiojamojo paviršiaus atstumas nuo pirmosios pakopos 
gali būti daugiausia 400 mm.
Taigi, pagal EN ISO 14122-4 visų tipų vietovėse naudojamų mobiliųjų mašinų pirmosios 
kopėčių pakopos aukščio nuo žemės mažiausia priimtina vertė yra 225 mm, o didžiausia 
priimtina vertė – 400 mm.

* CEN/TR 614-3:2010 – Mašinų sauga. 3 dalis. Mobiliųjų mašinų konstrukcijos 
ergonomikos principai.

CEN techninė ataskaita 614-3:2012 parengta CEN TC 122 – Ergonomika.
Techninės ataskaitos 4.5 sąlygoje aptariama prieigos sistemos konstrukcija ir daugiausia 
remiamasi EN ISO 14122 (žr. pirmiau).
Techninės ataskaitos 4.5.2 sąlygoje (laiptai ir kopėčios) teigiama:

„Pageidautina, kad pirmosios pakopos aukštis nuo žemės paviršiaus būtų 300 mm arba 
400 mm visų tipų vietovėse naudojamų mašinų atveju. EN ISO 2867 pateikiamos gairės 
žemės kasimo mašinoms skirtų laiptų ir kopėčių projektuotojams ir pažymima, kad „visais 
atvejais, kai praktiška, matmenys neturėtų viršyti 600 mm. Beje, pastarasis matmuo 
netinkamai taikomas daugeliui lauke naudojamų žemės kasimo mašinų ir yra 
nepakankamas, ypač 5-ajam procentiliui gyventojų ir pagyvenusiems žmonėms. Tuo 
atveju reikia suprojektuoti atitinkamus prietaisus, turinčius šias savybes:

 kopėčių palenkimo funkciją, žr. EN ISO 2867:2006;
 laiptų palenkimo funkciją, žr. EN ISO 14122-1:2001;
 kopėčių pratęsimą pasukant pirmąją (žemiausią) pakopą;
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 laiptus ir laiptines kopėčias įrengti taip, kad jas būtų galima palenkti, kaip 
rekomenduojama EN ISO 14122-3.

PASTABA: EN ISO 2867:2006 žemės kasimo mašinoms nurodytas didžiausias 700 mm 
atstumas neatitinka mažesnio ūgio ar pagyvenusių operatorių galimybių ir kelia nemažą 
nelaimingų atsitikimų riziką visiems operatoriams. Turėtų būti laikomasi 
rekomenduojamo 300 –400 mm aukščio, net ir visų tipų vietovėse naudojamose 
mobiliosiose mašinose, pavyzdžiui, įrengiant sistemas, leidžiančias pirmąją pakopą 
pakelti, palenkti ar įtraukti, kai esama kliūčių (lankstaus montavimo sprendimus žr. EN 
ISO 2867:2006).“

Komisijos pastabos

Pirmiausia reikėtų atkreipti dėmesį, kad į suderintus konkrečių kategorijų mašinų standartus 
(C tipo standartus), pvz., EN 474-1 ir EN ISO 2867, gali būti įtraukta specifikacijų, skirtingų 
nuo bendro standarto, taikomo mašinų saugos aspektams (B tipo standarto), pvz., EN ISO 
14122-4, specifikacijų, ir kad tokiais atvejais viršesni C tipo standarto reikalavimai. Taip pat 
reikėtų atkreipti dėmesį, kad CEN techninė ataskaita 614-3 nėra standartas, todėl jo statusas 
tik informacinis.
Nepaisant to, Komisija pažymi, kad 600–700 mm žemės kasimo mašinų prieigos sistemos 
pirmosios pakopos aukščio nuo žemės didžiausias matmuo, laikomas priimtinu pagal EN 474-
1 ir EN ISO 2867, yra daug didesnis negu didžiausia vertė, nurodyta B tipo standarte, 
taikomame visų tipų vietovėse naudojamose mobiliosiose mašinose. Be to, CEN techninio 
komiteto paskelbtoje ergonomijos techninėje ataskaitoje 600–700 mm vertė tiesiogiai 
kritikuojama kaip nelaimingų atsitikimų šaltinis.
Komisija taip pat atkreipia dėmesį, kad mobiliųjų mašinų prieigos sistemų pirmosios pakopos 
pernelyg didelio aukščio nuo žemės kritiškam vertinimui pritaria mašinų naudotojų – ir 
darbdavių, ir darbuotojų – atstovai.
Europos užpildų asociacijai (angl. UEPG) priklausančių įmonių grįžtamosios informacijos 
pagrindu šios asociacijos atliktame projekte „Saugesnis pagal projektą“ kaip vienų iš 
„pagrindinių siekių“ rekomenduojama laikytis šių nuostatų:

 „3. Pirmoji pakopa turi būti ne aukščiau kaip 300 mm nuo žemės.
 4. Bent jau tos pakopos, kurių apgadinimas (atsižvelgiant į planuojamą mašinos 

naudojimą) tikėtinas, turi būti įtraukiamos, kad nepatektų į kliūčių trajektoriją.“
Panašios išvados padarytos pagal projektą, kurį, sistemingai surinkęs 6 ES valstybių narių 
mašinų operatorių grįžtamąją informaciją apie kintamojo siekio krautuvus, įkaitant visų tipų 
vietovėse naudojamas mašinas, parengė Europos profesinių sąjungų instituto Sveikatos ir 
saugos skyrius. Prieigos sistemų klausimu projekte rekomenduojama:

„Pirmoji pakopa turi būti ne aukščiau kaip 350 mm nuo žemės. Pakopos gali būti 
įtraukiamos, geriausia – naudojančios elektros energiją, kad nebūtų padaryta žalos 
važiuojant nelygia vietove.“

Atsižvelgdama į minėtus aspektus, Komisija paprašys CEN persvarstyti suderintų standartų 
EN 474-1 ir EN ISO 2867 specifikacijas, siekdama užtikrinti, kad žemės kasimo mašinų 
prieigos sistemų pirmosios pakopos aukštis būtų nurodytas laikantis ergonomikos principų ir 
kad tais atvejais, kai siekiant išvengti ant žemės esančių kliūčių reikalingas didesnis tarpas, 
būtų reikalaujama montuoti įtraukiamas prieigos sistemas.“
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