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1. Lokomotyvų bRigadų daRbo  
SąLygų ypatumai

1.1. bendrieji eismo saugos klausimai

Pagrindiniai teiginiai. Besąlygiškas traukinių saugaus eismo už-
tikrinimas – tai geležinkelių transporto veiklos dėsnis, nepertraukiamo 
vežimų proceso užtikrinimo pagrindas. Eismo sauga suprantama kaip 
sudarymas tokių eksploatavimų sąlygų, kurios leidžia išvengti vežamų 
žmonių sužalojimų, transporto priemonių pažeidimų, vežamų krovinių 
sugadinimo ir eismo proceso dezorganizavimo. Patys smulkiausi nuo-
krypiai nuo eksploatavimo sąlygų, bet koks jų ignoravimas gali sukelti 
avarinę situaciją ir judėjimo pertrūkius, materialinius nuostolius bei 
pareikalauti žmonių aukų. Dėl šių priežasčių eismo saugos užtikrini-
mas yra ne tik organizacinė techninė, bet ir socialinėekonominė bei 
politinė užduotis.

Veiksmų atlikimo laiko klaidos (pavėluotai įjungiami stabdžiai, 
pavėluotai nutraukiamas buksavimas); pačių veiksmų atlikimo klai-
dos (neteisingai stabdoma, neteisingai surenkama kontrolerio padėties 
pozicija, traukinys neteisingai pajuda iš vietos ir t. t.).

Mašinisto patikimumą galima įvertinti rodikliu „veikimas laiku“.
Ne laiku atlikti veiksmai dažnai turi tas pačias pasekmes kaip ir 

aiškiai padaryta klaida. Patikimumui padidinti būtina užtikrinti būtiną 
laiko perteklių, apibūdinamą koeficientu kpert = tB / τ3 (čia τ3 – užduo-
ties sprendimo laiko trukmė; tB – užduočiai spręsti turimas laikas).

Valdant lokomotyvą, laikas tB daugeliu atvejų yra labai trumpas, 
todėl pakankamam kpert būtina visais būdais mažinti τ. Tai pasiekiama 
lokomotyvų brigadas mokant treniruokliais (simuliatoriais), išlaikant 
didelius ergonominius įrangos, darbo vietos reikalavimus, sudarant 
aiškius technologinius lokomotyvo valdymo grafikus, įdiegiant valdy-
mo automatiką, gerai veikiantį radijo ryšį ir kt.

Geležinkelių transporto eismo saugos problema yra labai sudėtin-
ga dėl specifinių bėginio transporto ypatumų: 
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  didelė judančio traukinio kinetinė energija, susidaranti dėl 
didelės traukinio masės ir didelio judėjimo greičio stabdymo 
metu, reikalauja ilgo stabdymo kelio, skaičiuojamo šimtais 
metrų;

  neįmanoma manevruoti horizontalioje plokštumoje dėl bėgių 
vėžės sudaromų apribojimų;

  nepakankamai lanksti ir patikima stabdžių sistema padidinus 
traukinio masę ir ilgį;

  galimybė patekti ant kelio pašaliniams daiktams, dėl kurių lo-
komotyvai ir vagonai nurieda nuo bėgių. 

Dėl to pažeidžiamas ir kelias, ir riedmenys. Avarijų ir katastrofų 
tyrimai rodo, kad pagrindinės pažeidimų priežastys yra ne tik nepakan-
kamai patikima technika ir jos gedimai, bet ir neteisingi mašinisto, jo 
padėjėjo ir kitų darbuotojų, dalyvaujančių organizuojant eismą, veiks-
mai. Dėl šios priežasties traukinių eismo saugai užtikrinti būtina, kad:

 lokomotyvų brigados dirbtų kvalifikuotai ir labai atsakingai;
  geležinkelių transporto darbuotojai griežčiausiai laikytųsi 

techninės eksploatacijos taisyklių ir pareiginių instrukcijų;
 būtų nustatytas lokomotyvų brigadų darbo ir poilsio režimas;
  atliekama išsami ir visapusiška įvykusių avarijų ir katastrofų 

priežasčių analizė bei priimami atitinkami sprendimai, lei-
džiantys jų išvengti ateityje;

  užtikrinama nuolatinė ir kvalifikuota taisyklių, instrukcijų bei 
įsakymų vykdymo kontrolė. 

Išvengti avarijų ir katastrofų labai padeda nauji, itin veiksmingi 
techniniai projektai, didinantys eismo saugą, ir kuo platesnio geležin-
kelių transporto darbuotojų rato įtraukimas į eismo saugos užtikrinimo 
procesą.

Lokomotyvų brigados, traukiniui priverstinai sustojus tarpsto-
čiuose dėl gedimų, turinčių įtakos eismo saugai, kelio, kontaktinio 
tinklo, statinių ir įrenginių būklei, nutrūkus traukiniui, nuriedėjus ir 
susidūrus riedmenims, privalo nedelsdamos apie tai pranešti priešais 
ir iš paskos važiuojantiems traukinių mašinistams ir radijo ryšiu, tele-
fonu informuoti stočių budėtojus.
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1.2. traukinių eismo saugos pažeidimai 

Eismo saugos pažeidimai traukiniui važiuojant ir manevruojant 
skirstomi į katastrofas, avarijas ir riktus.

Prie katastrofų priskiriami keleivinių ir prekinių traukinių susi-
dūrimai su kitais traukiniais arba riedmenimis, riedmenų nuriedėjimai 
nuo bėgių tarpstočiuose ir stotyse, kurių metu įvyko bent vienas iš to-
liau nurodytų įvykių: žuvo žmonių (arba buvo sužeistų); lokomotyvai 
arba vagonai buvo pažeisti taip, kad juos teko nurašyti; nutrauktas eis-
mas 6 valandoms ir daugiau dvikeliame ruože, 10 ir daugiau valandų 
vienkeliame ruože.

Prie avarijų priskiriami visi keleivinių traukinių susidūrimai su 
kitais traukiniais arba riedmenimis, keleivinių traukinių riedmenų nu-
riedėjimai tarpstočiuose arba stotyse, nesukėlę tokių pasekmių kaip 
katastrofos atveju; prekinio traukinio susidūrimas su kitu prekiniu 
traukiniu arba riedmenimis, prekinių traukinių riedmenų nuriedėji-
mas, nesukėlęs pasekmių, kurios įvertintos apibūdinant katastrofą, 
bet dėl kurių nutrauktas eismas vienu iš kelių 6 ir daugiau valandų; 
susidūrimai ir riedmenų nuriedėjimai manevruojant, esant parangos 
ir kitokiam judėjimui, kurių metu žuvo žmonių arba nepataisomai 
sugadinti lokomotyvai ar vagonai, arba nutrauktas eismas ruože 6 ir 
daugiau valandų.

Prie riktų priskiriami visi prekinių traukinių susidūrimai su pre-
kiniais traukiniais arba riedmenimis, prekinių traukinių riedmenų 
nuriedėjimai nuo bėgių tarpstočiuose ir stotyse, nesukėlę pasekmių, 
nurodytų katastrofų ir avarijų atveju; traukinio priėmimas užimtame 
kelyje ir išsiuntimas į užimtą tarpstotį; traukinio priėmimas ir išleidi-
mas į neparengtą maršrutą; draudžiamą signalą arba ribinio stulpelio 
pravažiavimas; iešmo perjungimas po traukiniu; vagonų išvažiavimas 
į traukinio priėmimo arba išvykimo maršrutą; krovinio išbyrėjimas 
kelyje; užvažiavimas ant automobilinio transporto priemonių, savaei-
gių arba kitokių mašinų; kelio vagonėlių, gyvulių ir kitokių pašalinių 
daiktų; neteisingas ryšio priemonių ir blokavimo sistemų veikimas; 
kontaktinio tinklo pažeidimai, dėl kurių eismas buvo visiškai nutrauk-
tas daugiau kaip 1 valandai; traukinio išleidimas su užsuktais gali-
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niais čiaupais; riedmenų aširačių ašies arba ratlankio (bandažo) lūžiai; 
keleivinio traukinio lokomotyvo pažeidimas, reikalaujantis rezervinio 
lokomotyvo; neatitvertos signalais judančiam traukiniui pavojingos 
atliekamų darbų vietos; klaidingas lokomotyvo šviesoforo leidžiama-
sis signalas.

Kaip klaida važiuojant ir manevruojant turėtų būti įvertinami šie 
pažeidimai: iešmo įpjova; sukabinimo įtaisų ir pagrindinės riedmenų 
sijos trūkis; savaiminis automatinių sankabų atsikabinimas; lokomo-
tyvų ir vagonų detalių kritimas ant kelio; aširačių užstrigimas; loko-
motyvų gedimai, dėl kurių traukinys sustabdomas tarpstotyje 30 min. 
ilgiau negu numatyta tvarkaraštyje ir kt.

Visi eismo saugos pažeidimo atvejai manevravimo darbų ir kelio-
nės metu turi būti išnagrinėti remiantis specialių instrukcijų reikalavi-
mais. Pagrindinis tyrimų tikslas – laiku ir visiškai nustatyti priežastis, 
sukėlusias eismo saugos pažeidimus, bei priimti visas įmanomas prie-
mones joms išvengti ateityje.

Katastrofų (avarijų) tarnybinius tyrimus atlieka geležinkelio va-
dovybės atstovai, eismo saugos tarnybos darbuotojai, dalyvaujant ati-
tinkamų tarnybų ir skyrių vadovams, geležinkelių transporto bei kitų 
organizacijų specialistams.

Geležinkelių transporto eismo saugos pažeidimų pasekmes grei-
tai likviduoja avarinės lauko brigados, avarinės eismo atnaujinimo 
mobiliosios priemonės, gaisriniai ir pagalbiniai traukiniai.

1.3. pagrindinės eismo saugos pažeidimų priežastys

Apie 60 % katastrofų ir avarijų įvyksta pravažiavus draudžiamąjį 
signalą, beveik 20 % – dėl neteisingo traukinio valdymo, apie 10 % – 
dėl neteisingo traukinio valdymo ir apie 10 % – dėl kitų priežasčių. 
Draudžiamojo signalo pravažiavimas yra traktuojamas kaip sunkiau-
sias nusikaltimas, nes gali sukelti pačių sunkiausių pasekmių turinčias 
katastrofas.

Draudžiamasis signalas dažniausiai pravažiuojamas įvažiuojant 
arba išvažiuojant į / iš stoties (dažniau išvažiuojant). Pusė draudžia-
mųjų signalų pravažiavimų tenka manevravimo darbams, pusė – ma-
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gistraliniam vežimui. Šių pažeidimų priežastys susijusios su prasta 
lokomotyvų brigadų drausme, miegojimu lokomotyve, neatidžiu sig
nalų stebėjimu ir signalų išdėstymo stotyje neišmanymu, mašinistų 
neblaivumu. Paskutinis veiksnys ypač nusikalstamas, nes tai yra tie-
sioginis kelias į katastrofą.

Tačiau būtų neteisinga aiškinti, kad draudžiamas signalas prava-
žiuojamas tik dėl nedrausmingų lokomotyvų brigadų. Yra ir kitų prie-
žasčių: didėjantis mašinisto nuovargis kelionės metu dėl nepakankamo 
poilsio prieš kelionę, dėl per ilgos maršruto trukmės arba ilgai laukiant 
darbo, dėl nervų sistemos perkrovos esant neigiamam psichologiniam 
klimatui (įtampai) darbe arba buityje. Papildomai mašinistą vargina 
netobuli budrumo kontrolės įtaisai, papildomi traukinio sustojimai, 
užlaikymas ir kt.

Psichologai gilinasi ir nagrinėja draudžiamų signalų pravažiavimo 
atvejus ir teikia gana veiksmingus pasiūlymus, „neutralizuojančius“ 
kai kurių draudžiamų signalų pravažiavimo priežastis. Pavyzdžiui, 
nustatyta, kad mašinistas dažnai priima ne realų signalo rodmenį, o 
tą, kurį tikėjosi pamatyti arba įpratęs matyti. Veikia įpročio jėga: daug 
kartų besikartojanti situacija neretai priimama kaip vienintelė galima. 
Tokio pobūdžio klaidos vadinamos iliuzinėmis. Būtina jas žinoti ir 
stengtis išvengti. Psichologai rekomenduoja nepasitikėti pirminiu po-
jūčiu ir būtinai jį patikrinti. Tam efektyviai padeda mašinisto padėjėjo 
pakartotas signalas. Ir mašinistas, ir mašinisto padėjėjas turi žinoti, 
kad garsiai pakartoti signalą – kiekvieno iš jų pareiga.

Nurodytos klaidos atmaina yra „svetimo“ signalo fiksavimas, t. y. 
gretimo bėgių kelio signalo priėmimas kaip savo. Neretos klaidos, 
įvertinant atstumą iš akies, ypač atstumą iki signalo arba kliūties tam-
siu paros metu, prognozuojant, kaip greitai suveiks stabdžiai. Siekiant 
jų išvengti, būtina nuolat treniruotis.

Kai kurių šalių tyrimai pateikia tokią draudžiamųjų signalų pra-
važiavimo priežasčių procentinę išraišką: nedėmesingumas – 31 %, 
miegojimas lokomotyve (užsnūdimas) – 17 %, mašinisto dėmesio nu-
kreipimas nuo lokomotyvo valdymo – 13 %, svetimo kelio signalo 
priėmimas kaip savojo – 12 %, pavėluotas stabdymas – 10 %, netei-
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singas signalo arba komandos supratimas – 6,5 %, alkoholio vartoji-
mas – 2,5 %, kitos – 8 %.

Avarijų, įvykusių dėl lokomotyvų brigadų kaltės, analizė rodo, 
kad viena trečioji visų įvykių atsitiko I ir II klasės mašinistams, kurių 
darbo stažas – daugiau kaip 10 metų. Priežastis – sumažėję reikalavi-
mai patyrusiems mašinistams ir mažesnė jų darbo kontrolė. Galima 
daryti išvadą, kad nei darbo stažas, nei kvalifikacija, nuolat nesito-
bulinant, nesilaikant vidinės drausmės ir normalaus darbo režimo, 
negarantuoja aukšto saugos lygio. Eismo saugai įtakos turi kelionės 
darbo aplinka, lokomotyvų brigados ir eismo organizatorių santykiai, 
techninių priemonių būklė (kelias, vagonai, lokomotyvai, elektros tie-
kimo įtaisai, blokavimo įtaisai, ryšio priemonės) bei gamtos ir klimato 
veiksniai (temperatūra, krituliai, vabzdžių kiekis, aukštis virš jūros ly-
gio, kelio profilis).

1.4. mašinisto patikimumo įtaka eismo saugai

Pagrindiniai teiginiai. Kelionės metu atsirandančių galimų situa-
cijų įvairovė, dideli reikalavimai, susiję su operatyviu mąstymu, nuo-
latinė ekstremalių veiksmų parengtis monotonijos sąlygomis, didelė 
asmeninė atsakomybė apibūdina specifinius lokomotyvų mašinistų 
darbo veiklos ypatumus.

Mašinisto veikla nukreipta spręsti du iš principo skirtingus, bet 
tarpusavyje susijusius uždavinius: valdyti energetines ir mechanines 
lokomotyvo sistemas bei stebėti aplinką važiuojant traukiniui. Šiuos 
uždavinius tenka spręsti nuolatinės ir gana didelės nervinės ir emoci-
nės įtampos sąlygomis. Įtampą sukelia didelė atsakomybė už keleivių 
gyvybę, materialinių gėrybių saugumą, būtinybė užtikrinti eismo gra-
fiko ir techninės eksploatacijos taisyklių laikymąsi.

Beveik kiekviena mašinisto klaida gali sukelti sunkias pasekmes. 
Mašinistas neturi pakankamai informacijos apie aplinką, kuria va-
dovaudamasis jis galėtų numatyti ilgalaikius savo veiksmus valdant 
traukinį. Jis priverstas be pertraukos įdėmiai stebėti kelią, kad kuo 
anksčiau galėtų fiksuoti nestandartinę situaciją, nuolat tikslinti savo 
veiksmus.
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Lokomotyvą valdantis mašinistas būtiną informaciją, reikalingą 
lemiamiems veiksmams priimti, gauna iš prietaisų rodmenų, triukšmo 
lygio ir vibracijos pokyčio. Be to, jis sistemingai (o kartais ir chao
tiškai) gauna informaciją iš išorės – radijo ryšiu, stebėdamas kelią ir 
kontaktinį tinklą bei priešpriešiais važiuojančius traukinius. Taigi ma-
šinisto veikla – tai nenutrūkstamos informacijos apdorojimo procesas. 

1 paveiksle pateikiama struktūrinė magistralinio lokomotyvo val-
dymo schema. 

1 pav. Struktūrinė magistralinio lokomotyvo valdymo schema
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Siekiant suprasti mašinistų daromų klaidų priežastis, būtina na-
grinėti veiksnius, turinčius įtakos mašinisto veiklai, fizinei, emocinei 
ir psichologinei būsenai, analizuoti tokius jo veiklos kriterijus kaip pa-
tikimumas, darbingumas, atsakingumas ir emocingumas. Šių veiksnių 
įvertinimas ir jų valdymas leidžia užtikrinti saugų eismą bei efektyvų 
lokomotyvų naudojimą.

1.4.1. mašinistų veiklos patikimumo veiksniai

Lokomotyvo mašinisto patikimumas apibūdinamas jo neklysta-
mumu, pasirengimu laiku atlikti veiksmus, atitinkančius tam tikrus 
riboto laiko intervalo reikalavimus, gera fizine ir psichine būkle. 
Patikimumas nustatomas galimybe žmogui kontroliuoti savo veiks-
mus ir taisyti padarytas klaidas iki aiškios kritinės ribos.

Treniruočių metu dirbtinai sudaromose nestandartinėse situacijo-
se mašinistai išsiugdo papildomus įgūdžius, apsaugančius nuo klaidų 
esant sunkiai gamybinei situacijai, ekstremalioms sąlygoms.

Žmogaus (mašinisto) klaidos gali būti nulemtos arba atsitiktinės. 
Prie nulemtų priskiriamos tos, kurios gali būti pašalintos sudarant op-
timalias darbo sąlygas, atsitiktinės įvyksta dėl atsitiktinių žmogaus 
veiksmų. 

Mašinisto daromas klaidas sąlyginai galima skirstyti į dvi gru-
pes: 

  klaidos dėl pavėluotų veiksmų (pavėluotai stabdoma, pavė-
luotai nutraukiamas ratų buksavimo procesas);

  klaidingi veiksmai (neteisingai naudojami stabdžiai, neteisin-
gai parenkama lokomotyvo valdiklio padėtis, traukinys netei-
singai pajuda iš vietos ir t. t.).

Mašinisto patikimumą galima įvertinti laiku atliktų veiksmų ro-
dikliu. Ne laiku atlikti (dažniausiai pavėluoti) veiksmai sukelia tas pa-
čias pasekmes kaip ir akivaizdžios klaidos.

Patikimumui padidinti būtina užtikrinti reikiamą laiko perteklių, 
kuris įvertinamas laiko pertekliaus koeficientu, lygiu laiko turimai už-
duočiai spręsti ir duotos užduoties sprendimo trukmės santykiu. 
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Valdant lokomotyvą laiko sprendimams priimti turima labai ma-
žai, todėl norint turėti pakankamą laiko perteklių būtina visais įmano-
mais būdais stengtis sprendimą priimti kuo greičiau. Tai pasiekiama 
lokomotyvų brigadas treniruokliais, užtikrinant didelius įrangai ir dar-
bo vietai keliamus ergonominius reikalavimus, sudarant aiškius loko-
motyvų valdymo technologinius grafikus, automatizuojant valdymą, 
naudojant gerai veikiantį radijo ryšį ir t. t.

1.4.2. mašinistų veiklos patikimumo didinimas

Fiziologai ir psichologai, nagrinėdami lokomotyvų mašinistų 
veik lą, sugebėjo sukurti moksliškai pagrįstą priemonių, leidžiančių 
padidinti veiklos patikimumą, sistemą (žr. 2 paveikslą). Šią sistemą 
sudaro daug grandžių, kurių funkcionavimas užtikrina iškelto uždavi-
nio sprendimą. Priemonių sistemą sudaro: profesinės kandidatų atran-
kos metodų taikymas mašinistams ir jų padėjėjams; specialaus techni-
nio parengimo ir treniruočių taikymas lokomotyvų brigadoms siekiant 
įtvirtinti svarbius, bet retai naudojamus normaliomis eksploatacijos 
sąlygomis įgūdžius ir darbo metodus; higieninių ir inžinerinių psicho-
loginių reikalavimų, keliamų mašinisto ir mašinisto padėjėjo darbo 
vietoms, užtikrinimas; komfortiškų sąlygų lokomotyvo valdymo ka-
binoje sudarymas; fiziologinė budrumo kontrolė; efektyvios lokomo-
tyvų brigados medicininės patikros organizavimas prieš reisą; griež-
čiausia racionalių darbo ir poilsio režimų kontrolė ir užtikrinimas.

Profesinė atranka. Daugelyje šalių atliktais tyrimais nustatyta, kad 
profesinis lokomotyvų brigadų tinkamumas nustatomas tokiomis specia
liomis savybėmis kaip pasirengimas veikti ekstremaliomis sąlygomis, 
atsparumas monotoniškumui, reakcijos greitis, dėmesys (ypač dėmesio 
sutelkimo į kitą objektą greitis), emocinis pastovumas. Profesinė atranka 
pagrįsta jau minėtų savybių išsiugdymo laipsniu. Sudaryta lokomotyvų 
brigados narių profesinės atrankos metodika, įvertinanti pasirengimą 
veikti ekstremaliai monotonijos sąlygomis. Profesinės atrankos duome-
nys įvertinami komplektuojant lokomotyvų brigadas pagal tarpusavio 
sąveikos principą, t. y. taip, kad mašinisto ar jo padėjėjo trūkumai būtų 
kompensuojami teigiamomis brigados nario savybėmis.
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2 pav. Priemonės, užtikrinančios traukinių eismo saugą 

Profesinį lokomotyvų mašinistų rengimą būtina organizuoti įver-
tinant profesinio tinkamumo rodiklius ir mokyti klausytojų grupes, su-
darytas pagal kiekvieno asmens profesinio psichologinio tinkamumo 
įvertinimo rodiklius – tinkamas, sąlyginai tinkamas, sąlyginai netin-
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kamas. Užsiėmimų programos turi būti diferencijuotos atsižvelgiant į 
profesinį klausytojų tinkamumą. Pirmajame etape besimokančiuosius 
galima suskirstyti į dvi kategorijas (du dinaminius stereotipus) – besą-
lygiškai tinkamus ir sąlyginai tinkamus.

Mašinisto patikimumui įvertinti ir elgesio prognozei nuvargus, 
atsparumui stresams nustatyti yra kuriamos priemonės, leidžiančios 
įvertinti asmenines bandomųjų savybes – savikontrolę, saviregu-
liacijos sugebėjimus ir emocinį bei psichologinį stabilumą. Gautais 
duomenimis remiamasi profesionalios kandidatų į mašinistus bei kan-
didatų dirbti be mašinisto padėjėjo (brigadą sudaro tik mašinistas) 
keleiviniuose traukiniuose atrankos metu. Psichologinio patikimumo 
vertinimo kriterijai dirbant be mašinisto padėjėjo yra gana griežti. 
Panašaus pobūdžio patikra gali būti taikoma lokomotyvų brigadoms, 
dirbančioms ir kitomis sudėtingomis sąlygomis – valdančioms grei-
tuosius, didelės masės, ilgus traukinius ir pan.

Profesinė atranka nėra vienintelis visų problemų, atsirandančių 
dėl žmogaus kaltės, sprendimo būdas. Įgimti duomenys negali pakeis-
ti techninio parengimo, drausmingumo ir atsakomybės jausmo.

Lokomotyvų brigadų parengimas. Iki 30 % šiurkščių saugaus 
eismo pažeidimų ir iki 20 % ypatingos apskaitos broko įvyksta dėl 
lokomotyvų brigadų kaltės, susijusios su nepakankama profesine pa-
rengtimi. Profesinės parengties tobulinimas vysta dviem kryptimis – 
mokymas ir treniruotės normaliomis eksploatavimo sąlygomis bei 
esant ekstremaliems darbo režimams. Pirmiausia parengtis turi vykti 
tobulinant mašinisto vairavimo įgūdžius, jų mokėjimą prognozuoti 
kritines ir avarines situacijas pagal būdingus požymius. Racionaliausia 
formuoti ir įtvirtinti šiuos įgūdžius naudojant lokomotyvų treniruok
lius (simuliatorius), kurie leidžia labiausiai priartinti mokymo sąly-
gas prie realių, nesukeliant realiomis sąlygomis atsirandančių pavojų. 
Simuliatoriai suteikia galimybę detalizuoti vieną arba kitą situaciją, 
išskirstyti operaciją į atskirus elementus, prailginti sprendimo priė-
mimo laikotarpį, pakartoti atliktus veiksmus, individualiai prieiti prie 
kiekvieno besimokančiojo, atkurti avarinės situacijos, kurios mode-
liuoti realiame darbe neįmanoma, sąlygas.
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Simuliatoriai lokomotyvų mašinistams rengti pradėti naudoti 
pradėjus tokius įrenginius naudoti kitų transporto priemonių valdymo 
specialistams rengti. Lokomotyvų stimuliatoriai priskiriami prie miš-
rių treniruoklių, ugdančių ir protinius, ir motorinius įgūdžius valdyti 
lokomotyvą normalios eksploatacijos sąlygomis (judėjimas iš vietos, 
įsibėgėjimas, savirida, stabdymas ir t. t.) ir ekstremaliomis sąlygomis 
(staiga pasikeitus signalui, atsiradus kliūčiai, buksuojant lokomotyvo 
ratams, atsiradus gedimų ir kt.).

Reikalavimai dėl stimuliatorių:
  lavinti būtinus mašinisto įgūdžius, reikalingus realiomis loko-

motyvo valdymo sąlygomis (maksimaliai artimomis realioms 
sąlygoms);

  turėti galimybę įvesti nepriklausomus, kintančius pagal nuo-
krypos dydį, sistemos parametrus, kuriuos besitreniruojanty-
sis privalo laiku pastebėti ir atitinkamu būdu į tai reaguoti;

  besitreniruojančiajam sudaryti galimybę pajusti savo veiksmų 
rezultatus, nes įgūdis gali visavertiškai formuotis tik tada, kai 
besitreniruojantysis mato savo veiksmų rezultatą ir įvertina 
padarytos klaidos pobūdį bei dydį, t. y. kai užtikrinamas grįž-
tamasis ryšys.

Lokomotyvų brigados darbingos būklės palaikymas. Lokomotyvų 
brigados darbo patikimumui didelę įtaką daro brigados narių būse-
na prieš kelionę. Būsimai kelionei nusiteikti padeda fiziniai pratimai, 
masažas, autogeninės treniruotės. Praktikoje diegiami psichologinės 
iškrovos kambariai, medicininiai treniruokliai.

Užtikrinant gerą funkcinę lokomotyvų brigados būklę ypač svar-
bios organizacinės režimo užtikrinimo priemonės. Pagrindinės iš jų yra 
darbo ir poilsio režimo užtikrinimas ir prieš reisą atliekama lokomotyvo 
brigados narių medicininė patikra. Draudžiamųjų signalų pravažiavimo 
atvejų septynerių metų laikotarpio analizė parodė, kad jų skaičius pri-
klauso nuo mašinisto nepertraukiamo darbo laiko. Esant nepertraukia-
mam darbo laikui nuo 8 iki 12 val. draudžiamųjų signalų pravažiavimo 
skaičius, tenkantis vienam dirbančiajam, per šį laiką padidėja iki 3 kar-
tų, esant nepertraukiamam darbui nuo 12 iki 16 val. – 9 kartus, palyginti 
su pravažiavimo skaičiumi dirbant 8 valandų darbo dieną.
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Būtina laiku nustatyti ankstyvuosius ūmių ligų požymius ir lėti-
nių ligų (ypač hipertonijos ir opų) paūmėjimus. Visiškai neleistinas 
nekontroliuojamas ir sisteminis, ir vienkartinis vaistinių preparatų 
vartojimas prieš kelionę ir kelionės metu. Dauguma kasdien vartojamų 
vaistinių preparatų, dažnai nepasikonsultavus su gydytojais, turi aiš-
kiai neigiamą poveikį centinei nervų sistemai, veikia tokias mašinisto 
profesijai svarbias savybes kaip pasirengimas skubiems veiksmams 
ir dėmesio sutelkimas. Prie jų priskiriami iš pirmo žvilgsnio nekalti 
skausmą mažinantys vaistai, preparatai nuo alergijos, taip pat kraujo 
spaudimą reguliuojantys vaistai. Neigiamą poveikį gali turėti nervų 
sistemos tonusą didinančių preparatų ,vartojimas. Lokomotyvų de-
puose būtina organizuoti gydytojų pokalbius arba paskaitas apie vais-
tinių medžiagų šalutinį poveikį ir jų įtaką eismo saugai. Psichologinės 
įtampos židiniu lokomotyvų brigadoje gali būti socialinispsichologi-
nis mašinisto ir jo padėjėjo nesuderinamumas, išreiškiamas skirtingu 
požiūriu į moralines vertybes, dorovines normas, socialinius interesus. 
Tokia brigada nepajėgi užtikrinti koordinuotų bendrų veiksmų. Šią są-
lygą būtina įvertinti komplektuojant lokomotyvų brigadas. 

1.5. manevrinių lokomotyvų ir variklinių vagonų  
sąstatų mašinistų darbo ypatumai

Manevrinių lokomotyvų ir variklinių vagonų sąstatų lokomotyvų 
brigadų darbo patikimumo užtikrinimas reikalauja ypatingo požiūrio 
dėl specifinių šių traukos riedmenų eksploatacijos sąlygų. 

Lokomotyvų brigados, manevruodamos stotyse, dirba gana 
įtemptai. Ypač didelį krūvį patiria mašinistai lygiose (be formavimo 
kalnelių) stotyse. Per pamainą mašinistui tenka reaguoti į maždaug 
1 400 signalų. Tai beveik tris kartus daugiau nei stotyse su formavi-
mo kalneliais. Klaida reaguojant į signalų rodmenis ir netgi lėta re-
akcija į juos arba pavėluotas atsakymas gali būti avarijos priežastis. 
Sustojimų skaičius dažnai siekia 400 per pamainą, be to, dauguma iš 
jų yra trumpa laikiai – iki 3 minučių. Tai labai padidina įtampą darbe. 
Stotyse be formavimo kalnelių mašinistas retai žino apytikrę stovėjimo 
trukmę, todėl yra nuolat pasirengęs reaguoti signalus ir pradėti judėti. 
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Iš jo reikalaujama didelio dėmesingumo, geros operatyvinės atminties 
(per pamainą mašinistas gauna nuo 30 iki 50 užduočių).

Manevrinio lokomotyvo mašinistui per pamainą tenka atlikti 
3 500–4 000 judesių veikiant įvairiais valdymo įtaisais: valdikliu, 
stabdžių čiaupu, reverso rankenėle ir kitais. Nors dauguma judesių 
yra nedidelės amplitudės (iki 3 N) ir raumenų jėgos nereikalaujama 
daugiau nei atliekant daugumą nedidelės amplitudės judesių, manevrų 
darbai ganėtinai sudėtingi ir fiziškai. Dėl šios priežasties netikslin-
ga organizuoti manevrinių lokomotyvų brigadų, dirbančių didelio 
krovinių srauto stotyse, 12 valandų darbo pamainą. Svarbu jų pa-
mainas sutrumpinti iki 6–8 valandų.

Visiškai neteisingas lengvabūdiškas kai kurių depo vadovų 
požiūris į manevrinių lokomotyvų brigadų sumažinimą iki vieno as-
mens laikantis nuostatos, kad manevrinio lokomotyvo brigados darbo 
krūvis ir atsakomybė yra gerokai mažesnė negu magistralinio lokomo-
tyvo brigados. 

Manevrinio lokomotyvo valdymo patirtis, kai lokomotyvų 
brigadoje – tik vienas narys (be padėjėjo), rodo, kad esant tinka-
mai žmonių ir technikos parengčiai gedimų, pažeidimų bei avarijų 
nedaugėja. Tačiau tam būtina ne tik tobulinti lokomotyvo įrangą, 
(įrengti antro valdymo pultą, pernešamo valdymo skydelį, galinės 
apžvalgos veidrodžius ir kt.), bet ir specialiai apmokyti mašinistą, at-
likti profesionalią darbuotojų atranką įvertinant psichinius žmogaus 
ypatumus. 

Elektrinių ir dyzelinių traukinių mašinistų darbas kelionėje skiria
si nuo manevrinių ir prekinių magistralinių lokomotyvų mašinistų 
darbo. Tai kartais neįvertinama skiriant mašinistus valdyti šias traukos 
riedmenų rūšis. 

Būdingas elektrinių ir dyzelinių traukinių mašinistų darbo 
režimas yra dieninių pamainų trukmė (10–12 val.) be poilsio pertrau-
kos ir naktinės pamainos trukmė iki 10 valandų. Per šį laiką mašinistas 
priima ir įvertina vidutiniškai 1 300 signalų iš išorės. Be to, jis turi 
stebėti prietaisų rodmenis kabinoje, įlipančius ir išlipančius kelei
vius. Per pamainą jiems kartais tenka stabdyti traukinį iki 200 kartų, 



19

t. y. jis turi apskaičiuoti stabdymo kelią stotyse, įvertinti konkrečias 
sąlygas, kad sustabdytų traukinį nustatytoje vietoje. Mašinisto nuovar-
gis didėja ir dėl to, kad didžiąją dalį laiko jam tenka dirbti intensyvaus 
judėjimo zonoje, automobilių kelių sankirtose ir t. t. Minėti veiksniai 
rodo, kad būtina racionaliai organizuoti lokomotyvų brigadų darbą ir 
poilsį, neleidžiant nė menkiausio nukrypimo nuo nustatyto režimo. 
Ypač kruopščiai turi būti atliekamos prieš reisą medicininės mašinistų 
patikros, sprendžiami ergonomikos ir sanitarinės higienos klausimai 
įrengiant mašinisto darbo vietą ir visą mašinisto kabiną. 

Reikia atkreipti dėmesį į pasiūlymą įrengti specialius treniruok-
lius mašinisto darbo vietoje, juos sumontuoti mašinisto kėdėje. Šiais 
treniruokliais mašinistas darbo metu, neatsitraukdamas nuo lokomo-
tyvo valdymo, gali atlikti rankų, kojų, kaklo raumenų apkrovos prati-
mus, kartu mažinti įvairių raumenų grupių įtampą ir bendrą nuovargį, 
iš dalies susijusį su ilgu sėdėjimu. 

Keleivinių traukinių ir manevrinių lokomotyvų brigadoms yra 
parengti moksliškai pagrįsti maitinimo racionai grąžos punktuose ir 
darbo vietose.

1.6. Lokomotyvų brigadų veiklos  
racionalus organizavimas

Nuo lokomotyvų brigados darbų organizavimo priklauso ne tik 
lokomotyvų brigadų darbo našumas, bet ir darbuotojų pasitenkinimas 
atliekamu darbu, galima darbo veiklos trukmė ir materialines gerovės 
lygis. 

Racionalus lokomotyvų brigadų darbų organizavimas turi įtakos 
jų darbingumui, padeda geriau išnaudoti darbo laiką bei suda ro 
komfortiškas darbo sąlygas. Racionalus darbų organizavimas turi 
įvertinti specifines lokomotyvų brigadų darbo sąlygas: judrumą, 
santykinę izoliaciją nuo aplinkinių darbuotojų masės, didelę darbo 
įtampą, ypač esant dideliems traukinių judėjimo greičiams, esant 
nuolatiniam didelio dėmesingumo poreikiui. Racionalus lokomotyvų 
brigadų darbo organizavimas apima įvairių užduočių, kurių sprendi niai 
priklauso nuo mokslo ir technikos laimėjimų ir gamybinių padalinių 
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pažangios patirties, visumą, įvertina organizacines, technines ir socia-
lines priemones. Gerų rezultatų galima pasiekti parengiant ir įdiegiant 
traukinio režimo valdymo kortas. Jos ypač naudingos jauniems, 
nelabai patyrusiems mašinistams. Režimo korta parodo mašinistui 
optimalų, racionalų privažiavimo prie nuokalnių greitį, leidžiantį 
laisvos eigos režimu išlaikyti nustatytą judėjimo laiką nenaudojant 
stabdžių greičiui mažinti. Nurodo, kaip maksimaliai išnaudoti trauki-
nio kinetinę energiją. Visa tai sumažina energijos sąnaudas traukinių 
traukai. Režimo kortoje nurodomos smėlio patekimo po ratais vietos – 
tai leidžia išvengti ratų buksavimo. 

Lokomotyvų depuose rengiami einamieji metiniai ir perspekty-
viniai lokomotyvų brigadų racionalaus darbo planai, kurie yra susie-
jami su depo techniniaisekonominiais plėtros planais. 

Racionaliam darbų organizavimui turi įtakos gamybos estetikos, 
ergonomikos ir darbo higienos, taip pat inžinerinės psichologijos 
klausimai. 

Siekiant sukurti komfortiškas darbo sąlygas valdymo kabinoje, 
gerinama garso izoliacija, mažinama vibracija, racionaliai išdėstomi 
kontrolės matavimo prietaisai ir valdymo įrenginiai, užtikrinamas nor-
matyvinio lygio apšvietimas, gerinamas kelio matomumas, didinamas 
bendros apžvalgos laukas ir t. t.

Triukšmo lygis mašinisto kabinoje, veikiantis personalą neper-
traukiamai ne ilgiau kaip 4 val., neturi viršyti 85 dB esant nuo 350 iki 
800 Hz dažniui ir 80 dB esant aukštesniems negu 800 Hz dažniams. 
Naujai projektuojamų manevrinių ir magistralinių lokomotyvų mašinisto 
kabinos plotas turi būti ne mažesnis kaip 5,5 m², pulto ir valdymo 
įrenginių apšvietimas turi būti 20 Lx, o mašinų skyriuje – tolygus, ne 
mažesnis kaip 30 Lx; vidutinė oro temperatūra 16–18 ºC. Mašinisto 
kabinoje turi būti įrengta priverstinė (mechaninė) ventiliacija – tiekiamo 
oro valymo įranga arba oro kondicionavimo įranga. Specialūs reikala-
vimai keliami mašinisto ir jo padėjėjo kėdei (elastingumas, gabaritiniai 
matmenys, reguliavimo galimybės ir kt.). Turi būti įrengtas šaldytuvas – 
spinta maisto produktams. Nustatytos rekomendacijos, kokios turėtų 
būti mašinų skyriaus ir lokomotyvų įrangos spalvos. 
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Medicininė lokomotyvų brigadų patikra. Prieš reisą atliekama 
medicininė lokomotyvų brigados narių patikra yra ypatinga mašinisto 
ir jo padėjėjo sveikatos einamojo patikrinimo ir jų darbingumo lygio 
nustatymo forma. Ši patikra yra viena iš esminių ir būtinų grandžių 
užtikrinant traukinių eismo saugą. Tokių patikrų duomenys leidžia 
visapusiškai įvertinti lokomotyvų brigadų narių darbingumą ir svei-
katos būklę ir sumažinti darbo nuostolius, laiku nustatyti ūmių ligų 
pradžią ir lėtinių ligų paūmėjimą.

Prieš reisą lokomotyvų brigados narių sveikata turi būti tikrinama 
medicinos punkte arba specialiame, tam tikslui skirtame kabinete. Šį 
punktą pageidaujama įrengti prie depo budėtojo kabineto. Sveikatą tik-
rina pagal standartinę metodiką vidurinysis medicinos personalas arba 
gydytojas. Kabinetuose turėtų būti medicininė matavimo ir kontrolės 
aparatūra. Gali būti naudojami automatiniai medicininiai aparatai, 
greitai ir tiksliai atliekantys arterinio ir veninio kraujospūdžio, širdies 
pulso ir kvėpavimo ritmo matavimo, kraujo analizės ir kitas operaci-
jas. Esant poreikiui, apžiūros metu gali būti naudojami testinės pa-
tikros specialūs budrumo kontrolės įrenginiai, įvairios testų lentelės, 
treniruokliai ir kita speciali įranga. 

1.7. inžineriniai psichologiniai mašinisto  
darbo patikimumo veiksniai

Mašinisto darbo specifika pasižymi tam tikrais inžineriniaispsi-
chologiniais reikalavimais, keliamais lokomotyvo kabinai. Padidėjus 
traukinių judėjimo greičiui, padidėja ir informacijos srautas, o laikas 
priimti informaciją mažėja. Todėl mašinisto darbo naudojant valdymo 
sistemą efektyvumas labai priklauso nuo to, kaip efektyviai (greitai, 
tiksliai, išsamiai) yra priimama indikatorinių prietaisų sistemos teikia-
ma informacija. 

Bendras vizualinių indikatorinių įrenginių skaičius, kuriais nau-
dojasi mašinistas, gana didelis, o tikslūs jų rodmenys yra būtini norint 
kuo greičiau ir tiksliau perskaityti prietaisų pateiktą informaciją. Šis 
reikalavimas yra labai kategoriškas mašinisto darbe. 
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Kaip ir daugumoje kitų techninių sistemų, dabartiniuose šilum-
vežių pultuose yra dviejų tipų rodikliai: su padalomis, kurie naudo-
jami informacijai apie reguliuojamo proceso kiekybinius parametrus 
pateikti, ir kontroliniai – signalizacijai apie reguliuojamos sistemos 
kokybinius pokyčius pranešti. Kiekvieno tipo indikatorius tikslinga 
patyrinėti išsamiau. 

Indikatoriai su padalomis. Šio tipo indikatorių mašinisto kabino-
je palyginti yra nedaug (6–15). Jų skaičius priklauso nuo lokomotyvo 
tipo. Norint įrengti šiuos indikatorius, dažniausiai naudojami prietai-
sai su rodyklėmis. Vienos rūšies indikatorius dažniausiai sudaro neju-
danti, apskrita ar pusiau apskrita skalė ir judanti horizontali rodyklė, 
kitos rūšies – vertikali nejudanti skalė, su judančia horizontalia rodyk
le (elektros srovės režimo prietaisų). 

Norint nustatyti skalės formų efektyvumą, būtina įvertinti inžine-
rinius psichologinius darbo rezultatus. Bandymai parodė, kad prietai-
sai su nejudama skale efektyvesni, nes pirmieji priskiriami kategorijai, 
kurios rodmenys priklauso nuo dviejų matavimų, antrieji – nuo vieno 
parametro. Be to, žvilgsnio amplitudė skaitant apskritos skalės rodme-
nis yra ekonomiškesnė.

Kita vertus, yra žinoma, kad jeigu turima labai nedaug laiko, 
greičiau perskaityti galima prietaisų su judama padala, bet nejudančia 
rodykle informaciją, nes mažiau laiko sugaištama rodyklės paieškai. 
Todėl galima pagrįstai manyti, kad elektriniams matavimo prietai-
sams – nuolatinio naudojimo indikatoriams – tikslinga pritaikyti hori-
zontalias viena po kitos esančias skales su nejudria rodykle. Tai užtik
rina pakankamą tikslumą ir sumažina prietaisų jautrumo zoną. 

Valdymo pultų informacinių prietaisų skydeliai, kuriuos sudaro 
tik prietaisai su apskritomis skalėmis, dažniausiai buvo netinkami 
naudoti. Valdymo skydelis ištemptas, o tai akivaizdžiai padidina bend
rą žvilgsnio amplitudę skaitant rodmenis. 

Pageidautina, kad prietaisų, kurių rodmenys turi būti nuskaitomi 
reglamentuotai tiksliai, skalės būtų apskritos. Šis reikalavimas visų 
pirma yra naudojamas manometrams. Pirmiausia tai leidžia kompak-
tiškai grupuoti šiuos kontrolės įrenginius valdymo pulte, taip pat padi-
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dinti jautrumo tikslumą. Skirtingos paskirties prietaisų įvairios formos 
skales galima naudoti tik sugrupavus jas pagal funkcionalų požymį. 
Tai kartu palengvina ir reikiamos informacijos paiešką. 

Kartu būtina pabrėžti, kad optimalus šio pasiūlymo įgyvendini-
mas yra susijęs su eksperimentine patikra ir ypač aktualus tokių prie-
taisų rodmenų nuskaitymo efektyvumui. 

Prie esminių skalių trūkumų priskiriame akivaizdų jų didinimą. 
Inžineriniai psichologiniai bandymai vis dar nepatvirtina tarp inžinie-
rių paplitusios nuomonės, kad padidinus prietaisus padidėja nuskai-
tymo greitis bei tikslumas. Priklausomybė tarp skalės skersmens ir 
rodmenų nuskaitymo tikslumo nėra tiesinė. 

Kai kurie mokslininkai, nagrinėję apskritų 25–100 mm skers-
mens skalių rodmenų nuskaitymą 750 mm atstumu, nustatė, kad didi-
nant skersmenį nuskaitymo tikslumas iš pradžių didėja, o vėliau pra-
deda mažėti. Eksperimentai, kuriuose buvo naudojamos vienodo 
įforminimo, bet kintančio skersmens skalės, parodė, kad nuskaitymo 
tikslumas ir greitis sumažėja didinant prietaiso skersmenį daugiau nei 
50 mm. Pagal kitus duomenis optimalus nuskaityti skersmuo yra lai-
komas 75 mm. 

Renkantis prietaiso skalės dydį reikia įvertinti vieno ar kito prie-
taiso rodmenų reikšmę. Svarbiausią informaciją rodančių prietaisų 
skersmuo turi būti didelis, o ne tokią svarbią – mažesnis (tarp opti-
malaus diapazono viršutinės ir apatinės reikšmės). 

Pramoninių prietaisų skalių, įmontuotų lokomotyvuose, įformi-
nimas ne visada atitinka mašinisto specifinės veiklos poreikius. Dar 
vienas trūkumas yra tas, kad unifikuotos sistemos įforminimas nėra 
sukurtas. 

Dažnai taikomos skalės, kurių rodmenys yra tikslesni, nei būtina. 
Tai įvyksta išdėstant padalas labai arti viena kitos. Tokie rodmenys 
esant įprastoms mašinisto darbo sąlygoms yra neatskiriami. 

Būtina gerinti reikiamą prietaisų rodmenų identifikavimą. Tai visų 
pirma spalvų kodavimas įvairiose skalės zonose, atitinkantis įvai-
rius darbo režimus. Senuose lokomotyvuose jis beveik netaikomas, 
nors naudojamas labai paprastai. Parametrų reikšmės yra pažymėtos 
tik ant keleto prietaisų. 
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Leistinos reikšmės ribos ant prietaiso yra nurodomos raudona li-
nija. Efektyvesnė priemonė būtų ištisas signalinės spalvos ruožas ties 
skirtingais skalės sektoriais. Ypač svarbiems rodmenims, tokiems kaip 
greičio viršijimas, variklio perkaitimas ir kt., nuskaityti, matyt, reko-
menduotina taikyti „suflerius“ – specialią (garso ir šviesos) signaliza-
ciją, įsijungiančią sutrikus darbo režimui. 

Optimizuojant prietaisų rodmenis, tenka atsižvelgti į galimybę tai-
kyti jau kiekvieno žmogaus išsiugdytą įprotį nuskaityti rodmenis nuo 
labiausiai paplitusių dydžių skalių, pavyzdžiui, laikrodžio skalės. 

Laikrodžio skalės su 24 padalomis taikymas greitmačiui akivaiz-
džiai nepasiteisino. Atsiranda neigiamas poveikis, dėl susidariusio ir 
nuolat lavinamo įpročio skaityti laikrodžio rodmenis. Įvertinant greit
mačio rodmenų svarbą ir nuskaitomos informacijos dažnį mašinisto 
darbe, nepageidautini 24 padalų rodmenys, sukeliantys sunkumų ap-
mokant mašinistus. 

Įrengiant mašinisto darbo vietą, konstrukcinės priemonės turi 
užtikrinti geriausias matomumo sąlygas, kurias apibrėžia ne tik pa-
togiai matoma kelio dalis, bet ir prietaiso rodmenų matomumas. Dėl 
šios priežasties didelę reikšmę turi matomumo zonų išdėstymas api-
brėžtoje mašinisto darbo erdvėje prie pulto indikacijos priemonių. Ir 
epizodinio, ir nuolatinio naudojimo skaitinių prietaisų įrengimo vieta 
turi didelę reikšmę mašinisto darbo kokybei. Pavyzdžiui, buvo nusta-
tyta, kad prietaisų, esančių skirtinguose matymo lauko kvadratėliuose, 
rod menų nuskaitymo greitis skiriasi. Eksperimentai parodė, kad esant 
įvairioms mašinisto darbo sąlygoms viršutinės kairės pusės dalies sig
nalai yra suvokiami greičiau. 

Eksperimentų duomenimis, žvilgsnio fiksacijos dažnumas įvai-
riose skydo zonose, esant vienodai visų prietaisų reikšmei, išsidėsto 
taip: viršutiniame kairiajame kampe – 46 %, viršutiniame dešiniajame 
kampe – 29 %, apatiniame dešiniajame kampe – 14 %, apatiniame 
kairiajame kampe – 11 %. Šie duomenys rodo, kad dažnai naudojamus 
ir svarbiausius prietaisus reikia įmontuoti viršutiniame kairiajame val-
dymo pulto prietaisų skydelio kampe. 

Konstruktoriai, komponuodami valdymo pulto prietaisus, dažnai 
nekreipia dėmesio į psichologinius fiziologinius veiksnius, kurie pa-
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sireiškia nepagrįstai padidėjusiais priimamo pojūčio lauko matmeni-
mis ir atskirų prietaisų bei jų grupių tarpusavio išdėstymu už matymo 
lauko ribų. 

Kontrolinio nuskaitymo indikatoriai. Be kiekybinių indikato-
rių, mašinisto kabinoje yra nuo 4 iki 16 kontrolinių indikatorių. Jie 
mašinistui pateikia informaciją apie kontroliuojamos sistemos darbo 
režimą ir avarinę jos būklę. Skaitant kontrolinius indikatorius būtina 
teisingai atpažinti signalo reikšmę. Įprastai tai pasiekiama padidinant 
besiskiriančių ženklų skaičių. Efektyviausia iš tų ženklų yra spalva, 
nors tai projektuotojai ne visuomet įvertina. Tam tikri pažymėjimai 
ant indikatorių nepadeda atpažinti ženklų, kurie yra neryškūs, nes nėra 
unifikuotos kontrolinių indikatorių skaitymo schemos. 

Kadangi kontroliniai indikatoriai skirtinguose traukiniuose yra 
skirtingose vietose, kiekviena nauja mašinistų karta, turi iš naujo per-
prasti jų išdėstymą, o tai, žinoma, užtrunka. Staigiai įsižiebęs koky-
binis indikatorius arba jo spalvos pokytis yra gerai pastebimas, to-
dėl juos galima įrengti prietaisų pulto kraštuose. Tuo pat metu nuo 
centrinio mašinisto matomumo lauko per toli esantys indikatoriai gali 
labai pasunkinti pastebėti ir nuskaityti svarbų signalą arba jį nuskaityti 
pavėluotai. 

Didelę reikšmę turi indikatorių ryškumo reguliatoriai. Jie loko-
motyvo mašinistui padeda nustatyti tokį indikatoriaus apšvietimo lygį, 
kuris esant pakankamam ryškumui nesudaro per daug ryškių signalo ir 
bendro fono šviesos pokyčių. Jei tokio reguliatoriaus lokomotyvuose 
nėra, mašinisto akys turi būti nuolat įtemptos ir tai gali būti greito 
nuovargio priežastis. 

Tai taip pat pasakytina ir kalbant apie automatinės lokomoty-
vo signalizacijos sistemos signalų ryškumą. Mašinistai neretai, ypač 
nakties metu, signalinį lauką užsiklijuoja popieriumi. Analogiškai jie 
kovoja ir su akinamu indikatorių dangtelių blizgančio paviršiaus po-
veikiu. Indikatoriaus rodmenų įvertinimas pasunkėja, jeigu jie pulto 
paviršiuje įgilinami (žr. 3 paveikslą.). Kadangi kai kuriuose lokomo-
tyvuose jie išdėstyti paties indikatoriaus skersmens dydžio gilumu, 
mašinistai, sėdėdami įprastoje vietoje, kartais visiškai nemato signalo 
rodmenų. 
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Valdymo prietaisai. Psichologinė signalų sistemos pateikimo 
žmogui konstrukcinių sumanymų racionalizacija yra tik viena iš inži-
nerinės psichologijos problemų. Kita problema – žmogaus pojūčio ir 
mašinos teikiamos informacijos suderinamumas.

Ne mažiau svarbus klausimas yra optimalus lokomotyvo valdy-
mo prietaisų įrengimas patogiausioje zonoje ir tinkamiausiu atstumu, 
optimalaus svirčių ir rankenėlių judėjimo krypties varianto parinki-
mas, reikiamos poveikio jėgos nustatymas. 

Lokomotyvų valdymo prietaisai būna kelių rūšių: valdymo svirtys 
(rankenėlės), jungikliai, mygtukai, pedalai, čiaupai (žr. 3 paveikslą).

Lokomotyvuose įrengtos svirtys skirstomos į dvi grupes: 
  nuolatinio naudojimo – pagrindinė kontrolerio svirtis ir maši-

nisto stabdžių čiaupas; 
  periodinės ir įvairaus panaudojimo – reversoriaus svirtis, pa-

galbinio stabdžio, smėliadėžės, stabdžių sistemos magistralių 
išjungimo svirtis, rankinio stabdžio fiksavimo svirtis ir kt. 

3 pav. Valdymo prietaisų išdėstymas pulte:
1 – indikatoriai; 2 – čiaupas; 3 – jungikliai; 4 – mygtukai
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Kuriant darbo vietą svarbia inžinerine psichologine užduotimi 
tampa teisingas (tolygus) funkcijų paskirstymas abiem magistralinio 
lokomotyvo mašinisto rankoms. 

Mašinisto užimtumas manipuliuojant valdymo prietaisais pateik-
tas 1 lentelėje.

1 lentelė. Mašinisto užimtumas manipuliuojant valdymo prietaisais

Valdymo prie-
taiso pavadini-

mas

Dešinė ranka Kairė ranka
Naudojimosi 

dažnumas  
kartais

Laikas 
s

%
Naudojimosi 

dažnumas 
kartais

Laikas 
s

%

Lokomotyvo 
valdiklio svirtis 
(kontroleris)

– – – 44 210 42

Lauko atlaisvi-
nimo svirtis

– – – 32 253 50

Reversoriaus 
svirtis

– – – 7 23 5

Garsinio signalo 
įrenginys

26 114 8 – – –

Smėlio tiekimo 
sistemos jungi-
klis

18 684 49 – – –

Budrumo ran-
kenėlė

14 384 27 – – –

Sąstato stabdžių 
čiaupas

10 89 7 – – –

Lokomotyvo 
stabdžių čiaupas

8 82 6 – – –

Jungikliai – – – 7 15 3
Radijo stotis 2 43 3 – – –
Iš viso: 78 1 396 100 90 501 100

Iš 1 lentelės matyti, kad valdymo funkcijų paskirstymas abiem 
rankoms yra netolygus. Valdiklį valdanti kairė ranka ilgiau lieka vie-
nodoje padėtyje nei dešinė ranka (tik viena svirtimi buvo atlikti 44 
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jungimai per 210 sekundžių). Dešinioji ranka, turinti platesnę valdy-
mo zoną, valdymo prietaisus aptarnauja 2,5 karto ilgiau. 

Atsižvelgiant į šiuos duomenis garsinio signalo įrenginį, smėlio 
tiekimą, prožektorius tikslinga valdyti kojomis. 

Daugelyje lokomotyvų valdiklio svirtis yra kairėje pusėje, o stab-
džių čiaupas – dešinėje. Ergonomiškai patvirtinta, kad kairė ranka pa-
sižymi didesniu tikslumu ir gebėjimu tiksliai riboti judesį, o tai labai 
svarbu valdant valdiklį. Dešinė ranka pasižymi didesne jėga ir grei-
čiu, – tai svarbu staigiai stabdant. Be to, pagrindinės valdiklio svirties 
perjungimas į priekį atitinka greičio didinimą, o atgal – mažinimą. Tai 
sudaro loginį valdymo prietaiso judėjimo krypties ir valdomo objekto 
atitikmenį. 

Kai kuriuose lokomotyvuose valdiklis yra centre ir jo svirties ar 
rato skersmuo lygus 400 mm. Toks išdėstymas nėra atsitiktinis – jis 
leidžia vienu metu naudojant grupinį perjungimą į kitą poziciją pa-
eiliui kaire ar dešine ranka vykdyti kitas reikalingas operacijas kitais 
valdymo prietaisais. 

Reikia pripažinti, kad abu anksčiau išvardyti komponavimo prin-
cipai buvo sėkmingi ir pagrįsti ergonominiais principais. Šis klausi-
mas blogiau buvo išspręstas tik tuose lokomotyvuose, kuriuose stab-
džių čiaupas buvo kairėje mašinisto pusėje. Todėl važiuojant atsiranda 
nepatogumų ir šis faktas yra nepriimtinas eismo saugos atžvilgiu, nes 
esant ekstremalioms stabdymo sąlygoms mašinistas turi kaire ranka 
atlikti du vienas paskui kitą einančius judesius: pirmiausia sumažinti 
valdiklio poziciją iki 0 ir ta pačia ranka pasukti stabdžių čiaupą. 

Sukūrus stabdžio rankenos tipo svirtį, kuri naudojama stabdant 
ekstremaliomis sąlygomis (įjungiamas valdiklis, nuleidžiamas pan-
tografas, tiekiamas smėlis ir ekstremaliai stabdoma), visų išvardytų 
operacijų eiliškumas nustatomas automatiškai. Šis prietaisas turėtų 
būti ant mašinisto pulto ir nepriklausyti nuo lokomotyvo darbo prie-
taisų valdymo. 

Svarbiausios lokomotyvo darbo vietos charakteristikos yra 
pasiekiamumo zonos. Komponuojant nuolatinio valdymo prietaisus, 
nedaug dėmesio skiriama antropometriniams žmogaus duomenims. 
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Daugelyje lokomotyvų neatsižvelgiama į optimalius svirčių pasu-
kimų kampų diapazonus nuo 30º iki 60º. Neretai stabdoma pasukant 
čiaupą 140º–180º. Nors svirties pradinis pasukimas yra 20º–30º, stab-
dymo pabaigoje 20º–30º svirties užbaigiamasis pasukimas yra nepa-
togus. Biomechanikų nuomone, rankos pasukimas laikomas neracio
naliu, jeigu dalyvauja keli rankos ir pečių sąnariai. Tas pats vyksta 
naudojantis pagrindine valdiklio svirtimi. 

Darbo zonų optimalaus išdėstymo klausimas turi būti sprendžia-
mas teisingai įrengiant mašinisto kėdę. Tai ypač efektyvu tais atvejais, 
kai valdymo prietaisų matmenys įvairiose lokomotyvų kabinose yra 
vienodi. Dar geriau – prie grindų pagrindo nepritvirtintos kėdės. 

Įvairūs lokomotyvo valdymo svirčių komponavimo būdai rodo, 
kad konstruktoriai nepakankamai gerai įsivaizduoja, kokį svirčių iš-
dėstymą reikia laikyti optimaliu. 

Didžiausią valdymo prietaisų skaičių sudaro įvairaus tipo jungik
liai. Jų skaičius svyruoja nuo 5 iki 23 mašinistui ir nuo 0 iki 12 maši-
nisto padėjėjui – tai priklauso nuo lokomotyvo tipo. Jungiklių išdėsty-
mas prietaisų skydelyje parodytas 4 paveiksle.

4 pav. Jungiklių išdėstymas prietaisų skydelyje

Jungiklių naudojimą galima laikyti racionaliu, jeigu reguliavimas 
apribotas dviem darbo režimais „įjungta“, „išjungta“ tam tikrą laiką 
išsaugant nustatytą režimą. Jungikliais yra užtikrinamas paprasčiau-



30

sias „įjungimas“ ir „išjungimas“ tokių lokomotyvo sistemų kaip: vi-
dinis apšvietimas (kabinos, matavimo prietaisų), išorinis apšvietimas 
(prožektoriai, važiuojamųjų dalių apšvietimas), kabinos, langų stiklų 
apšildymas, ventiliacija, radijo ryšys, pantografo valdymas. 

Kai kuriuose lokomotyvuose smėlis tiekiamas, garsinis signalas 
jungiamas taip pat jungikliais, nors šių veiksmų negalima pavadinti 
racionaliais. Būtų tikslinga pritaikyti mygtukus arba pedalus, kaip yra 
kituose lokomotyvuose. Atsiranda poreikis išskirti signalą ir švilpuką 
iš daugybės vienodų vienkartinio naudojimo mygtukų. 

Jungikliai turi atitikti šiuos inžinerinius psichologinius reikalavi-
mus: 

 gerai vizualiai atskirtos padėtys „įjungta“ ir „išjungta“;
 tam tikras garsinis signalas perjungimo metu;
  paprastas perjungimas, minimalus mikrojudesių kiekis, gali-

mybė perjungti bet kuriuo pirštu; 
 apsauga nuo savaiminio jungiklio išsijungimo. 
Būtina nurodyti nepakankamą jungiklių grupavimo principą pagal 

funkcinį požymį, kuris labai prailgina jutiklinės paieškos laiko trukmę 
renkantis reikiamą valdymo prietaisą ir tai gali lemti klaidas. Visiškai 
pagrįsta laikoma vienkartinio naudojimo jungiklius įrengti už valdy-
mo pulto ribų. Tai leidžia tikslingiau išdėstyti kitus pulto jungiklius. 

Funkcinis grupavimas gali būti atliekamas išskiriant: funkcines 
grupes pagal spalvą, pagal tarpusavio išdėstymą; panaudojant įvairios 
formos jungiklius. Deja, daugelyje lokomotyvų šių grupavimų nėra 
arba jie yra nepakankami. 

Norint užtikrinti greitesnę vizualią valdymo prietaiso paiešką, 
galima pasinaudoti valdymo įrenginių paskirties santrumpomis. 

Lokomotyvų pultuose yra gana daug mygtukų. Prie mygtukų gali 
būti priskirti ir valdymo prietaisai (budrumo svirties tipo), kurių darbo 
judesiu yra laikomas paprasčiausias paspaudimas. Mygtukai yra plačiai 
naudojami garsiniams signalams įjungti, smėliui pabarstyti. Dažniausiai 
jie yra nedidelio skersmens (12–20 mm), nors kartais siekia ir  
60–70 mm. Didesnis mygtukų skersmuo padaro juos patogesnius nau-
doti (pagerina paiešką, padidina greitį ir motorinio poveikio tikslumą). 



31

Mygtukų išdėstymas darbo vietoje ne visuomet yra pakankamai 
pagrįstas. Kai kuriuose lokomotyvuose, signalo, švilpuko ir smėlio dė-
žės mygtukai išdėstyti ant kabinos sienelės, jie valdomi dešine ranka. 

Kartais signalų įjungimo mygtukai ir smėlio barstymo mygtukai 
dubliuojami pedalais. Toks būdas ne tik patogus, bet ir leidžia labai su-
mažinti staigaus stabdymo laiką (išnaudojant visas keturias galūnes). 

Šturvalai dažniausiai pritaikomi stabdžiams (išskyrus jau apra-
šytą šturvalo panaudojimo atvejį valdikliui). 

Parinktas šturvalo skersmuo yra artimas optimaliam (350–
500 mm). Būtina taip pat pažymėti, kad dažnai būna nepatogiai įreng-
ta radijo stotis, ypač jeigu jos vieta yra mašinisto, o ne mašinisto pa-
dėjėjo darbo vietoje. Stojantis dažnai į ją atsitrenkiama galva (žr. 5 
paveikslą.). 

5 pav. Radijo stoties vieta kabinoje 

Magistralinių lokomotyvų valdymo pultų analizė parodė, kad 
jie nevisiškai atitinka inžinerinius psichologinius reikalavimus. Nors 
kiekviena lokomotyvų serija pasižymi keliais originaliais ir įdomiais 
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valdymo ir kontrolės prietaisų įrengimo variantais, bendras optimalus 
jų modelis leistų geriau organizuoti mašinisto darbą. 

Daugybė naudojamų pagrindinių valdymo svirčių kompona-
vimo būdų liudija, kad konstruktoriai dažnai tiksliai neįsivaizduoja, 
kokią svirčių įrengimo vietą valdymo pulte reikėtų laikyti optimalia. 
Praktikoje lokomotyvų valdymo pultai dažnai būdavo komponuojami 
vadovaujantis tik sveika nuovoka. Dėl to buvo padaryta daug klaidų. 
Inžinerinėje psichologijoje ir ergonomikoje yra sukurtos konkrečios 
rekomendacijos ir reikalavimai, keliami operatoriaus darbo vietai. Tai 
sukuria tam tikrą pagrindą sėkmingai šiuos uždavinius spręsti prak-
tiškai. 
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2. Lokomotyvų techninėS pRiemonėS, 
užtikRinančioS eiSmo Saugą

2.1. Šildymas, vėdinimas ir kondicionavimas

Natūralioji ir mechaninė vėdinimo sistemos negali palaikyti visų rei-
kiamų ar norimų mikroklimato parametrų bei sukurti komfortiškas darbo 
aplinkos sąlygas. Šiam tikslui naudojami oro kondicionavimo įrenginiai. 
Jie gali sukurti ir automatiškai palaikyti patalpoje norimą mikroklima-
tą. Kondicionieriai palaiko norimą patalpos oro temperatūrą, drėgmę, 
oro judėjimą ir švarą, gali jonizuoti, ozonuoti ar dezodoruoti. Visas šias 
funkcijas atliekantys oro kondicionavimo įrenginiai vadinami visiško 
oro kondicionavimo įrenginiais (Čyras, Grinius, Kaminskas ir kt. 2003).

Oro vėdinimo sistemos technika pagrįsta įvairiais žemos tempe-
ratūros gavimo būdais. Techninės išgarinančio kondicionieriaus kons-
trukcijos charakteristikos pateiktos 2 lentelėje.

2 lentelė. Techninės išgarinančio kondicionieriaus konstrukcijos charakteristikos

Našumas (didžiausias):
    oro kiekio, m³/ h 1 100
     šilumos kiekio (esant 45 ºC temperatūrai ir 25 % 

santykiniam drėgnumui), kcal/h
6 000

Temperatūrų kaita orui išeinant iš aušintuvo, ºC 16–20
Vidutinės panaudojamo išgarinti vandens sąnaudos 4–4,5
Santykinė drėgmė kvėpavimo zonoje, % <65
Būtina galia, kW 0,105
Ventiliatoriaus ir siurblio nominali įtampa, V 75
Gabaritiniai matmenys, mm 1 230 × 840 × 500
Kondicionieriaus svoris (be vandens), N 1 200

Bandymais įrodyta, kad oro temperatūra mašinisto kabinos viduje, 
palyginti su išore, sumažėja 5–10 ºC; santykinė oro drėgmė padidėja 
42–49 %, esant 23–28 % drėgmei. Šį kondicionierių naudoti galima 
labai karšto klimato ir žemos oro drėgmės vietovėse. Pagal higieninius 
reikalavimus jo negalima naudoti vietovėse, kur yra didelė drėgmė, 
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nes papildomas drėgnumas sukelia drėgmės padidėjimą kabinoje ir tai 
neatitinka sanitarinių normų. Kondicionieriaus su mechaniniu aušini-
mu veikimo principas yra pagrįstas oro aušinimu garine kompresine 
šaldymo mašina. Šaldymo procese nenaudojamas freonas. 

Bandymai parodė, kad šilumvežiuose su minėtu kondicionieriumi 
oro temperatūra, palyginti su išorine temperatūra, sumažėja 8–10 ºC. 
Nustatyta, kad durų ir langų atidarymas dviem trim minutėms įtakos 
kabinos temperatūros režimui nedaro. Oro judėjimo greičiai mašinisto 
ir jo padėjėjo darbo vietose buvo lygūs 0,2–0,7 m/s. Taip pat nustaty-
ta, kad dėl mechaninio oro aušinimo kyla triukšmas, kurio šaltiniai yra 
oro aušinimo ventiliatoriai ir kondensatoriai, kompresoriai ir pavara. 
Projektuojant šilumvežį su kondicionieriumi, būtina numatyti triukšmo 
mažinimo priemones ir ventiliatorius reikia įrengti kabinos išorėje. 

Termoelekrinis aušinimo būdas yra pagrįsta Peltje efektu (tekant 
nuolatinei srovei vyksta aušinimas arba įkaitimas – priklauso nuo 
elektros srovės krypties) (Čyras, Grinius, Kaminskas ir kt. 2003). 

Termoelekrinis aušinimo metodas pasižymi tokiais pranašu-
mais. Aušinimas vyksta nenaudojant šaldymo agentų (be judamų 
elementų). Kondicionierius veikia tyliai ir nevibruoja. Lengvai pe-
reinama nuo aušinimo prie šildymo režimo. Atsižvelgiant į reikiamą 
šilumos kiekį įrengiamas atitinkamas radiatorių skaičius. 

Toliau esančioje lentelėje (3 lentelė) nurodyti oro parametrai ka-
binos viduje, atitinkantys higienos normas (Панова 1986):

3 lentelė. Leistini oro lokomotyvo kabinoje parametrai

Vidutinė oro temperatūra kabinoje vasarą, esant išorės 
temperatūrai:
    iki 27 °C 22–24 °C
    28–35 °C 25 °C
    36–40 °C 28 °C
Santykinė oro drėgmė, % 35–365
Leistina anglies dvideginio koncentracija ore, litras/m³ 1
Vienam žmogui skirtas tiekiamo iš išorės oro kiekis, m³/h >30
Leistinas dulkių kiekis ore, mg/m³ 1
Oro judėjimo greitis darbo vietų zonose, m/s <0,3
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Norint užtikrinti savaiminę šilumvežio kabinos ventiliaciją, jos 
lubose įrengti du iš vidaus atidaromi stoglangiai. Kabina priverstinai 
vėdinama ir apšildoma per šildymo ir ventiliacinį agregatą, įmontuotą 
prie mašinisto padėjėjo stalo. Oras ten patenka arba iš aplinkos per 
priekinės kabinos sienos langelį su tinkleliu, prieš tai perėjęs per filtrą, 
arba žiemos metu tiesiogiai iš mašinisto kabinos ir tiekiamas pučiant 
ventiliatoriui. Oro tiekimą šildyti reguliuoja žaliuzės. Žiemą nuo dy-
zelinio variklio per šildymo agregato sekciją pereina 70–90 ºC karštas 
vanduo, kuris ir sušildo į kabiną patenkantį orą. Dalis pašildyto oro 
yra skirta mašinisto bei jo padėjėjo kojoms šildyti.

Kai žmogų veikia aukšta temperatūra, sutrinka organizmo šilumos 
reguliacijos sistema, dėmesys, lėčiau priimama informacija ir greičiau 
nuvargstama. Dėl šios priežasties prarandamas budrumas. 

Lokomotyvų brigadų darbo sąlygos apibūdinamos mikroklimatu 
mašinisto kabinoje. Jį rodo temperatūra, santykinė drėgme ir oro ju-
dėjimo greitis. 

Pagal sanitariniushigieninius reikalavimus oro temperatūra 
mašinisto kabinoje 100–1 200 mm aukštyje nuo grindų, esant už-
darytiems langams šaltu ir pereinamuoju metų laiku (prie išorinės  
sienos –10 °C), turi būti 20–22 °C. Oro temperatūros kaita 50 ir 
1 500 mm aukštyje nuo grindų neturi viršyti 3 °C. Specialistų tyrinėji-
mais nustatyta, kad didesnis kaip 3 °C temperatūrų skirtumas sukelia 
diskomfortą. Vidinių kabinos paviršių (lubų, sienų, grindų, išskyrus 
metalinius ir stiklinius paviršius) temperatūra ir oro temperatūra kabi-
noje neturi skirtis daugiau nei 3 °C, nes didelis temperatūrų svyravi-
mas nemalonus žmogaus organizmui. 

Šiltu metų laiku oro temperatūra kabinoje nėra normuojama, iš-
skyrus atvejus, kai kabinoje yra įrengta kondicionavimo sistema. 
Norint sukurti normalų mikroklimatą kabinoje pereinamuoju ir šal-
tu metų laiku, didelę įtaką turi šildymas. Projektuojant šildymo siste-
mą reikia atlikti išankstinius šiluminius skaičiavimus. Kai kuriuose 
šilumvežių kabinose yra įrengti kaitrolaidžiai. Vienuose šilumvežiuo-
se kaitrolaidis įmontuotas į mašinisto padėjėjo stalą ir šilta oro srovė 
nukreipta į mašinisto pusę. Kituose jis įrengtas kabinos viduryje prie 
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priekinės sienos ir šiluma nukreipiama į dešinę ir į kairę kabinos pusę 
arba skersai. 

Bandymai parodė, kad oro temperatūra kabinoje žiemą, esant tokiai 
šildymo sistemai, nėra pastovi, linkusi greičiau kisti. Tai atsitinka dėl 
prasiskverbiančio šalto oro srovės atidarinėjant šoninius langus, taip pat 
dėl langų, grindų ir įėjimo durų nesandarumų galvos ir kojų aukštyje.

6 paveiksle parodytas oro temperatūrų kaita žiemos metu maši-
nisto bei jo padėjėjo galvos ir kojų aukštyje, esant išorės temperatūrai 
–25 °C. Temperatūrų, išmatuotų galvos aukštyje, nukrypimai atsiran-
da dėl atidaromų dešiniojo ir kairiojo langų. Pastebėtas didelis oro 
temperatūrų skirtumas mašinisto ir jo pagalbininko galvos ir kojų 
aukštyje.

6 pav. Oro temperatūrų kabinos viduje priklausomybė nuo paros meto, 
lauko temperatūrai esant –25 ºC: 

1, 2 – temperatūrų kreivės mašinisto ir atitinkamai jo padėjėjo kojų aukštyje 
3, 4 – temperatūrų kreivės mašinisto ir atitinkamai jo padėjėjo kojų aukštyje

Be to, mašinisto padėjėjo pusėje šis skirtumas yra mažesnis negu 
mašinisto pusėje, nes per nesandarias įėjimo duris nuolat prasiskver-
bia šaltas oras.

Dešinėje šilumvežio kabinos pusėje temperatūra buvo aukštesnė 
negu kairėje. Tai aiškinama atitinkama kaitrolaidžių pučiamo šilto 
oro kryptimi. Tyrinėjimai parodė, kad visuose kaitrolaidžių šildo-
muose šilumvežiuose nevienoda temperatūra yra visoje mašinisto ka-
binoje. Kai pučiamas oras nekontroliuojamas, oro temperatūra įvai-
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riuose kabinos tūrio taškuose labai kinta, padidėja įjungus kaitrolaidį 
ir sumažėja jį išjungus. 

Norint užtikrinti pastovią oro temperatūrą visoje kabinoje žiemos 
metu, grindys geriau hermetizuojamos, durys neįrengiamos šoninėse 
kabinos sienelėse ir esant būtinybei šildomos grindys. 

Šildomos grindys dėl sudėtingai po grindimis įmontuotų vamz-
džių su karštu skysčiu, cirkuliuojančiu nuo dyzelinio variklio, yra 
ne visuose šilumvežiuose. Manevriniuose šilumvežiuose grindų 
šildyti nerekomenduojama, nes esant atidarytiems šoniniams langams 
patekęs šaltas oras pasiskirsto apačioje ir šaldo kojas. Šiuo atveju tiks-
lingiau šildyti vamzdžiais, pripildytais karšto skysčio. 

Pagal rekomendacijas keleiviniuose šilumvežiuose vietoj se-
rijinio kaitrolaidžio buvo sumontuota visiškai nauja sistema – ven-
tiliacinė šildymo sistema. Ši sistema veikia tokiu principu: išori-
nis oras per žaliuzes priekinėje sienelėje išcentriniu ventiliatoriumi 
(356 m³/h, esant 2700 sūkių per minutę, slėgis – 76 mm vandens 
stulpo) pučiamas į du kaitrolaidžius, įtaisytus mašinisto padėjėjo 
stale. Šiltas oras nuo vieno kaitrolaidžio įeina į dešinę kabinos dalį  
(prie mašinisto kojų ir priekinio lango, o nuo kitų į kairę dalį) prie 
mašinisto padėjėjo kojų ir kairiojo priekinio lango. 

Įrenginys, palyginti su serijiniu kaitrolaidžiu, turi tam tikrų pra-
našumų – šaltu žiemos metu į kabiną pučiamas oras iš aplinkos pa-
šildomas kaitrolaidžiu, o ne recirkuliuojamas. Oras pučiamas dviem 
lygiais. Tai padeda tolygiai ir vertikaliai paskirstyti šilumą kabinoje, 
vasaros metu šildymo agregatas gali būti panaudojamas vietoj venti-
liacinės sistemos. Šiuo atveju kabinoje oras neišretėja, kai lokomoty-
vas važiuoja dideliu greičiu. 

Oro temperatūra virš mašinisto ir padėjėjo galvos lygio yra  
22–30 °C, o kojų lygyje – 19–31 °C. Esant tokiai šildymo sistemai, 
oro temperatūra mašinisto ir jo padėjėjo galvos bei kojų aukštyje kinta 
daug mažiau. Eksperimentais nustatyta, kad naudojant šildymo ven-
tiliacinę sistemą, šaltu metų laiku šilumvežio kabiną reikia apšildyti 
taip: kai aplinkos temperatūra yra iki –10 ºC, oras įleidžiamas iš išorės 
ir prietaisu pašildomas; kai aplinkos temperatūra – 10–15 ºC, dalis pa-
šildomo oro įleidžiama iš išorės, dalis naudojama recirkuliacinio oro; 
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kai išorės temperatūra žemesnė nei –15 ºC, pašildomas tik recirkulia-
cinis oras. Dėl tokios įrangos lokomotyvų brigados neatidarydamos 
langų dalį žiemos laiko turi galimybę kvėpuoti iš išorės įleidžiamu 
oru, o ne recirkuliaciniu. 

Naudojant ventiliacinę įrangą vasaros metu buvo pastebėta, 
kad oro temperatūra kabinoje darbuotojų galvos aukštyje sumažėja  
3–6 ºC. Šie duomenys patvirtina ventiliacinės įrangos efektyvumą va-
sarą. Tačiau daugelyje šilumvežių, kuriuose įrengta tokia sistema, vis 
dar išlieka optimalaus mikroklimato sukūrimo problema, ypač vieto-
vėse, kur įprastos labai karštos vasaros. 

Išmatavus oro temperatūrą lokomotyvo kabinoje vasarą pa-
aiškėjo, kad mašinisto ir jo padėjėjo galvos ir kojų aukštyje ji yra  
3–6 ºC aukštesnė nei išorės temperatūra, o mašinų skyriuje – net  
6–15 ºC. Šis skirtumas yra aiškinamas tuo, kad kabinos sienelės įšyla 
nuo saulės, šilumą išskiria lokomotyvo brigados darbuotojai, pašildy-
tas oras patenka į kabiną iš mašinų patalpos (šilumvežiuose, neturin-
čiuose angainės).

Vienas itin geras būdas pagerinti lokomotyvų brigadų darbo są-
lygas vasaros metu yra įrengti šilumvežio kabiną su kondicionavimo 
sistema, leidžiančia sumažinti temperatūrą visoje kabinoje, išvalyti 
dulkes iš oro ir tiekti švarų orą. 

2.2. darbo vietos apšvietimas 

Apšvietimas yra neatskiriamas žmonių veiklos elementas. 
Higienos normas atitinkantis darbo vietų apšvietimas sudaro geras są-
lygas, mažina darbuotojų nuovargį, užtikrina atliekamų darbų kokybę. 
Blogas apšvietimas padidina nelaimingų atsitikimų skaičių, kenkia 
darbuotojų sveikatai. Dėl nuolatinės akių įtampos blogėja regėjimas. 
Tinkamai įrengtas apšvietimas turi racionaliai nukreipti šviesos srau-
tą, nesudaryti šešėlių, neakinti darbuotojų. Nemažą reikšmę turi ir 
akių gebėjimas matyti įvairiomis apšvietimo sąlygomis. Tai vadinama 
adaptacija (prisitaikymu). Skiriama adaptacija prie tamsos ir šviesos. 
Prie tamsos prisitaikoma lėtai. Per pirmąsias 20–30 min. tinklainės 
jautrumas šviesai didėja gana greitai, tačiau geriausiai akys prisitaiko 
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tik po 50–60 min. Sveiko žmogaus akys, pabuvusios tamsoje 1 va-
landą, tampa jautresnės šviesai keletą tūkstančių kartų. Prie šviesos 
prisitaikoma labai greitai – per pirmąsias 1–2 min. 

Kabinoje turi būti matomi manevriniai signalai bei kontaktinis 
laidas. Magistraliniuose šilumvežiuose įmontuoti du apžvalginiai lan-
gai priekinėje kabinos sienelėje. Tai užtikrina gerą matomumą. Kitaip 
nei kituose lokomotyvuose, priekinis šilumvežių stiklas yra įrengtas 
buku kampu. Dėl to prasiskverbia mažiau tiesioginių saulės spindu-
lių, nevarva lietaus lašai ir neprilimpa sniegas. Viršutinis priekinių 
stiklų briaunos aukštis nuo grindų lygio yra lygus 1 750–1 800 mm, 
apatinis – 1 200 mm. Tai užtikrina gerą visų objektų apžvalgą esant 
mašinisto kabinoje ir sėdint, ir stovint (pagal antropometrijos vidutinį 
žmogaus ūgį – 1 680 mm, sėdint – 870 mm). Tai turi didelę reikšmę, 
nes keičiant pozą neprarandamas budrumas. Apatinis lango briaunos 
aukštis lygus 1 200 mm, mažina regos nuovargį, nes nuolatinis bėgių 
ir pabėgių mirgėjimas akis vargina. 

Norint išvengti traumų, ypač akių, priekiniai kabinos stiklai turi 
pasižymėti tokiomis savybėmis: sudužus nesubyrėti į šukes, būti at-
sparūs abrazyviniam poveikiui, netrukdyti priimti įprastus signalus, 
turėti prietaisą, neleidžiantį langui rasoti ir apšalti. Kabinos įšilimui 
sumažinti tikslinga panaudoti infraraudonuosius spindulius sugerian-
čius stiklus. 

Magistraliniuose šilumvežiuose temperatūrai esant –35 ºC÷–40 ºC 
stiklai labai apšąla, o tai sumažina matomumą ir pablogina mikrokli-
matą. 

Magistraliniuose ir manevriniuose šilumvežiuose langų pagrindi-
nio matomumo zonai būtina įrengti stalinio tipo ventiliatorius, kurie 
apipūstų stiklus, kad jie neužrasotų, ir vasaros metu sukurti tinkamą 
vėdinimą mašinisto ir jo padėjėjo darbo vietoje. 

Stiklų valytuvai suteikia galimybę nuo priekinių stiklų nuvaly-
ti lietaus lašus, dulkes ir sutraiškytus vabzdžius. Naudojant kabinoje 
esantį distancinį valdymą stiklai gerai nuplaunami ir vandens srove. 
Tačiau būtina paminėti, kad naudojantis pneumatiniais stiklų valytu-
vais neretai kyla tam tikrų problemų, tokių kaip greitas pneumatinės 
pavaros elementų susidėvėjimas, didesnių apkrovų neatlaikymas. 
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Šonininiai mašinisto kabinos langai būna stumdomi arba nulei-
džiami. Tam, kad būtų patogu naudotis, atidaryto šoninio lango plotis 
sudaro ne mažiau kaip 500 mm (pagal antropometrinius reikalavimus 
žmogaus pečių plotis yra lygus 350–410 mm). Akims apsaugoti nuo 
vėjo ir dulkių priešais šoninius langus, o kai kur – ir iš abiejų pusių 
buvo įrengti 130–160 mm pločio stiklų aukščio skydeliai. Skydeliai 
pagaminti iš organinės arba medžiagos, kuri sudužusi nesubyra į šu-
kes. Apatinėje šoninių langų dalyje yra sumontuotos į vidinę kabinos 
pusę atlenkiami ranktūriai. 

Judančiam sąstatui stebėti kabinos išorėje patogioje stebėti vieto-
je yra įrengti galinio vaizdo veidrodėliai. Tačiau jie neapsaugoti nuo 
aprasojimo ir užšalimo. Manevriniuose šilumvežiuose virš šoninių ati-
daromų langų yra sumontuotas atlenkiamas stogelis, apsaugantis ma-
šinistą ir jo padėjėją nuo lietaus. Virš šoninių kabinos langų ir įlipimo 
durų numatyti latakai lietaus vandeniui nutekėti. 

Šilumvežyje 2M62 mašinisto kabinos langai sumontuoti taip, kad 
užtikrintų gerą kelio apžvalgą. Visų langų stiklas yra saugus – grū-
dintas, sutvirtintas guminėmis briaunomis. Šoniniai langai sumontuoti 
taip, kad prireikus būtų galima atidaryti. Languose įrengti tam tikri 
pasukami vėjo skydeliai, apsaugantys veidą nuo tiesioginių oro srau-
tų esant atidarytiems langams ir šilumvežiui judant. Siekiant tinka-
mai apsaugoti lokomotyvo brigadą nuo akinamo saulės poveikio, ant 
priekinių langų iš vidinės kabinos pusės yra įmontuotos pagal aukštį 
reguliuojamos tiesioginius saulės spindulius atspindinčios užuolaidos  
(žr. 7 paveikslą). Sunkumų kelia tai, jog užuolaidos dengia tik vidurį 
lango, ne visą jo plotą. Be to, jos per daug persišviečia. Dėl to iš jų 
kraštų saulės spinduliai dažnai pasiekia mašinisto akis, blogina ma-
tomumą. 



41

7 pav. Užuolaidos ties langu

Traukinių eismo sauga ir būtinybė užtikrinti tinkamą įrengi-
nių priežiūrą paskatino įvertinti dirbtinio apšvietimo reikalavimus. 
Mašinisto kabinoje įrengtas bendras ir vietinis apšvietimas. Bendrasis 
apšvietimas turi du režimus – ryškią ir blankią šviesą. Atlikus bandy-
mus nustatyta, kad tamsiu paros metu bendruoju apšvietimu nesinau-
dojama. Prireikus įjungti šviesą, įjungiamas bendrasis blankios švie-
sos režimo apšvietimas, nes tuomet akys gali greitai prisitaikyti prie 
tamsaus fono. Esant įjungtam vietiniam apšvietimui (žr. 8 paveikslą), 
akys prisitaiko daug lėčiau ir tai gali sutrukdyti greitai atpažinti ke-
lio signalus ir kelyje pasitaikiusius žmones. Vietinis apšvietimas yra 
įrengtas šalia kontrolinių matuojamųjų prietaisų skydelio. Jį galima 
įjungti ne atskiru jungikliu, o reguliuoti reostatu. 
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8 pav. Vidinis lokomotyvo apšvietimas

Bendro šaltinio apšvietimas valdymo pulto aukštyje ryškia švie-
sa sudaro 20–30 liuksų, o blankia šviesa – 5–10 liuksų. Kontrolinių 
matuojamų prietaisų, greitmačio ir judėjimo grafiko vietinis skydelio 
apšvietimas sudaro 1,5–2 liuksus. Mašinisto kabinoje taip pat numaty-
tas papildomas atsarginis apšvietimas – mažo galingumo žalią šviesą 
skleidžiantis šviestuvas su autonominiu įjungimu. Normuotas jo ap-
švietimas skydelyje lygus 1–1,5 liukso. 

Mašinų skyriuje šviestuvai yra įrengti aukštos įtampos kameroje, 
pagrindinių agregatų įrengimo vietose. Tolygus normuotas dirbtinis 
įėjimų apšvietimas grindų aukštyje ir kontroliuojamų mašinų bei 
agregatų dalių paviršiuose sudaro ne mažiau kaip 30 liuksų, o aukš-
tos įtampos kameroje pagal vertikalią plokštumą – ne mažiau kaip 
20 liuksų. Pagrindinė charakteristika yra šviesos atspindžio koeficien-
tas, todėl jokiu būdu negalima nevertinti šviesos atspindžių. 

Magistraliniuose šilumvežiuose prožektoriai įrengti žemiau prie-
kinių stiklų, nes pagal eksperimentinius bandymus, įrengus juos to-
kioje vietoje, mašinisto matomumo lauke nesusidaro šviesos rūkas (tai 
įvyksta, kai nuo drėgmės lašelių atsispindi prožektoriaus šviesos spin-
duliai) ir taip užtikrinamas geresnis matomumas. Mašinisto kabinos 
stogas įrengtas su ekranu, neleidžiančiu kabinai įšilti šiltu metų laiku. 



43

2.3. triukšmo poveikis 

Triukšmo poveikį žmogui galima suskirstyti į dvi grupes: 
 triukšmo įtaka klausai; 
 triukšmo poveikis visam organizmui, žmogaus veiklai. 
Žmogaus klausą labai neigiamai veikia vidutinio ir aukštojo daž-

nio nuolatiniai siaurajuosčiai ir impulsiniai triukšmai. 
Veikdamas ilgą laiką, triukšmas gali pažeisti klausą. Tai priklau-

so nuo triukšmo poveikio laiko. Klausos pažeidimas dėl triukšmo 
poveikio darbe sukelia daugiau negu trečdalį visų profesinių ligų. 
Pagrindinis šios ligos požymis yra girdimumo sumažėjimas, kuris api-
būdinamas kaip kurtumas. 

Triukšmas veikia ne tik klausą, bet ir visą organizmą. Tokios ligos 
kaip hipertonija, opaligė, neurozė, o kartais virškinimo sistemos sutri-
kimai, odos ligos susijusios su nusilpusia nervų sistema. Triukšminga 
aplinka darbo ar poilsio metu (ypač naktį) erzina, sukelia nuovargį, 
susilpnina dėmesį, sulėtina psichikos reakcijas, vargina nervų sistemą 
ir gali būti minėtų ligų ar nelaimingų atsitikimų priežastis. 

Triukšmingoje aplinkoje sunku bendrauti, girdėti garsinius signa-
lus, įsiminti reikiamą informaciją, susikaupti. Triukšmas slopina norą 
suteikti pagalbą, padidina agresyvaus elgesio tikimybę. Triukšmo 
poveikį organizmui sustiprina kiti žalingi veiksniai – netinkami 
mikroklimato parametrai, kenksmingos medžiagos, virpesiai ir kt. 
(Čyras, Grinius, Kaminskas ir kt. 2003).

Triukšmas ir vibracija šilumvežio kabinoje gali neigiamai veik-
ti žmogaus organizmą (Čyras, Grinius, Kaminskas ir kt. 2003). 
Triukšmas daro poveikį ne tik klausos organams, tačiau, veikdamas 
centrinę nervų sistemą, veikia visą organizmą. Leistiną lygį virši-
jančios vibracijos, taip pat neigiamai veikia žmogaus organizmą. 
Triukšmo ir vibracijos mažinimo problema tampa ypač aktuali, kai 
padidinama variklio galia ir didinamas traukinių važiavimo greitis. 

Šilumvežiuose triukšmas ir vibracija tarpusavyje yra susiję. 
Triukšmo šaltiniai yra veikiantis dyzelis ir pagalbiniai agregatai, taip 
pat aširačių smūgiai kelio sandūrose bei nelygiose bėgių vietose. Šių 
šaltinių virpesių energija iš dalies sklinda į aplinką, o iš dalies – į ši-
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lumvežio konstrukcijos elementus. Kompleksinis triukšmo ir vibra-
cijos poveikis lemia greitesnį žmogaus organizmo nuovargį, dėme-
sio, budrumo, atminties mažėjimą, klausos, regos silpnėjimą, taip pat 
įprastų spalvų, ypač oranžinės ir raudonos spalvos, atpažinimo silpnė-
jimą. Visa tai mažina traukinių eismo saugą. 

Triukšmas apibūdinamas garso slėgiu, intensyvumo lygiu arba 
garso jėgos ir virpesių dažniu. Garso slėgiu vadinamas slėgis, atsiran-
dantis garso bangoms papildomai perėjus per tą aplinką. Intensyvumas, 
arba garso jėga, – energijos kiekis, kurį per laiko vienetą garso banga 
perneša per paviršiaus ploto vienetą. Virpesių dažniu vadiname virpe-
sių skaičius per laiko vienetą. Garso slėgio lygių išsidėstymą vadina-
me triukšmo spektru. 

Garso slėgio lygis [dB] yra lygus: 

 L = 20 lg p/p0 ; (1)

čia p – matuojamas garso slėgis, N/cm²; p0 = 2 · 10–9 N/cm² – gar-
so slėgis girdimumo ribose.

Higieninis triukšmo įvertinimas atliekamas pagal garso slėgio 
lygį visose girdimumo ribose, atsižvelgiant į sanitarines triukšmo ma-
žinimo normas judančiame geležinkelių transporto sąstate. 

Leistinos garso slėgio normos mašinisto kabinoje pateiktos 4 len-
telėje.

4 lentelė. Leistinos garso slėgio normos mašinisto kabinoje

Oktavinių juostų vidu-
tinis geometrinis daž-
numas, Hz

63 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000

Garso slėgio lygiai, dB 95 87 82 78 75 73 71 69

Šilumvežių angainėse ir mašinų skyriuose garso lygis nėra nor-
muotas. 

Pagrindiniai dyzelio skleidžiamo triukšmo šaltiniai yra įleidimo 
ir išmetimo sistema, švaistiklio stūmoklio grupė, degalų išpurškimo 
aparatūra ir pats degimo procesas. Bendras triukšmo lygis priklauso 
nuo penkių dedamųjų, t. y.: 
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;  
  (2)

čia: Ldyz , Lišm , Loro–rat  – oro dedamosios triukšmo lygis maši-
nisto kabinoje, sukurtas dyzelio skleidžiamu triukšmu, jo išmetimo 
sistema ir ratų riedėjimu; Ldyz–str , Lstr–str – struktūrinės dedamosios 
triukšmo lygis mašinisto kabinoje sukurtas dyzelio ir ratų riedėjimo. 

Oro dedamosios triukšmo lygiui mažinti yra garso izoliacijos, su-
gėrimo metodai, o struktūrinės dedamosios triukšmui mažinti – vib
roizoliacija ir vibrodeformacija. 

Dyzelio sukuriamas garso lygis priklauso nuo jo konstrukcijos, 
esamo darbo režimo bei jo darbo proceso organizavimo. Šiuo metu 
eksploatuojamiems šilumvežiams garso lygis nominaliu režimu yra 
lygus 115 dB ir 118 dB. 

Projektuojant šilumvežius yra numatytas kompleksas priemonių 
triukšmui mažinti, tačiau ne tik mašinisto kabinoje. Ypatingas dėmesys 
buvo atkreiptas į akustinės įrangos vietą. Angainė tarp mašinų patal-
pos ir mašinisto kabinos labai sumažina triukšmą kabinoje. Atliekant 
eksperimentus buvo pastebėta, kad šilumvežyje, kuriame įrengta an-
gainė tarp mašinų patalpos ir kabinos, bendras visų dažnių triukšmo 
lygis, palyginti su angainės neturinčiu šilumvežiu, sumažėjo. 

Angainėse visų dažnių garso lygis yra daug žemesnis (10–18 dB) 
nei mašinų patalpoje, o mašinisto kabinoje – pagal sanitarines normas 
visų dažnių garso lygis neviršija leistino. Garso izoliacinės pertvarėlės 
labai veikia triukšmo lygį. Eksperimentais nustatyta, kad dviejų siene-
lių pertvarėlė (plieninis išorinis lakštas 1,4 mm storio, vidinis – aliu-
mininis 3 mm storio lakštas) su akustiniu polivinilchlorido audinio 
užpildu yra optimaliausia. Toks audinys neužsiliepsnoja, yra atsparus 
šarmams, rūgštims, tirpikliams (išskyrus turinčių chloro savo sudėty-
je), mikroorganizmų ir tropinio klimato poveikiui, turi žemą šilumos 
laidumą, gana atsparus aukštai temperatūrai (skyla esant 150 ºC) bei 
šalčiams. 
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Šilumvežio konstrukcija taip pat turi mažinti išorės triukšmą, 
kuris daro didelę įtaką ir personalo darbui, ir žmonėms, gyvenan-
tiems netoli geležinkelio. Pagrindiniai veiksniai, darantys įtaką išorės 
triukšmui, yra dyzelio įsiurbimo ir išmetimo sistemos, šaldytuvo ir 
elektrinių aušinimo mašinų veikimas. Triukšmo lygio struktūrinė de-
damoji, sukelta kėbulo triukšmo, daro 500 Hz įtaką oro dedamajai. 
Oro dedamajai taip pat turi įtakos ratų smūgiai į bėgių sandūras. Šiuo 
atveju triukšmas yra 10–15 dB aukštesnis. Eksperimentais įrodyta, 
kad efektyvus oro dinaminio dyzelio triukšmo mažinimo būdas yra 
įsiurbimo ir išmetimo sistemos duslintuvai. 

Taigi tampa aišku, kad triukšmo mažinimas šilumvežiuose turi 
būti kompleksinis. Būtina vienu metu mažinti jėginių ir pagalbinių 
agregatų triukšmą, atitinkamu būdu išdėstyti įrenginius, mašinisto ka-
binoje naudoti kokybiškas garsą izoliuojančias medžiagas ir didinti 
garsą izoliuojančių prietaisų patikimumą.

Gera garso izoliacija ne tik pagerina lokomotyvo brigadų darbą, 
bet ir sumažina šilumvežio triukšmo sklidimą į aplinką. Triukšmo 
lygio kreivė 2M62 šilumvežio mašinisto kabinoje yra pavaizduota 9 
paveiksle. Tam, kad būtų galima palyginti, yra pateiktos analogiš-
kos kitų šilumvežių kreivės.

9 pav. Triukšmo lygiai šilumvežiuose: 
1 – kabinoje 2M62; 2 – kabinoje TE116; 3 – šilumvežio M62 kabinoje A 
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10 paveiksle parodytas mašinisto kabinos vaizdas prieš izoliuo-
jant ją nuo triukšmo. Kabinos karkasas suvirintas iš lenktų profilių ir 
yra padengtas papildoma išorine danga 3. Kabinoje taip pat nutiesti 
pneumatinės sistemos vamzdynai, įtaisyti porankiai, valdymo punkto 
tvirtinimo gembės, mašinisto padėjėjo stalo karkasai ir kitos detalės. 
Nuvalius virinimo siūles ir pašalinus riebalus kabina yra išpurškiama 
antikorozinio grunto sluoksniu. Viršutinėje priekinėje dalyje yra niša 
prožektoriams įmontuoti.

10 pav. Triukšmo izoliacija kabinoje:
a) galinės mašinisto kabino sienos: 

1 – izoliacinis paketas; 2 – medienos pluoštas; 3 – varžtas;  
4 – užsandarinimas; 5 – durys; 

b) šoninės ir galinės sienos sujungimuose:
1 – šoninė siena; 2 – stiklo pluoštas; 3 – profilis; 4 – perforuotas lakštas;  

5 – profilis; 6 – kartonas; 7 – dekoratyvinis profilis; 8 – galinė siena

Ypač stengiamasi užtikrinti durų garso ir šilumos izoliaciją. Kadangi 
intensyviausio triukšmo zona yra patalpoje, kur stovi sumontuotas va-
riklis, galinės kabinos sienos izoliacinė medžiaga yra 40 mm storesnė 
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nei šoninėse sienose. Norint užtikrinti gerą plataus dažnių diapazono 
garso izoliaciją, šoninėms ir viršutinėms sienoms izoliuoti naudojamos 
3 skirtingos medžiagos: ne mažesnio nei 3 mm storio termoizoliacinė 
mastika; 40 mm storio stiklo pluoštas, 30 mm storio paketai iš audinio 
pluošto. Be to, kabina yra iš vidaus apkalta 2 mm perforuotais aliumini-
niais lakštais. Jas ir karkasą skiria termoizoliacinio kartono juostos. Prie 
vidinės perforuotų lakštų pusės yra priklijuotas stiklo pluoštas.

2.4. virpesiai ir vibracijos

Tyrimais nustatyta, kad virpesiai sukelia bendrą nuovargį ir silp
numą, žaloja žmogaus nervų sistemą, sukelia raumenų atrofiją. Nuolat 
veikiant virpesiams susergama vibracine liga. Pagal poveikį žmogaus 
organizmui virpesiai skirstomi į bendruosius ir vietinius. Bendrieji 
virpesiai veikia visą žmogaus organizmą, vietinius virpesius sukelia 
rankiniai mechaniniai instrumentai. Bendrųjų virpesių šaltinius gali-
ma suskirstyti į tris grupes: transporto, transporto technologinius ir 
technologinius. Transporto šaltiniai – tai statybos mašinos, trakto-
riai, lokomotyvai ir t. t. 

Transporto technologiniai šaltiniai – tai staklių, presų, siurblių, 
ventiliatorių, technologinių įrenginių sukeliami virpesiai. 

Pavojingiausi yra 6–9 Hz dažnio virpesiai, nes jie sutampa su 
žmogaus organizmo vidaus organų savaisiais dažniais. Jie gali me-
chaniškai pažeisti vidaus organus. Būtina stengtis slopinti paties šal-
tinio virpesius, konstrukcijų paviršius apmušant virpesių slopinamąja 
medžiaga, reguliuojant mechaninių judamąsias detales taip, kad būtų 
išvengta rezonansinių reiškinių. 

Šilumvežių rėmų ir kėbulų vibracija priklauso nuo periodinių 
jėgų iš kelio pusės ir jėginių bei pagalbinių agregatų, įrengtų ant rėmų, 
veikimo. Vibracijų dydis priklauso nuo šilumvežio konstrukcinių ypa-
tybių, judėjimo greičio, darbo režimo ir jėginių bei pagalbinių agre-
gatų konstrukcinių ypatybių, įrenginių amortizacijos, kelio būklės ir 
pakabos charakteristikų.

Pagrindinė kėbulo vertikalių svyravimų dalis yra 1,7–2,5 Hz. 
Jėginiai ir pagalbiniai agregatai sukelia didesnius svyravimus.
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Higieninių normų atžvilgiu daugiau dėmesio skiriama verti-
kaliai vibracijai, atsirandančiai mašinisto ir jo padėjėjo darbo vietoje 
(kėdė, grindys). Įvertinant vibraciją naudojamasi svyravimų dažniu, 
amplitude ir periodu ar laiko paskirstymu.

Lokomotyvų brigadą veikiančios vertikalios vibracijos mažina-
mos mažinant bendro rėmo ir šilumvežio kėbulo vibracijas, pritaikant 
vibracijas gesinančias kėdes. Vienas iš efektyviausių vertikalių pa-
greitėjimų ir kėbulo bei rėmo vertikalių svyravimų mažinimo būdų 
yra linginės pakabos, įvairūs amortizatoriai ir pneumatinės lingės.

Bandymais įrodyta, kad naudojant pneumatines linges vertikalūs pa-
greičiai sumažėja 3 kartus, o vertikalių svyravimų dažnumas 2–2,5 karto.

Vibracijas mažinanti mašinisto kėdė įrengta su stangria pakaba, 
sudaryta iš keturių lygiagretainį sudarančių plokščių lingių, cilindrinės 
spyruoklės tinkamai pakabai nustatyti pagal mašinisto svorį ir dviejų 
koreguojančių spyruoklių. Bandymais įrodyta, kad tokio tipo kėdė 
veiksmingai mažina svyravimus, pradedant nuo 3 Hz. Taip pat buvo 
sukurtas hidraulinis slopintuvas, skirtas šiai kėdei. Eksperimentais 
buvo nustatytas vibracijos sumažėjimas pradedant nuo 2 Hz dažnio.

2.5. Saugių darbo sąlygų kūrimas

Pagrindinė lokomotyvų brigadų darbo vieta yra lokomotyvas. Jų 
darbo sąlygos pasižymi savotiškomis gamybinėmis savybėmis. Darbas 
yra apibūdinamas kaip specifinis darbo ir poilsio režimas. Pradedama 
ir baigiama dirbti skirtingomis valandomis; naktinis darbas; dažnas 
poilsis ne namuose – grąžos punktuose; nenutrūkstamas lokomotyvų 
brigadų darbas manevriniame lokomotyve 12 valandų per parą. 

Dirbančių šiuolaikiniuose lokomotyvuose mašinistų raumenų dar-
bas yra gana ribotas; darbas yra sėdimas; judėjimas apribotas. Padidėjus 
traukinio greičiui bei važiavimo trukmei be sustojimų, padidėja nervinė 
bei emocinė įtampa. Padidėja informacijos srautas – daug dažniau mirk-
si signalai, kelio ženklai. Vienas iš mašinisto nervinės įtampos padidėji-
mą lemiantis veiksnys yra didelės atsakomybės jausmas.

Tokie veiksniai kaip triukšmas, vibracija, netinkamas mikrokli-
matas ir kita taip pat veikia žmogaus organizmą ir gali būti išankstinio 
nuovargio priežastis.
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Lokomotyvų konstrukcijos turi užtikrinti ne tik šiuolaikinį tech-
ninį lygį, bet ir atitikti šiuolaikinius sanitariniushigieninius reikala-
vimus, siekiant pagerinti darbo sąlygas, neleisti atsirasti išankstiniam 
nuovargiui, užtikrinti traukinių eismo saugumą. Šilumvežio konstruk-
cija ir ypač mašinisto kabinos konstrukcija labiausiai apibūdina loko-
motyvų brigadų darbo sąlygas.

Projektuojant mašinisto kabiną būtina įvertinti, kad be lokomoty-
vų brigados tuo pat metu dar gali būti mašinistasinstruktorius, revi-
zorius. Pagal sanitarinius higienos reikalavimus kabinos tūris turi būti 
ne mažesnis nei 5,5 m³ (matuojant nuo išorinių sienelių ir įskaitant su-
apvalinimus), kabinos aukštis nuo grindų iki lubų – ne mažesnis kaip 
2 000 mm, o ilgis pagal išorinę ašį (grindų lygyje) – ne mažesnis nei  
1 700 mm. Kabinos plotis kėdžių zonoje turi būti maksimalus (remian
tis judančio sąstato gabaritų reikalavimais), o laisvas plotas – mažes-
nis nei 1,8 m².

Visose duryse įrengtos spynos su uždaro kontūro rankenėlėmis. 
Langai ir durys turi nusidėvėjimui ir užšalimui atsparius sandariklius 
ir užspaudiklius, kurie užtikrina patikimą tvirtinimą.

Magistraliniuose šilumvežiuose mašinisto kabina yra atskirta 
nuo mašinų patalpos. Judėjimo patogumui padidinti magistraliniuo-
se šilumvežiuose yra ne mažesnės kaip 500 mm pločio skersinės ir 
išilginės vietos vaikščioti. Šoniniuose atitvaruose yra langai, o lubo-
se – ventiliacijos angos.

Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, besisukančiosios mecha-
nizmų dalys yra uždengtos nusiimančiais gaubtais. Aušinimo skysčio, 
tepalo ir degalų vamzdynai yra gerai hermetizuoti, kad juose esantis 
skystis nepatektų ant žmogaus odos audinių ir taip nesukeltų apdegi-
mų ar odos dirginimo.

Šilumvežio šaldytuvo konstrukcija turi atitikti higienos reikalavi-
mus. Darbų saugai užtikrinti šaldytuvo priekis yra uždengtas uždanga-
lu, prie kurio prieiti galima nuo mašinisto kabinos.

Šilumvežio elektrinėse schemose numatytas aukštos įtampos ka-
meros durų blokiruotė, tuo atveju, jeigu pratekėtų srovė. Taip pat yra 
numatyta dalių, kurias veikia aukštos įtampos srovė, izoliacija arba 
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apsauginės priemonės, saugančios lokomotyvo brigadą nuo elektros 
srovės poveikio.

Šilumvežiuose su elektrine pavara yra įrenginys, kurį įjungus že-
mos įtampos srovės režimu gali būti vykdomas automatinis įvažia-
vimas į depą. Dėl to išmetamų dujų mažiau patenka į stovynę depo 
viduje. Detalės tarp kėbulų sujungimų turi būti tvirtai prigludusios 
tam, kad į šilumvežio sekcijos kėbulą nepatektų dulkių, vandens lašų 
ir sniego.

Šilumvežių kėbuluose ir jų rėmuose yra įmontuoti elektros lizdai, 
naudojami nešiojamoms lempoms, ir specialus elektros lizdas, skirtas 
matuojantiems prietaisams. Taip pat yra liukas, reostatinių bandymų 
metu naudojamas jėgos kabeliams išmatuoti. Po kėbulu įrengti švies-
tuvai, skirti vežimėliui apšviesti. 

Visuose šilumvežiuose įrengiama vandens kriauklė su įren-
giniu vandeniui pašildyti ir apačioje esančiu vandens bakeliu. 
Magistraliniuose šilumvežiuose įrengtas unitazas, turintis skalavimo 
funkciją ir specialų uždarymo įtaisą. Taip pat yra drabužių spinta, 
elektrinė plytelė, elektros lizdas jai įjungti, šaldytuvas ir pirmos pagal-
bos vaistinėlės spintelė.

Šilumvežyje įrengta priešgaisrinė signalizacijos sistema, įjun-
gianti mašinisto kabinoje šviesos ir garso signalizaciją tuo atveju, kai 
oro temperatūra dyzelio patalpoje ar elektros įrangos kameroje viršija 
leistiną reikšmę.

Darbo paviršius priklauso nuo darbo pozos ir parenkamas pagal 
darbuotojo antropometrinius duomenis. Supratimas, kokios reikia er-
dvės rankoms, norint paimti daiktus ir su jais atlikti reikiamus judesius, 
yra svarbus veiksnys projektuojant valdymo įtaisus, įrankius, įvairius 
reikmenis ir darbo vietas. Siekiant paimti per toli esančius daiktus, 
reikia intensyviai judėti, o tai mažina darbo operacijų tikslumą, suvar-
tojama daugiau energijos, o pasikartojantys judesiai gali sukelti pečių 
ir žemutinės nugaros dalies skausmus. Paėmimo arba pasiekimo sagi-
talinėje plokštumoje lankai yra apibrėžiami rankų mostų spinduliais 
suėmimo ar siekimo plaštakų pozomis. Visos medžiagos, įrankiai ir 
valdymo įtaisai turėtų būti išdėstyti tam tikroje erdvėje, tačiau pasitai-
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kantis atstumas iki 70–80 cm nėra kenksmingas. Horizontalaus darbo 
paviršiaus plotas yra apibūdinamas pasiekiamumo zonomis (žr. 11 pa-
veikslą). 

11 pav. Darbo vietos pasiekiamumo zonos

Jos nusakomos plotu, kuriame rankų darbus atliekančiam žmogui 
lengva pasiekti bet kurią vietą įprastiniu būdu ištiesus ranką. Toks dar-
bas gali būti atliekamas sėdint arba pusiau sėdint. Didžiausio pasiekia-
mumo zona. Tai darbo paviršiaus plotas, nutolęs nuo peties 55,65 cm, 
tačiau lengvai pasiekiamas ištiesiant nuo peties visą ranką. Įprastinė 
pasiekiamumo zona. Tai darbo paviršiaus plotas, nutolęs nuo peties 
35–45 cm. Kiekvieną jo vietą lengva pasiekti sulenkta ranka, judinant 
alkūnę. Čia yra akivaizdus reguliuojamojo darbo paviršiaus ir (arba) 
sėdynės aukščio su reguliuojamąja kojų atrama poreikis. 
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Atsisėdant ar paliekant sėdimą vietą, reikia papildomos erdvės už 
kėdės, kad operatorius galėtų stovėti. Tokiai darbo vietai yra pateikia-
mi nemaži reikalavimai. Papildoma 720 mm erdvė už kedės yra ma-
žiausias matmuo, pagrįstas kūno dinamika. Standartai nurodo mažiau-
sius, bet ne optimalius angų matmenis. Kur tik įmanoma, atsižvelgiant 
į saugą, matmenis reikia padidinti. Be to, įėjimo angos turi būti gana 
didelės, leidžiančios pavojaus atveju greitai pasitraukti. Nustatant šių 
matmenų vertes, prie pagrindinių antropometrinių duomenų būtina 
pridėti pataisas, kurios suteikia galimybę laisvai bei saugiai įeiti ir 
dirbti, atsižvelgiant į operatoriaus ir darbo sąlygų ypatumus. Tuo po-
žiūriu ypač svarbūs šie kriterijai: 

a)  prieigos patogumas. Tam turi įtakos: 
   aprangos rūšis, pavyzdžiui, lengva arba sunki apranga; 
   ar yra nešami įrankiai, pavyzdžiui, priežiūrai ar remontui; 
    ar pildoma įranga, tokia kaip asmeninė apsauginė įranga 

(įskaitant apsauginę aprangą), yra dėvima, ar nešamas kil-
nojamasis šviestuvas; 

    užduoties reikalavimai, pavyzdžiui, kūno laikysena, ju-
dėjimo pobūdis ir greitis, tiesioginio matomumo laukas, 
jėgos naudojimas; 

   užduoties dažnis ir trukmė; 
    prieigos angų ilgis, pavyzdžiui, per palyginti ploną sieną 

(talpos sieną) ar per kanalo tipo angą; 
    pakankama erdvė, kurioje norint išvengti pavojaus galima 

laisvai judėti; 
    kūno atramų padėtis ir dydis, pavyzdžiui, pėdų atramos, 

rankų; 
b)  aplinkos sąlygos (pavyzdžiui, tamsa, karštis, triukšmas, drėgmė); 
c)  rizikos lygis užduoties metu. 
Šiais atvejais naudotinos pataisos priklauso nuo konkrečios na-

grinėjamos mašinos ar įrenginio ir jų naudojimo. Prieigos anga yra 
anga, per kurią žmogus gali lenktis į priekį, siekti į priekį arba tiesti 
viršutinę kūno dalį, galvą, ranką, plaštaką, pirštą ar kelis pirštus, koją 
ar pėdą, t. y. pajėgia atlikti veiklos užduotis, susijusias su valdymo 
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įtaisų naudojimu, remontu arba procesų ir vaizduoklių priežiūra. Jei 
yra galimybė, pagrindiniai angų matmenys turėtų būti didinami, o di-
džiausi siekties matmenys mažinami. 

Ilgai trunkantis sėdimas darbas kenkia žmogui: jis kūprinasi arba 
palinksta į priekį ir jo stuburas deformuojasi; pečiai keliami, rankos 
sulenkiamos įtempiant jas, tad normalu, kad jas pradeda skaudėti. 
Kraujagyslės yra suspaudžiamos, taip padidėja krūvis širdžiai; rankų 
riešų sausgyslės nuolat įtempiamos; blogėja rega. Todėl galime teigti, 
kad nuo sėdimos darbo vietos padėties ir dizaino priklauso ir mūsų 
sveikata. 

Ergonominė kėdė (žr. 12 paveikslą) turi pasižymėti tokiomis sa-
vybėmis: 

 kėdė turi prilaikyti sėdinčiojo nugarą tam, kad ji būtų tiesi; 
 kėdės aukštis lengvai reguliuojamas pneumatiniu būdu; 
  apatinė sėdimoji dalis turi būti patogios anatominės formos, 

kad kuo mažiau būtų arterijų suspaudimo vietų; 
  priekinė kėdės dalis turi būti palenkta žemyn. Taip spaudimas 

pasiskirto tolygiau; 
  reguliuojamas kėdės atlošas leidžia palaikyti nugarą visose 

sėdėjimo padėtyse; 
  kėdės gilumas turi būti visiškai išnaudotas siekiant kiek įma-

noma daugiau sumažinti paviršių, į kuriuos kūnas remiasi, 
spaudimą, kartu sumažinant arterijų suspaudimą; 

  nuolatinis kontaktas su atlošu palaiko tinkamą stuburo formą; 
  kėdė turi būti nustatyta atsižvelgiant į sėdinčiojo kūno svorį, 

siekiant palengvinti dinaminę padėtį ir išvengti staigios reak-
cijos, jei kėdė buvo netikėtai palenkta. 
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12 pav. Ergonominė kėdė

2.6. nuovargio įtaka darbingumui 

Nuovargio požymiai: 
1) sumažėjęs darbingumas; 
2) bendras silpnumas; 
3) atbukęs dėmesys; 
4) sutrikusi judesių koordinacija; 
5) padidėjęs irzlumas; 
6) sumažėjusi raumenų jėga ir ištvermė; 
7) sutrikusi nervų, kvėpavimo, širdies ir kraujagyslių sistemų veikla. 
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Fizinio ir protinio nuovargio mechanizmai panašūs, nes nuovar-
gis atsiranda išsekus nervinėms ląstelėms ir padidėjus apsauginiam 
slopinimui. 

Dėl nuolatinės poilsio stokos, blogų darbo ir buities sąlygų, ne-
tinkamo darbo ir poilsio režimo nuovargis gali kauptis, tada atsiranda 
pervargimas. 

Yra dar ir kitų papildomų nuovargį sukeliančių veiksnių: 
 mikroklimatas; 
 darbo ir poilsio režimo pažeidimas. 
Pirmai veiksnių grupei turi įtakos: deguonies kiekio sumažėjimas 

ore, padidėjęs anglies dvideginio kiekis, aukšta patalpos vidaus tempe-
ratūra, padidėjęs oro drėgnumas, barometrinio slėgio pakitimai ir kt. 

Antrąją grupę apibūdina daugiausia veiksnių. Būtina paminėti 
oro sudėties pakitimą – jo užterštumą įvairiomis dujomis (pavyzdžiui, 
nevisiškai sudegę degalų produktai ir kt.), mechaninių jėgų sukelia-
mą vibraciją, pagreitėjimus, elektromagnetinių virpesius, triukšmą ir 
ultra garsus, apšvietimo pokyčius, nepatogią darbo padėtį ir kt. 

Galiausiai trečiai veiksnių grupei priklauso veiksniai, susiję su 
svarbiausiais darbo ir poilsio pažeidimais: nepakankamas laiko tarpas 
darbingumui atkurti, netinkamas pertraukų tarp darbų panaudojimas, 
nesuplanuotai atliekamas darbas ir poilsis.

Atsižvelgiant į atliekamo darbo pobūdį, gali būti išskirti du reak-
cijos laiko tipai: 

1)   Paprastas reakcijos laikas – laikas, per kurį priimamas vieno 
dirgiklio, kurio ir buvo tikėtasi, poreikis. Idealiomis sąlygo-
mis jis yra 150–200 ms. Jis priklauso: 

 a)  nuo to, kokiu būdu buvo gauta koduota informacija (į gar-
sus reaguojama 40 ms greičiau, palyginti su vaizdais; 

 b) nuo dirgiklių intensyvumo, ryškumo, trukmės, dažnumo; 
 c) nuo to, ar žmogus tikisi dirgiklio; 
 d) nuo žmogaus amžiaus; 
 e) nuo dirgiklio vietos. 
2)    Reakcijos laikas pasirenkant – tai reakcijos padalijimas skir-

tingiems dirgikliams, kurie dar reikalauja skirtingo veiksmo. 
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Nustatyta, kad didinant alternatyvų dirgiklių skaičių po du 
reak cijos laikas didėja po 150 ms. Jis priklauso nuo: 

 a) to, kaip dažnai pasireiškia kiekvienas iš dirgiklių; 
 b) dirgiklio pasirodymo tikimybės; 
 c) dirgiklio ir judesio suderinamumo; 
 d) patirties; 
 e) nuo dėmesingumo; 
 f) judesių tipo. 
Judesio laikas – tai laikas, reikalingas fiziškai atlikti reikalaujamą 

veiksmą. Jo trukmė priklauso nuo: 
 a) judesio prigimties; 
 b) sudėtingumo; 
 c) reikalaujamo judesio tikslumo. 
Dėl skirtingos fizinio organizmo struktūros žmogus veiksmus gali 

atlikti tam tikromis kryptimis greičiau. Tai priklauso nuo to, kokie są-
nariai ir kūno dalys atlieka judesius. Rankos judėjimo greitis gali kisti 
nuo 0,01 cm/s iki 800 cm/s. Rankos link kūno juda greičiau nei nuo 
kūno. Tačiau kūno judesiai nuo kūno yra tikslesni. Vertikalia kryp-
timi rankos juda greičiau nei horizontalia. Judesio trukmė priklauso 
nuo judesio amplitudės ir tikslumo. Tikslumą lemia judančio objekto 
dydis. Kuo didesniu atstumu reikia pasiekti mažą objektą, tuo ilgiau 
atliekamas judesys. 

2.7. darbo aplinkos spalvų aspektai 

Spalvų suvokimas neatsiejamas nuo šviesos, o šviesos savybės 
priklauso nuo spalvų. Šviesos pojūčių kokybę apibūdina spalvos. 
Spalvos veikia žmogaus psichiką, keičia jo nuotaiką, jausmus, emoci-
jas, išgyvenimus ir pan. Žydri, žali, geltoni atspalviai žmogaus psichi-
ką veikia teigiamai, didina jo darbingumą, o violetiniai, mėlyni, rau-
doni atspalviai greitina dirbančiųjų santykinį nuovargį. Taip yra todėl, 
kad evoliucionuodamas žmogus priprato prie dienos šviesos sukurtų 
gamtos spalvų. 

Ergonomikoje taip pat daug kalbama apie spalvas, kaip informa-
cijos skleidėjas. Sutartinėmis spalvomis galima padėti žmogui orien-
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tuotis daiktų aplinkoje, pulte, ekrane ir t. t. Spalva gali būti pavojaus 
signalas ir padėti išvengti avarijų bei nelaimingų atsitikimų. Spalvos 
padeda organizuoti tvarką darbo vietoje, racionaliai išdėstyti darbo 
įrankius, valdymo įtaisus ir pan. Visa tai parodo, kad spalvos yra svar-
bus veiksnys sprendžiant įvairias ergonomines problemas. 

Supančios aplinkos spalvos daro didelę įtaką regėjimui, žmo-
gau būklei bei darbingumui. Šilumvežio spalva yra svarbi ne tik me-
niniu aspektu, tačiau ir dėl fiziologinių humanitarinių reikalavimų. 
Nustatyta, kad racionaliai parinktos spalvos padidina funkcinę regos 
būklę, didina galimybę atpažinti spalvas, mažina akių ir bendrą or-
ganizmo nuovargį (žr. 5 lentelę). Visi šie veiksniai didina važiavimo 
saugą.

5 lentelė. Mašinisto kabinos spalvų charakteristikos

Objektas Spalva

Spalvų charakteristikos
Bangos 
ilgis λ, 

mm

Šviesos 
skaidru-
mas P, %

Atšvaitos 
koeficien-
tas P, %

Lubos Balta – – 75
Sienos Geltonai 

žalia
557 14 60

Grindys Žalia 544 34 12
Apšvietimo skydelis (myg-
tukinis jungiklis); pulto 
skydelis

Geltonai 
pilka

– – 60

Pulto korpusas, kontroleris, 
rankinis stabdys, mašinisto 
padėjėjo stalas, radijo sto-
tis, greitmatis

Mėlynai 
žalia

520 43 45

Pagrindiniai mygtukai: 
mašinisto kranas, pagal-
biniai stabdžiai, atskiros 
konstrukcijos kranai

Raudona 620 61 20

Lokomotyvo signalizacija Pilka – – 54
Kėdės apdailos medžiaga Pilkšvai 

geltona
580 51 30
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Skirtingos palvos skirtingai veikia žmogaus akis ir organizmą  
(žr. 13 paveikslą). Spalvos kokybinės ir kiekybinės savybės nustato-
mos pagal spalvos toną, sodrumą ir ryškumą. Šviesos tonas matuo-
jamas bangos ilgiu milimikronais. Spalvos sodrumas ar ryškumas 
nustatomas laipsniškai maišant su spektrine balta spalva (%), o ryšku-
mas – atšvaitos koeficientu (%).

13 pav. Kabinos spalvų parinkimas

Visos spalvos yra skirstomos į chromatines, t. y. pasižyminčias 
spalva, ir achromatines – bespalves. Spalvos, priklausomai nuo spal-
vos sodrumo, išsidėstymo ilgų ir trumpų bangų spektre, be galo nuvar-
gina akis, neigiamai veikia nervų sistemą ir mažina darbingumą.

Mažiausią įtaką daro spalvos, esančios spektro viduryje, tokios 
kaip oranžinė geltona, geltona, geltonai žalia, geltona, žalia ir mėly-
nai žalia. Šios spalvos vadinamos optimaliomis. Iš visų achromatinių 
spalvų optimaliausia yra balta spalva. Pavyzdžiui, baltas paviršius at-
spindi vidutiniškai 80 % ant jo patekusios spalvos, pilka – 35 %, o 
pilkai žalia – 15 %.

Specialiose laboratorijose buvo atrastos bei pagrįstos tam tikros 
rekomendacijos, kaip racionaliai išdėstyti spalvas mašinisto kabinoje, 
mašininės patalpose (žr. 6 lentelę) ir lokomotyvo kėbulo išorėje.
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6 lentelė. Mašinų skyriaus spalvinė charakteristika

Objektas Spalva

Spalvų charakteristikos
Bangos 
ilgis λ, 

mm

Šviesos 
skaidru-
mas P, %

Atšvaitos 
koeficien-
tas P, %

Lubos, sienos, šaldytuvo 
šachta, mašininės patalpos 
ventiliatorius

Geltona 520 30 54

Grindys Žalia 544 34 12
Dyzelio generatoriaus įren-
ginys, hidraulinės pavaros, 
kompresorius, hidromecha-
ninis reduktorius, elektrinių 
traukos variklių ventiliato-
riai, elektriniai pagalbiniai 
įrenginiai

Pilka  
(sidabrinė)

– – 60

Vamzdynai ir tepimo siste-
mos filtrai

Geltona su 
oranžine

586 65 31

Vamzdynai ir vandens sis-
temos

Žaliai 
mėlyna

503 18 42

Degalų sistemos vamzdy-
nai ir filtrai

Geltona 576 65 59

Išmetimo kolektorius, dus-
lintuvas, pašildymo katilai

Pilka  
(sidabrinė)

– – 60

Apsauginiai dangčiai virš 
besisukančių įrenginių

Geltona 580 63 53

Priešgaisrinė įranga Oranžinė 592 76 40

Todėl galime teigti, jog konstruktoriams priimant sprendimus dėl 
spalvų įforminimo, būtina naudotis pagrįstais duomenimis, o ne tik 
sveika nuovoka.

2.8. Funkcionalus lokomotyvo valdymo pultas

Viena iš didžiausių modernizuoto lokomotyvo naujovių – visiškai 
pakeistas valdymo pultas. Jis sudarytas iš lenkto plieninės plokštės 
profilio, įmontuoto į karkaso konstrukciją. Horizontali pulto dalis yra 



61

laikančioji. Ji varžtais pritvirtinta prie vertikalaus karkaso. Metalinis 
paviršius nulakuotas blizgiu laku su struktūriniu piešiniu, dramblio 
kaulo spalvos. Viršutinis valdymo pulto paviršius ir priekinė jo dalis 
padaryta iš stiklo audinio pluoštinės medžiagos spalvoto plastiko, ba-
zalto pilkos spalvos. Būtent iš tos medžiagos yra pagaminti trys pulto 
kupolai.

Visi kupolai yra varžtais pritvirtinti prie pulto. Pagrindiniai valdy-
mo pulto mazgai yra:

 šaldytuvas;
  mašinisto šildymo sistemos ir priekinio stiklo garų nupūtimo 

mazgai;
 signalo keitiklių skydelis.
Šilumvežio valdymas daugiausia yra užtikrinamas integraline 

valdymo sistema L0 Control 2M62C1.2. Sistemą sudaro centrinio 
valdymo skydas, PLC skydelio posto kompresorinė erdvė ir informa-
cinis skydelis.

Dyzelinio variklio valdymo blokas ir centrinis valdymo skydas 
tarpusavyje sujungiamas CANopen linija. Visi valdymo prietaisai iš-
dėstyti pagal ergonomikos reikalavimus. Kai kurie valdymo prietaisai: 
darbo režimo jungiklis, eigos reguliatorius, manevrinės eigos regulia-
torius, reguliatoriaus eigos perjungiklis, greičio jutiklis, reversoriaus 
(į priekį, atgal) mygtukas, variklio paleidimo mygtukas, variklio iš-
jungimo mygtukas, smėlio dėžės mygtukas, šoninių ir priekinio ži-
binto įjungimo mygtukas, raudonų žibintų įjungimo mygtukas, eigos / 
laisvosios eigos įjungimo mygtukas, bėginio signalo dažnio keitimo 
jungiklis, prietaisų skydo apšvietimo jungiklis, mašinisto kabinos ap-
švietimo jungiklis, papildomo valdymo pulto apšvietimo jungiklis, 
signalinių lempų ryškumo keitimo jungiklis, elektrinės plytelės jungi-
klis, signalinės elektrinės plytelės lemputė, budrumo mygtukai (juodas 
ir geltonas) ir pedalas, kontrolinis ALSN darbo patikrinimo mygtukas, 
budrumo signalo lemputė, priešgaisrinio signalo lemputė, priešgais-
rinio signalo nurodymo mygtukas, stiklo valytuvo darbo režimo jun-
giklis, stiklus valančio prietaiso įjungimo mygtukas, kabinos šildymo 
sistemos jungiklis, ventiliatoriaus apsisukimų greičio jungiklis, varik
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lių žaliuzių jungikliai, veidrodžių apšildymo jungiklis, pasirengimo 
eksploatuoti signalinės lemputės, signalinės lemputės, įspėjančios 
apie gedimus, rodiklių prietaisai, šildymo sistemos mazgai, mašininio 
skyriaus ventiliacinės sistemos jungiklis, paleidimo akumuliatoriaus 
įkrovimo lemputė, rėle programuojamas modulis. Šiuos įrenginius bū-
tina tinkamai išdėstyti, kad jais būtų patogu naudotis.

Modernizuotame lokomotyve buvo įrengtas grafinis, spalvotas, 
prisilietimais valdomas monitorius, kurio ekrane galima sekti infor-
maciją apie visų lokomotyvo įrenginių darbą. 

Modernizuotas lokomotyvo valdymo pultas parodytas 14 pa-
veiksle.

14 pav. Modernizuoto lokomotyvo valdymo pultas:
1 – radijo stotis; 2 – monitorius; 3 – indikatoriai; 4 – kontrolerio svirtis;  

5 – jungikliai

Valdantysis kompiuteris perduoda monitoriui informaciją per 
nuoseklią liniją RS485. Taip kiekviena apdorota informacija yra priei-
nama ir kiekvienas pagrindinis veiksmas yra parodomas monitoriaus 
ekrane.

Monitorius, jį įjungus, pirmiausia atlieka vidinę patikrą ir pakrau-
na instaliuotas programas. Sistema po minutės galima naudotis.

Kai lokomotyvo valdymo klaidos nenustatomos, monitorius ne-
reikalauja mašinisto priežiūros. Puslapių perjungimas, atsižvelgiant į 
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darbo režimą, vykdomas automatiškai. Rankinis monitoriaus valdymas 
(puslapių perjungimas, komandos atšaukimas) vykdomas pirštu prisi-
lietus prie ekrane nurodytos vietos. Rankinis valdymas nereikalauja 
stiprios pirštų ir monitoriaus paviršiaus sąveikos. Norėdami išvengti 
atsitiktinio mygtuko paspaudimo, konstruktoriai nustatė ribotos masės 
prisilietimą, lygų 100 gramų, kuris atitinka patogų paspaudimą.

Įspėjamieji ir ribojamieji signalai (pavyzdžiui, filtro pakeitimas) 
pašalinus trikdžius automatiškai dingsta iš ekrano. Gedimų bei ava-
rinio sustojimo signalai reikalauja rankinio komandos atšaukimo. 
Signalas atšaukiamas tik kai gedimai pašalinami ir tik specialiai tam 
skirtame puslapyje. Kaip jau ir buvo minėta, monitorius valomas pri-
silietimais. Po tam tikro eksploatacijos laiko ant ekrano lieka purvas 
nuo pirštų. Ypatingas dėmesys skiriamas ekrano paviršiui. Kieti, aš-
trūs daiktai, šiurkštaus paviršiaus skudurėliai negali būti naudojami 
monitoriui valyti.

Naujai įrengtame valdymo pulto skydelyje yra daug mažiau prie-
taisų, pavyzdžiui, vietoj dvylikos jungiklių yra tik trys. Tai padeda 
mašinistui sutrumpinti reikiamo prietaiso paieškos laiką bei įsisa-
vinti jo rodmenis. Indikatorių apšvietimas buvo visiškai pakeistas. 
Anksčiau mašinistams dažnai tekdavo skaityti netolygiai apšviestų 
tamsiu metu sunkiai perskaitomų prietaisų rodmenis (kadangi viena 
lempute būdavo apšviečiami 3–4 prietaisai). Modernizuotoje kabinoje 
kiekvienas prietaisas apšviestas atskirai, įrengtas ryškumo reguliato-
rius. Kontroleris, kurį valdant, kaip jau minėta, kartais reikėdavo per 
daug įtempti raumenis bei pernelyg pasukti kampus, buvo pakeistas 
dviem svirtim ties abiem rankomis. Jos išdėstytos valdymo pulte sė-
dinčio mašinisto rankų aukštyje. Taip užtikrinamas lengvesnis valdy-
mas. Pažymėtina, kad modernizuoto lokomotyvo kabinoje valdymo 
pultas yra įrengtas vienam mašinistui, be jo padėjėjo. Taigi mašinisto 
kabinoje yra užtikrinama didesnė judėjimo laisvė.



64

Literatūra
Čyras, P.; Grinius, V., Kaminskas, K. A. ir kt. Profesinė sauga ir sveikata. 

2003. Ergonomikos principai. Vadovėlis. Vilnius: Technika, 404 p. 
LST EN 547.1:2000.
Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie susisiekimo ministerijos darbo atas-

kaita. Metinis pranešimas. 2003, 25 p. Nuoroda į interneto puslapį: www.
vgi.lt.

Егоров, В. П. 2007. Кабина машиниста: какой ей быть? Модернизация 
тепловозов, журнал Локомотив, РЖД. Москва, Нo. 10, с. 2–7. 

Егоров, В. П. 2007. Кабина машиниста: какой ей быть? Что показывает 
практика?, журнал Локомотив, РЖД. Москва, Нo. 11, с. 13–15.  

Литовские железные дороги. Руководство по эксплуатации и техническо-
му уходу дизеля-электровоза 2М62 серии 1700 квт, Технический отдел 
МАV Szolnoki Jarmujavito KFT. 2005, Сольнок, 56 с.

Литовские железные дороги. Техническое описание дизеля-электровоза 
2М62 серии 1700 квт, Технический отдел МАV Szolnoki Jarmujavito 
KFT. 2005, Сольнок, 56 с. 

Нерсеян, Л. С.; Конопкин, О. А. 1978. Инженерная психология и пробле-
ма надежности машиниста. Москва, Tранспорт, 239 c. 

Панова, Н. И. 1986. Тепловозы. Москва, Машиностроение, с. 543. 
Филонов, С. П. 1978. Тепловоз 2М62. Москва, 70 c. 


	TURINYS
	1. Lokomotyvų brigadų darbo sąlygų ypatumai
	1.1. Bendrieji eismo saugos klausimai
	1.2. Traukinių eismo saugos pažeidimai 
	1.3. Pagrindinės eismo saugos pažeidimų priežastys
	1.4. Mašinisto patikimumo įtaka eismo saugai
	1.4.1. Mašinistų veiklos patikimumo veiksniai
	1.4.2. Mašinistų veiklos patikimumo didinimas

	1.5. Manevrinių lokomotyvų ir variklinių vagonų sąstatų mašinistų darbo ypatumai
	1.6. Lokomotyvų brigadų veiklos racionalus organizavimas
	1.7. Inžineriniai psichologiniai mašinisto darbo patikimumo veiksniai

	2. Lokomotyvų techninės priemonės, užtikrinančios eismo saugą
	2.1. Šildymas, vėdinimas ir kondicionavimas
	2.2. Darbo vietos apšvietimas 
	2.3. Triukšmo poveikis 
	2.4. Virpesiai ir vibracijos
	2.5. Saugių darbo sąlygų kūrimas
	2.6. Nuovargio įtaka darbingumui 
	2.7. Darbo aplinkos spalvų aspektai 
	2.8. Funkcionalus lokomotyvo valdymo pultas

	Literatūra

