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Wstęp
Trudno sobie wyobrazić prowadzenie nowoczesnego gospodarstwa rolnego bez użycia specjalistycznych maszyn. Do tego wymagana jest także specjalistyczna wiedza techniczna, dobra organizacja
pracy oraz znajomość i przestrzeganie zasad ochrony
zdrowia i życia. Uwzględnienie wszystkich elementów jest szczególnie ważne ze względu na specyfikę warunków pracy, różnorodność wykonywanych
czynności, zmienność warunków atmosferycznych,
monotonność, wielogodzinne wykonywanie pracy,
gdyż ignorowanie tych czynników może prowadzić
do groźnych w skutkach wypadków. Przekazujemy
Państwu broszurę, w której omówiono zasady bezpiecznej pracy z wykorzystaniem wybranych maszyn
i urządzeń rolniczych. Stosowanie się do przedstawionych zasad pozwoli wyeliminować większość zagrożeń wypadkowych.
Dobór maszyn przedstawionych w broszurze, wynika z nieprawidłowości w ich użytkowaniu stwierdzonych przez pracowników i inspektorów Państwowej
Inspekcji Pracy podczas prowadzonych w ostatnich
latach wizytacji gospodarstw i prac polowych.

Ciągniki i przyczepy
Podstawowym środkiem transportu i źródłem napędu większości maszyn rolniczych jest traktor. Pomimo znacznej liczby nowych ciągników w użytkowaniu jest jeszcze spora grupa pojazdów wiekowych
i to głównie one powodują zagrożenia. Pracownicy
PIP, stwierdzili, że ponad 30% używanych do pracy
ciągników i prawie 40% przyczep było wadliwych.
Przy niewłaściwym postępowaniu operatorów dochodzi do wypadków, a ich przyczyny są bardzo zróżnicowane:
 niewłaściwe wchodzenie i schodzenie,
 zeskakiwanie ze stopni,
 niewłaściwe sprzęganie,
 nieprzestrzeganie zasad jazdy w terenie (przewrócenie całego zestawu),
 niedozwolony przewóz osób.

Wały przegubowo-teleskopowe
Odpowiedni dobór wału i kompletne osłony gwarantują bezpieczne użytkowanie. Bez tego elementu
niemożliwe jest uruchomienie większości maszyn
rolniczych. Niestosowanie się do zapisów instrukcji
obsługi wału, uszkodzone lub brak osłon oraz ignorowanie zasad bezpiecznej pracy to poważne zagrożenie wypadkowe. Do wypadków nie dochodzi
zbyt często, ale ich skutki są zazwyczaj najcięższe ze
względu na dużą moc i obroty powyżej 500 na minutę. Przyczyną wypadku może być zbyt luźne ubranie,
długie włosy i przebywanie w strefie bezpośredniego
zagrożenia. Jeśli dojdzie do pochwycenia człowiek
nie ma szans na samodzielne uwolnienie się.

Maszyny uprawowe
 W tym zestawieniu przedstawiono z uwzględnieniem ich specyfiki trzy maszyny: rozrzutniki obornika, siewniki i opryskiwacze ciągnikowe.
 Uszkodzone lub usunięte osłony, niewłaściwy
załadunek oraz przebywanie w skrzyni załadunkowej podczas czyszczenia i mycia, to najczęstsze
zagrożenia wypadkowe przy użytkowaniu rozrzutników.
 W przypadku siewników są to najczęściej:
 nieumiejętne sprzęganie z ciągnikiem,
 niewłaściwe ręczne zasypywanie materiału
siewnego (zbyt duże ciężary i zapylenie),
 przebywanie w czasie siewu na pomostach zasypowych i ręczne przegarnianie ziarna.
 Eksploatacja opryskiwaczy to oprócz zagrożeń
mechanicznych zagrożenia chemiczne, których
nie można ignorować.

Kosiarki rotacyjne
Są to maszyny niebezpieczne między innymi ze
względu na wirujące noże, zawieszone na sworzniach i podczas obrotu, siła odśrodkowa może spo-
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wodować ich urwanie i wyrzucenie. Podobnie mogą
być wyrzucane leżące kamienie, szkło z butelek lub
inne twarde przedmioty.
Praca bez osłony powoduje zagrożenie głównie dla
osób postronnych i zwierząt, które nie powinny znajdować się bliżej niż 50 metrów od pracującej kosiarki.

Kombajny zbożowe
To jedne z większych i skomplikowanych maszyn rolniczych. Już samo poruszanie się po drogach publicznych czy nierównym terenie stwarza zagrożenia dla
operatora i innych uczestników ruchu drogowego.
O wiele więcej niebezpieczeństw pojawia się w czasie
zbioru zbóż. Wypadki są najczęściej z udziałem osób
przebywających w pobliżu, choć nie powinno ich tam
być. Do wypadków może dochodzić podczas:
 niewłaściwego wykonywania regulacji i usuwania awarii,
 pracy w pobliżu linii energetycznych,
 jazdy na stopniach i podestach oraz zeskakiwania podczas ruchu maszyny,
 zabawy dzieci w pobliżu pracy kombajnu.

Prasy do słomy
Wydatnie usprawniają zbiór słomy i siana, jednak jak
pokazują statystyki niewłaściwa eksploatacja skutkuje poważnymi wypadkami przy pracy. Do wypadków
przy użytkowaniu pras dochodzi najczęściej:
 podczas agregowania z ciągnikiem,
 usuwania zapchania podbieracza,
 eksploatacji wałów przegubowo-teleskopowych z uszkodzoną osłoną.

Ładowarki teleskopowe
Ułatwiają pracę w wielu gospodarstwach, w których
istnieje potrzeba przemieszczania dużych ładunków (np. bele słomy, sianokiszonki). Obsługa łado-

warki wymaga odpowiedniej wiedzy, umiejętności
i wyobraźni. Maszyny te nie są powszechnie użytkowane, ale obsługiwane przez osoby nieuprawnione, stają się niebezpieczne dla operatora, osób
znajdujących się w pobliżu, a nawet obiektów budowlanych znajdujących się w pobliżu. Z uwagi na
możliwość wszechstronnego zastosowania w gospodarstwie zauważalny jest wzrost liczby ładowarek czołowych.

Pilarki tarczowe
Występują w większości gospodarstw. Ułatwiają wykonanie wszelkich prac remontowych, budowlanych
lub przygotowanie opału, jednak gdy nie posiadają
wymaganych zabezpieczeń, pozbawione są osłon,
stwarzają śmiertelne zagrożenie. Te wadliwe należy
wymienić na nowe oraz poznać lub przypomnieć
sobie zasady bezpiecznej obróbki drewna, tak aby
ustrzec się bolesnych i niebezpiecznych urazów.

Drabiny przenośne
Ich wykorzystanie pozwala na wykonywanie różnorodnych prac na terenie gospodarstwa i wielu prac
związanych z załadunkiem przyczep ciągnikowych.
Niestety, dość często można spotkać drabiny wykonane jeszcze przez dziadków obecnych właścicieli.
Na rynku dostępnych jest wiele modeli przystosowanych do różnych prac. Warto więc zainwestować w takie, które spełnią wymogi bezpieczeństwa i pozwolą
uniknąć upadków z dużej wysokości kończących się
niejednokrotnie skomplikowanymi złamaniami.
Przedstawiając w formie broszury zestaw kart wykonywania niektórych prac w gospodarstwie rolnym, przypominamy Państwu podstawowe informacje decydujące o Waszym bezpieczeństwie.
Krzysztof Bielecki
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Prace transportowe

Przy podłączaniu instalacji hydraulicznej
należy stosować rękawice ochronne.

Przyczepa
zbierająca
do przewozu
materiałów
przestrzennych
luzem.

Zabezpieczenie plandeką skrzyni
ładunkowej przy przewozie ładunków
sypkich.

Mechaniczna blokada skrzyni przyczepy
przy pracach pod uniesioną skrzynią.

Trójkątna tablica
wyróżniająca
pojazd wolno
poruszający się
– na tylnej burcie
przyczepy.
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SPRAWDŹ WARUNKI PRACY
JEŻELI
NA JAKIEŚ PYTANIE
ODPOWIESZ „NIE”,
ZASTANÓW SIĘ
I PODEJMIJ
NIEZBĘDNE DZIAŁANIA,
ABY TWOJA PRACA
BYŁA BEZPIECZNA.

 Czy jesteś ubrany w odzież roboczą i buty z podeszwą antypoślizgową
i podnoskiem?
 Czy znasz instrukcje obsługi przyczepy rolniczej i ciągnika oraz stosujesz
zasady ich bezpiecznej obsługi?
 Czy masz wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami rolniczymi
i znasz przepisy ruchu drogowego oraz przepisy transportowe?
 Czy ciągnik i użytkowana/e przyczepa/y są zarejestrowane i mają aktualny
przegląd techniczny oraz są sprawne?
 Czy zaczep przyczepy wyposażony jest w sprężynę odciążającą lub podporę oraz sworzeń zabezpieczony przed wypadnięciem?
 Czy przyczepa wyposażona jest w drabinę lub stopnie ułatwiające wchodzenie i schodzenie?

Odzież robocza i ochronna
Do prac transportowych związanych z transportem
rolniczym może przystąpić rolnik ubrany w dostosowaną do pory roku odzież roboczą. Poły bluzy lub
koszuli należy zapiąć, a mankiety rękawów nie mogą
luźno zwisać. Powinien także założyć:
 pełne buty z podeszwą antypoślizgową i podnoskiem chroniącym palce stóp,
 przy wykonywaniu niektórych prac rękawice robocze i ochronne.

Bezpieczeństwo transportu
Przed przystąpieniem do pracy rolnik powinien zapoznać się z instrukcją:
 bezpiecznej eksploatacji przyczepy oraz jej konserwacją i regulacją,
 obsługi ciągnika rolniczego,
 dołączoną do wału przegubowo-teleskopowego
w przypadku przyczepy zbierającej.

Sprzęganie ciągnika z przyczepą
Przed rozpoczęciem prac każdorazowo należy sprawdzić stan techniczny ciągnika i przyczepy, zwłaszcza:
układ kierowniczy ciągnika oraz układy hamulcowe
przyczepy i ciągnika, instalacji elektrycznej, oświetlenia drogowego i sygnalizacyjnego, a także stan urządzeń zaczepowo-przyłączeniowych.
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 Podczas sprzęgania nikt nie powinien znajdować
się pomiędzy ciągnikiem a przyczepą.
 Sprzęganie można rozpocząć po wyłączeniu silnika i unieruchomieniu pojazdu za pomocą hamulca postojowego.
 Zaczep przyczepy powinien być wyposażony
w sprężynę, co ułatwia łączenie przez jedną osobę. W przypadku braku sprężyny, można wyposażyć go w podporę z regulacją wysokości.
 Po zaczepieniu dyszla przyczepy z zaczepem
transportowym ciągnika należy zabezpieczyć
sworzeń zaczepowy zawleczką (jeśli nie jest to zaczep automatyczny).
 Instalację elektryczną należy połączyć z instalacją
elektryczną ciągnika oraz zabezpieczyć gniazdo
przed wysunięciem.
 Instalację hydrauliczną przyczepy należy połączyć
z końcówką instalacji hydraulicznej ciągnika. Przy
tych czynnościach trzeba używać rękawic ochronnych.
 Następnie połączyć instalację hamulca roboczego.
 Po zakończeniu agregowania sprawdzić połączenie zaczepu, działanie instalacji elektrycznej, hamulca roboczego oraz układów.
 Przyczepy rolnicze wyposażone w hamulce typu
bezwładnościowego mogą być sprzęgane z ciągnikiem pod warunkiem, że łączna masa przyczepy z transportowanym ładunkiem nie przekroczy
5 000 kg (niedopuszczalne jest łączenie takich
środków transportowych w podwójne zestawy).

 Skrzynie ładunkowe przyczep wywrotek powinny
być zabezpieczone sworzniami ze wszystkich stron.

Sprzęganie drugiej przyczepy
 Podczas sprzęgania niedozwolone jest przebywanie osób pomiędzy przyczepami.
 Osoba pomagająca w sprzęganiu powinna stać
poza strefą bezpośredniego zagrożenia oraz być
widoczna przez kierującego ciągnikiem.
 Po zakończeniu czynności należy skontrolować
zabezpieczenie zaczepu oraz podłączyć przewody
instalacji sygnalizacyjno-oświetleniowej a także instalacji hamulcowej i pneumatycznej przyczep/y.
 W przypadku sprawności układów można zwolnić
hamulec postojowy.

Załadunek
 Nie wolno przekraczać ładowności przyczepy.
W razie potrzeby należy skorzystać z łańcuchów
spinających ściany boczne przyczepy.
 W czasie załadunku nie wolno przebywać w skrzyni ładunkowej oraz w strefie prac załadunkowych
przy użyciu sprzętu mechanicznego.
 Ładunek należy rozmieszczać równomiernie, aby
nie powodował przekroczenia dopuszczalnych
nacisków osi pojazdu na drogę i nie utrudniał kierowania pojazdem.
 Ładunek nie może także ograniczać widoczności,
zasłaniać świateł, urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych tablic albo znaków,
w które pojazd jest wyposażony.

Przejazd transportowy
 Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić podłączenia i zdolność hamowania oraz wyjąć kliny
spod kół.
 Na tylnej burcie przyczepy/drugiej przyczepy
(w przypadku przejazdu z dwoma przyczepami)
trzeba umieścić trójkątną tablicę wyróżniającą
pojazd wolno poruszający się1.
 Przed ruszeniem należy każdorazowo upewnić się,
czy w pobliżu ciągnika i przyczepy nie znajdują się
niewidoczne z miejsca operatora osoby, np. dzieci.
 Jadąc po drodze publicznej, należy stosować się
do przepisów ruchu drogowego i przepisów trans-

portowych. Dostosować prędkość jazdy do warunków i rodzaju przewożonego ładunku.
 Kierujący ciągnikiem rolniczym jest obowiązany
zjechać jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzania innym pojazdom2.
 Przy jeździe z ładunkiem ze wzniesienia należy
mieć włączony taki sam bieg, jaki przy wjeździe
na wzniesienie.

Przewóz materiałów sypkich
 Materiały sypkie należy przewozić w szczelnej
skrzyni ładunkowej dodatkowo zabezpieczonej
przed rozsypaniem i zanieczyszczeniem drogi
(przykrytej plandeką).

Przewóz ładunków przestrzennych
(słoma, siano)
 Maksymalna wysokość ładunku przestrzennego
od podłoża może wynosić 4 m.
 Ładunek umieszczony na pojeździe powinien być
zabezpieczony przed zmianą położenia (np. pasami lub taśmami) i być stabilny.
 Przewożenie słomy lub siana na przyczepie jest
możliwe, jeżeli ma ona specjalną obudowę siatkową lub podwyższone burty.
 Do transportu sprasowanej słomy lub siana można używać specjalnych przyczep tzw. platform
transportowych.
 Ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu może być umieszczony tylko w taki
sposób, aby całkowita szerokość pojazdu z ładunkiem nie przekraczała 2,55 m, a przy szerokości pojazdu 2,55 m nie przekraczała 3 m, pod warunkiem
umieszczenia ładunku tak, aby z jednej strony nie
wystawał na odległość większą niż 23 cm.

Przewóz osób i zwierząt
 Zabrania się przewozu osób i zwierząt w przyczepie nieprzystosowanej do tego celu.
 Dopuszcza się przewóz osób wykonujących czynności ładunkowe w przyczepie ciągniętej przez
ciągnik rolniczy pod warunkiem, że:
 liczba przewożonych osób nie przekracza 5,
 osoby stojące trzymają się uchwytów,
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 osoby nie znajdują się pomiędzy ładunkiem
a przednią ścianą przyczepy, a prędkość zespołu pojazdów nie przekracza 20 km/h.
 Do przewozu zwierząt należy stosować przyczepy przeznaczone do tego celu. W razie używania
przyczep ogólnego przeznaczenia należy je przystosować do rodzaju transportowanych zwierząt.

Przewóz długich elementów
 Przy przewożeniu długich elementów tylną burtę
należy zdjąć lub zamocować tak, aby nie zasłaniała tylnych świateł.
 Ponadto długie elementy należy na końcach oznakować zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

Rozładunek
 Przed odłączeniem przyczepy od ciągnika należy
unieruchomić ją hamulcem postojowym oraz za
pomocą klinów (w przypadku przyczepy dwuosiowej klin tylko pod jedno koło tylnej osi – jeden
z przodu, a drugi z tyłu koła).

Wykonywanie napraw
 Przed rozpoczęciem prac pod uniesioną hydraulicznie skrzynią ładunkową przyczepy, należy zabezpieczyć ją dodatkową, odpowiednio wytrzymałą podporą.
 Nie wolno podpierać podniesionej przyczepy
przy użyciu kruchych elementów, takich jak np.
cegły, czy pustaki.
 Demontaż koła może się odbywać tylko przy niezaładowanej przyczepie.

Dobre praktyki
Dobrą praktyką jest, żeby kierujący pojazdem:
 pamiętał o apteczce pierwszej pomocy, która powinna znajdować się w ciągniku,
 korzystał z drabin do wchodzenia i schodzenia
z przyczepy.

Nie wolno!


 W przypadku przyczep wywrotek podczas podnoszenia skrzyni należy przestrzegać bezpiecznych odległości od linii energetycznych.
 Wzbronione jest dokonywanie wywrotu ładunku
w kierunku pochylenia terenu oraz jazda z uniesioną skrzynią ładunkową.
 Niedopuszczalne jest przechylanie skrzyń ładunkowych przyczep wywrotek na jednym sworzniu
lub przy całkowitym kącie wychylenia większym
niż 50°.





Użytkować przyczepy dzieciom, osobom nieuprawnionym do kierowania ciągnikami rolniczymi z przyczepą, osobom nietrzeźwym
lub po użyciu środka działającego podobnie
do alkoholu.
Wykorzystywać przyczepy niezgodnie z jej
przeznaczeniem.
Użytkować przyczepy w czasie jazdy z rozpiętymi i opuszczonymi burtami.
Przewozić ludzi na błotnikach ciągnika, dyszlach, zaczepach, pomostach i w przyczepie.
Wchodzić na przyczepę i schodzić z niej w trakcie jazdy.
Pozostawiać kluczyków w stacyjce ciągnika
po opuszczeniu kabiny.
Prowadzić prac pod uniesioną i niezabezpieczoną skrzynią przyczepy.

 Integralnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo eksploatowanej przyczepy jest mechaniczna blokada skrzyni przyczepy, która w każdym przypadku powinna być zastosowana, gdy
prowadzone są prace pod uniesionymi skrzyniami przyczep bądź, gdy skrzynia przyczepy pozostaje na dłużej w pozycji uniesionej.



 Podczas prowadzenia prac wyładowczych przebywanie osób pomiędzy uniesioną skrzynią a konstrukcją przyczepy jest zabronione.

Należy pamiętać, że zespół pojazdów może składać się najwyżej z 3 pojazdów (ciągnik rolniczy
i dwie przyczepy).
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Wał przegubowo-teleskopowy

SPRAWDŹ WARUNKI PRACY
JEŻELI
NA JAKIEŚ PYTANIE
ODPOWIESZ „NIE”,
ZASTANÓW SIĘ
I PODEJMIJ
NIEZBĘDNE DZIAŁANIA,
ABY TWOJA PRACA
BYŁA BEZPIECZNA.

 Czy jesteś ubrany w odzież roboczą dopasowaną do ciała, bez odstających
i luźno zwisających części? Czy stosujesz nakrycie głowy zakrywające włosy lub je spinasz?
 Czy znasz instrukcję obsługi wału przegubowo-teleskopowego (WPT)
i instrukcję obsługi maszyny do napędu, której wał ma być używany oraz
stosujesz zasady ich bezpiecznej obsługi?
 Czy wał przegubowo-teleskopowy ma na całej długości osłonę z łańcuszkami zabezpieczającymi ją przed obracaniem się?
 Czy dobierasz właściwy wał przegubowo-teleskopowy do konkretnej maszyny?
 Czy pamiętasz o nasmarowaniu poszczególnych części wału zgodnie z instrukcją znajdującą się na osłonie?
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Odzież robocza
Do prac przy obsłudze wałów przegubowo-teleskopowych rolnik powinien przystąpić ubrany w odzież
roboczą dopasowaną do ciała, zapewniającą swobodę ruchów bez odstających i luźno zwisających części, np. sznurki, paski, kaptury. Poły bluzy należy zapiąć, a mankiety rękawów nie mogą być rozciągnięte
i luźno zwisać. Powinien także założyć czapkę, tak
aby zakryć długie włosy lub spiąć je.

Bezpieczna praca wałem
przegubowo-teleskopowym









Przed przystąpieniem do pracy rolnik powinien zapoznać się z instrukcją bezpiecznej eksploatacji dołączoną do wału oraz z instrukcją maszyny, do napędu
której wał ma być używany. Dobór wału:
 Wał przegubowo-teleskopowy należy dobierać
do konkretnej maszyny.
 Przy doborze trzeba zwrócić uwagę na moc wynikającą z zapotrzebowania maszyny i potrzebną
długość.
 Rury teleskopowe w trakcie pracy wału muszą zachodzić na siebie, co najmniej w 1/3 ich długości.



Montaż i demontaż wału
oraz eksploatacja i konserwacja



 Używając wału w osłonie półkrytej, ciągnik i maszyna muszą mieć dodatkowe osłony (daszki).
 Wał przegubowo-teleskopowy można dołączać
odłączać tylko przy:
 wyłączonym wale odbioru mocy ciągnika
(WOM),
 wyłączonym silniku ciągnika,
 wyjętym ze stacyjki kluczyku,
 zaciągniętym hamulcu postojowym.
 Wał przegubowo-teleskopowy ma na obudowie
oznaczenie wskazujące, który koniec należy podłączyć do ciągnika.
 Wyposażenie wału w sprzęgło bezpieczeństwa
zwiększa bezpieczeństwo pracy i zmniejsza ryzyko uszkodzenia wału lub maszyny.
 Po zamontowaniu wału trzeba:
 sprawdzić, czy jest właściwie osadzony przez
próbę ściągnięcia go z WOM ciągnika i WPM
maszyny,
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 przyczepić łańcuszki zabezpieczające przed
obracaniem się osłony do nieruchomej części
ciągnika i maszyny.
Jeśli wynika to z instrukcji obsługi danej maszyny,
to wał przegubowo-teleskopowy powinien być
podłączony do ciągnika tylko na czas jej pracy.
Podczas transportu wał należy przechowywać
w pozycji poziomej, aby uniknąć uszkodzenia
osłon i innych elementów zabezpieczających.
Do podtrzymywania wału w trakcie postoju i transportu maszyny należy wykorzystać uchwyt, znajdujący się na jej dyszlu.
Przed włączeniem wału należy upewnić się, że
wybrana prędkość obrotowa wału odbioru mocy
ciągnika odpowiada dopuszczalnej prędkości obrotowej maszyny i czy kierunek obrotów WOM
jest właściwy.
Przed włączeniem wału należy także upewnić się,
aby nikt nie znajdował się w strefie pracy wału.
Wzbronione jest przechodzenie nad i pod wałem, a także stawanie na nim.
Nasadkę WOM ciągnika trzeba zdejmować przed
podłączeniem wału przegubowo-teleskopowego,
a po odłączeniu ponownie nałożyć (jeśli ciągnik
jest w nią wyposażony).
Należy stosować się do znaków ostrzegawczych
znajdujących się na osłonie wału przegubowo teleskopowego i na maszynach.
Po zakończeniu pracy należy maszynę i wał oczyścić z resztek roślinnych, brudu i błota.
Należy pamiętać o smarowaniu poszczególnych
części wału zgodnie z instrukcją znajdującą się na
osłonie.

Nie wolno!









Użytkować wału przegubowo-teleskopowego bez osłony lub z osłoną uszkodzoną.
Pracować w luźnej odzieży i bez nakrycia głowy zabezpieczającego długie włosy lub gdy
włosy nie są spięte.
Operować rękami, szczególnie w rękawicach, przy włączonym silniku ciągnika i napędzie wału – zagrożenie pochwycenia.
Uruchamiać maszyn napędzanych wałem
dzieciom, osobom nietrzeźwym lub po użyciu
środka działającego podobnie do alkoholu.
Dokonywać napraw i regulacji maszyny przy
włączonym napędzie wału i włączonym silniku ciągnika.

Praca rozrzutnikiem obornika

Łańcuszek zabezpieczający osłonę przed
obracaniem przypięty do nieruchomej części
rozrzutnika.

Przejazd
z rozrzutnikiem
wyposażonym
w zastawę skrzyni
w pozycji
zamkniętej.

Podłączenie wału przegubowo-teleskopowego do napędu rozrzutnika.

Zabezpieczenia sworznia zaczepowego
przed wypadnięciem po zagregowaniu
ciągnika z rozrzutnikiem.

Siatka ochronna
na przedniej
burcie chroni
przed twardymi
przedmiotami
podczas
roztrząsania
obornika.
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SPRAWDŹ WARUNKI PRACY
JEŻELI
NA JAKIEŚ PYTANIE
ODPOWIESZ „NIE”,
ZASTANÓW SIĘ
I PODEJMIJ
NIEZBĘDNE DZIAŁANIA,
ABY TWOJA PRACA
BYŁA BEZPIECZNA.

 Czy jesteś ubrany w odzież roboczą i buty z podeszwą antypoślizgową,
wkładką antyprzebiciową i podnoskiem?
 Czy znasz instrukcję obsługi rozrzutnika obornika i stosujesz zasady jego
bezpiecznej obsługi?
 Czy masz wymagane uprawnienia do kierowania i znasz przepisy ruchu
drogowego oraz przepisy transportowe?
 Czy rozrzutnik wyposażony jest w:
 siatkę ochronną zamontowaną na przedniej burcie?
 osłony na przekładniach łańcuchowych napędu adaptera?
 osłonę końcówki WPM, a ciągnik w osłonę WOM?
 Czy wał przegubowo-teleskopowy ma na całej długości osłonę z łańcuszkami zabezpieczającymi ją przed obracaniem?
 Czy rozrzutnik jednoosiowy jest wyposażony w stałą podporę dyszla zaczepowego?

Odzież robocza i ochronna

Podłączanie maszyny

Do prac przy obsłudze rozrzutnika obornika może
przystąpić rolnik ubrany w odzież roboczą dostosowaną do pory roku. Poły bluzy lub koszuli należy
zapiąć, a mankiety rękawów nie mogą luźno zwisać.
Powinien także założyć:
 pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem chroniącym
palce stóp,
 czapkę, tak żeby zakryć włosy lub je spiąć,
 przy pewnych pracach rękawice robocze
i ochronne.

 Przed rozpoczęciem pracy zawsze należy sprawdzić stan techniczny rozrzutnika, zwłaszcza: układy zaczepowe jezdne maszyny i ciągnika, instalację hamulcową, sygnalizację świetlną i napięcie
łańcucha podającego.
 Rozrzutnik należy łączyć tylko z takim ciągnikiem,
który spełnia wymagania dotyczące zapotrzebowania mocy i wyposażony jest w odpowiedni zaczep.
 Podczas łączenia nikt nie powinien znajdować się
pomiędzy ciągnikiem a rozrzutnikiem.
 Oko dyszla rozrzutnika należy połączyć z zaczepem transportowym ciągnika i zabezpieczyć sworzeń zaczepowy zawleczką (jeśli nie jest to zaczep
automatyczny).
 Potem należy połączyć instalację elektryczną
z instalacją elektryczną ciągnika i zabezpieczyć
gniazdo przed wysunięciem.
 Następnie połączyć instalację hydrauliczną mechanizmu przenośnika z końcówką instalacji hydraulicznej ciągnika. Przy tych czynnościach konieczne jest używanie rękawic ochronnych.
 Potem połączyć instalację hamulca roboczego.
 Po zakończeniu agregowania sprawdzić połączenie zaczepu, działanie instalacji elektrycznej, hamulca roboczego oraz układów i napędów, a także złożyć podporę w położenie transportowe.

Bezpieczeństwo eksploatacji
rozrzutnika
Przed przystąpieniem do pracy rolnik powinien zapoznać się z instrukcją:
 bezpiecznej eksploatacji rozrzutnika oraz jego
konserwacją i regulacją,
 obsługi ciągnika rolniczego,
 dołączoną do wału przegubowo-teleskopowego.
 Obowiązkiem operatora jest także dostosowanie
się do oznaczeń takich jak nalepki – napisy ostrzegawcze. Szczególnie niebezpieczne miejsca na
rozrzutniku są oznaczone żółtymi znakami z napisami ostrzegawczymi.
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 Rozrzutnik można uruchomić, gdy wszystkie osłony znajdują się na właściwym miejscu i są kompletne oraz nieuszkodzone.

Odłączanie maszyny
 Przed odłączeniem rozrzutnika od ciągnika trzeba
opuścić podporę i zahamować rozrzutnik hamulcem postojowym (należy pamiętać o zabezpieczeniu podpory blokadą, jeśli taka występuje).
 Przed odłączeniem rozrzutnika należy także włożyć kliny pod koła.
 Nie wolno pozostawić rozrzutnika na pochyłościach terenu (stokach) bez zabezpieczenia go
przed samoczynnym stoczeniem się.
 Zabrania się podpierania rozrzutnika na prowizorycznych podstawkach.

Załadunek skrzyni ładunkowej
rozrzutnika
 W czasie załadunku nie wolno przebywać w skrzyni ładunkowej.
 Załadunek może odbywać się, gdy rozrzutnik jest
zagregowany z ciągnikiem i ustawiony na równym i stabilnym podłożu.
 Ładunek należy rozmieszczać równomiernie, w taki sposób, aby nie utrudniał kierowania pojazdem
i nie przekraczał dopuszczalnej ładowności.
 Przy załadunku obornika długosłomiastego należy pamiętać, by nie wystawał (zwisał) on poza
boki skrzyni.
 Zabrania się używania przenośnika podłogowego
do rozładunku takich materiałów jak: drewno, węgiel, kamienie czy też materiały budowlane.
 Po zdemontowaniu adaptera roztrząsającego i zamontowaniu tylnej ściany (w przypadku rozrzutnika wyposażonego w taką zastawę), rozrzutnik
można przystosować i wykorzystać do transportu
płodów rolnych jako przyczepę. Tylna ściana zabezpiecza ładunek przed wysypywaniem się ze
skrzyni ładunkowej.















jest właściwe. Należy także pamiętać o wyjęciu
klinów spod kół.
Na tylnej ścianie rozrzutnika należy umieścić trójkątną tablicę wyróżniającą pojazd wolno poruszający się1.
W przypadku braku oświetlenia, należy zamontować z tyłu na rozrzutniku przenośną instalację
sygnalizacyjno-oświetleniową.
Jadąc po drodze publicznej, należy stosować się do
przepisów ruchu drogowego i transportowych.
Zabrania się przekraczać dopuszczalną ładowność oraz prędkość jazdy. Podczas jazdy na nierównym terenie prędkość należy dostosować do
panujących warunków.
Na maszynie nie wolno przewozić ludzi ani zwierząt.
Rozrzutnik powinien być tak załadowany, aby
w trakcie jazdy obornik lub inny materiał nie spadał i nie zanieczyszczał drogi. Rozrzutnik wyposażony w zastawę skrzyni musi poruszać się po drodze publicznej z zastawą w pozycji zamkniętej.
Przy jeździe z ładunkiem ze wzniesienia należy
mieć włączony taki sam bieg, jak przy wjeździe
na wzniesienie.
Kierujący ciągnikiem rolniczym jest obowiązany
zjechać jak najbardziej na prawo, żeby ułatwić
wyprzedzanie innym pojazdom2.

Praca z wałem
przegubowo-teleskopowym
 Rozrzutnik może być podłączony do ciągnika tylko przy użyciu właściwie dobranego wału przegubowo-teleskopowego wyposażonego w osłony zabezpieczone za pomocą łańcuszków przed
obracaniem się.
 Wał przegubowo-teleskopowy można dołączać
i odłączać tylko:
 przy wyłączonym WOM i wyłączonym silniku
ciągnika oraz wyjętym ze stacyjki kluczyku,
 zaciągniętym hamulcu postojowym.
 Przed uruchomieniem ciągnika z podłączonym
rozrzutnikiem należy sprawdzić, czy napęd WOM
w ciągniku jest wyłączony.

Przejazd transportowy

Praca maszyną

 Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić zdolność hamowania maszyn oraz czy podłączenie

 Z uwagi na zagrożenie, jakie mogą powodować
kamienie lub inne twarde przedmioty w czasie roz-
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trząsania obornika lub innych materiałów sypkich,
trzeba bezwzględnie stosować siatkę ochronną
zamontowaną na przedniej burcie.
 Przed włączeniem napędu przenośnika podłogowego należy włączyć bębny rozrzucające.
 Nie wolno uruchamiać adaptera rozrzucającego,
jeżeli w strefie jego działania przebywają osoby
postronne.
 Zabronione jest przebywanie osób w strefie rozrzucanego materiału. Należy zachować bezpieczną odległość od tylnej części pracującego rozrzutnika.

 Do wchodzenia na rozrzutnik należy używać drabin spełniających wymagania bezpieczeństwa.
 Niedopuszczalne jest czyszczenie wnętrza skrzyni
w czasie ruchu przenośnika podłogowego.
 Nie wolno podpierać podniesionego rozrzutnika
przy użyciu kruchych elementów.
 Demontaż koła może się odbywać tylko przy niezaładowanej maszynie.

Uwagi szczególne
 Dobrą praktyką jest, żeby rolnik:
 pamiętał o apteczce pierwszej pomocy, która
powinna znajdować się w ciągniku. W razie
wypadku pozwoli to na szybkie opatrzenie
rany bez potrzeby zjeżdżania z pola do gospodarstwa,

 Szczególną ostrożność trzeba zachować, kiedy
w pobliżu znajdują się osoby postronne lub zwierzęta oraz podczas pracy maszyną w pobliżu dróg
i innych pojazdów.
 Należy sprawdzać stan techniczny elementów
mocujących łopatki adaptera.
 Na zakrętach należy wyłączyć przenośnik podłogowy oraz bębny rozrzucające.
 W czasie pracy materiał w skrzyni ładunkowej
przemieszcza się do tylnej części, co powoduje
zmniejszenie nacisku na zaczep ciągnika i zmniejszenie przyczepności kół tylnej osi ciągnika. Może
to zmniejszyć uciąg szczególnie w terenie pagórkowatym i/lub przy wilgotnym podłożu.
 Etap końcowy rozładunku (rozrzucania) obornika
powinno się wykonywać podczas jazdy na terenie
płaskim lub podczas zjazdu z pochyłości.

 miał przy sobie telefon komórkowy, który pozwoli na szybkie wezwanie pomocy w razie nagłej potrzeby.
 Przy pracach związanych z obsługą rozrzutnika,
a szczególnie przy pracach demontażowych należy zachować szczególną ostrożność, aby nie
doszło do zranienia. W przypadku skaleczenia
ranę należy niezwłocznie zdezynfekować. Zanieczyszczenie rany obornikiem może spowodować
zakażenie laseczką tężca. By tego uniknąć, należy zgłosić się do lekarza.

Nie wolno!


Czyszczenie i konserwacja
oraz naprawy

 Usuwanie pozostałości obornika, czyszczenie, mycie oraz naprawy – może być wykonywane jedynie
przy wyłączonym napędzie rozrzutnika, unieruchomionym silniku ciągnika i wyjętym ze stacyjki
kluczyku.
 Przed wejściem do skrzyni ładunkowej należy
zabezpieczyć ciągnik przed uruchomieniem go
przez osoby niepowołane, odłączyć wał przegubowo-teleskopowy oraz przewody instalacji hydraulicznej od ciągnika.
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Uruchamiać maszyny dzieciom, osobom nietrzeźwym lub po użyciu środka działającego
podobnie do alkoholu.
Montować wałów przegubowo-teleskopowych podczas użytkowania rozrzutnika przy
zdjętym adapterze.
Uruchamiać adaptera rozrzutu, jeżeli w streﬁe jego działania przebywają osoby postronne.
Użytkować maszyny niezgodnie z jej przeznaczeniem.
Wchodzić na rozrzutnik w czasie jego pracy
i kiedy włączony jest silnik ciągnika.

Prace siewnikiem

W czasie siewu nie wolno przebywać
w zasięgu znaczników.

Wsypywanie zaprawionego ziarna
w rękawicach ochronnych i maseczce.

Trójkątna tablica wyróżniająca pojazd wolno
poruszający się.

Napełnianie zbiornika z platformy załadowczej,
po opuszczeniu do położenia roboczego.

Wał przegubowo-teleskopowy z kompletną
osłoną i łańcuszkami.
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SPRAWDŹ WARUNKI PRACY
JEŻELI
NA JAKIEŚ PYTANIE
ODPOWIESZ „NIE”,
ZASTANÓW SIĘ
I PODEJMIJ
NIEZBĘDNE DZIAŁANIA,
ABY TWOJA PRACA
BYŁA BEZPIECZNA.

 Czy podczas pracy siewnikiem jesteś ubrany w odzież roboczą i buty z podeszwą antypoślizgową i podnoskiem?
 Czy znasz instrukcję eksploatacji siewnika i stosujesz zasady jego bezpiecznej obsługi?
 Czy masz wymagane uprawnienia do kierowania ciągnikiem i znasz przepisy ruchu drogowego oraz przepisy transportowe?
 Czy siewnik wyposażony jest w wymagane osłony zabezpieczające?
 Czy wał przegubowo-teleskopowy ma na całej długości osłonę z łańcuszkami zabezpieczającymi ją przed obracaniem?

Odzież robocza i ochronna
Do prac przy obsłudze siewnika należy zakładać odzież
roboczą. Poły bluzy należy zapiąć, a mankiety rękawów
nie mogą luźno zwisać. Powinno się także założyć:
 czapkę na głowę tak, żeby zakryć włosy lub
spiąć je,
 pełne buty z podeszwą antypoślizgową i podnoskiem chroniącym palce stóp,
 rękawice ochronne i maseczkę przy pracach
związanych z wsypywaniem zaprawionego
ziarna.

Bezpieczeństwo eksploatacji
Przed przystąpieniem do pracy operator powinien
zapoznać się z instrukcją:
 bezpiecznej eksploatacji siewnika, w tym z zasadami jego konserwacji i regulacji,
 obsługi ciągnika rolniczego,
 dołączoną do wału przegubowo-teleskopowego (jeśli siewnik jest napędzany od WOM).
Obowiązkiem operatora jest także dostosowanie się
do oznaczeń w postaci nalepek – napisów ostrzegawczych. Szczególnie niebezpieczne miejsca na siewniku są oznaczone żółtymi znakami z komunikatami
ostrzegawczymi.

Agregowanie siewnika z ciągnikiem
 Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić każdorazowo stan techniczny siewnika i ciągnika.
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 Dla zachowania równowagi agregatu należy obciążyć przednią oś ciągnika.
 Podczas łączenia nikt nie powinien znajdować się
pomiędzy ciągnikiem a siewnikiem.
 Po precyzyjnym podjechaniu tyłem do siewnika
i unieruchomieniu ciągnika, należy połączyć ciągnik z maszyną – najpierw cięgna dolne, potem
cięgno górne, zabezpieczyć sworznie zawleczkami i sprawdzić prawidłowość połączeń.
 Przed zawieszeniem lub zdjęciem siewnika z trzypunktowego układu zawieszenia (TUZ) ciągnika
ustawić dźwignię podnośnika hydraulicznego
w położeniu zabezpieczającym przed niezamierzonym podniesieniem lub opuszczeniem maszyny.
 Podczas łączenia przewodów hydraulicznych należy uważać, by układ nie był pod ciśnieniem.
 Nie wolno wchodzić pomiędzy ciągnik a maszynę, kiedy włączony jest silnik, a maszyna jest
zawieszona na trzypunktowym układzie zawieszenia.
 Przed odłączeniem siewnika od ciągnika należy
opróżnić zbiornik ziarna.

Przejazd transportowy
 Z tyłu siewnika należy umieścić trójkątną tablicę
wyróżniającą pojazd wolno poruszający się1 oraz
tablicę z lampami zespolonymi i światłami odblaskowymi.
 Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić prawidłowość podłączenia przewodów zasilających,













układy hydrauliczny i hamulcowy oraz sprawność
instalacji oświetleniowej.
Przed ruszeniem należy każdorazowo upewnić
się, czy w pobliżu ciągnika i siewnika nie znajdują się osoby niewidoczne z miejsca operatora, np.
dzieci.
W czasie przejazdu transportowego z maszyną,
która jest uniesiona, dźwignia sterowania podnośnika hydraulicznego musi być zawsze zabezpieczona przed opuszczeniem.
Jadąc po drodze publicznej, należy stosować
się do przepisów ruchu drogowego i przepisów
transportowych.
Kierujący ciągnikiem rolniczym jest obowiązany
jechać bliżej prawej krawędzi jezdni, tak by ułatwić wyprzedzanie2 innym pojazdom.
Podczas jazdy po drogach publicznych siewniki
doczepiane należy przewozić w położeniu transportowym.
Znaczniki siewników i inne odchylane części powinny być podniesione na czas transportu.

Praca z wałem przegubowo-teleskopowym (WOM)
 W przypadku siewników napędzanych od WOM
ciągnika, siewnik może być podłączony do ciągnika tylko za pomocą właściwie dobranego
wału przegubowo-teleskopowego, wyposażonego w sprzęgło jednokierunkowe i w osłony wału
zabezpieczone przed obracaniem się za pomocą
łańcuszków.
 Wał przegubowo-teleskopowy można dołączać
i odłączać tylko przy:
 wyłączonym wale odbioru mocy i wyłączonym
silniku ciągnika,
 wyjętym ze stacyjki kluczyku,
 zaciągniętym hamulcu postojowym.
 Po zamontowaniu wału trzeba sprawdzić, czy jest
właściwie osadzony przez próbę ściągnięcia go
z WOM ciągnika i WPM (wału przyjęcia mocy) maszyny.
 Przed włączeniem wału odbioru mocy należy
upewnić się, że wybrana prędkość obrotowa wału
odbioru mocy ciągnika odpowiada dopuszczalnej
prędkości obrotowej siewnika i czy kierunek obrotów WOM jest właściwy.

 Zabrania się przeciążania wału i maszyny oraz
gwałtownego załączania sprzęgła.
 Przed włączeniem wału należy także upewnić się,
czy nikt nie znajduje się w strefie pracy wału przegubowo-teleskopowego.
 Należy pamiętać o nasmarowaniu poszczególnych części wału, zgodnie z instrukcją znajdującą
się na osłonie.
 Szczególną uwagę trzeba zwrócić na te miejsca,
w których części ruchome mają kontakt z osłoną.

Załadunek ziarna
 Przed przystąpieniem do pracy siewnikiem należy skontrolować, czy w zbiorniku i w aparatach
wysiewających nie ma żadnego ciała obcego, np.
przerośniętych nasion, sznurka, narzędzi itp.
 Zbiornik siewnika można napełnić z platformy załadowczej po opuszczeniu go do położenia roboczego.
 W przypadku ręcznego załadunku należy przestrzegać norm dźwigania ciężarów oraz stosować
dobre praktyki:
 worek z materiałem siewnym należy podnosić
w lekkim rozkroku przy zgiętych kolanach i prostych plecach,
 z ładunkiem należy wstać po uchwyceniu go
jedną ręką od spodu i przytrzymaniu drugą ręką,
 należy także unikać przenoszenia ciężarów
przy jednoczesnym skręcie tułowia.
 Przy załadunku za pomocą mechanicznych urządzeń załadunkowych, należy stosować się do przepisów dotyczących ich eksploatacji.

Praca maszyną
 Podczas pracy siewnika w agregatach uprawowosiewnych należy przestrzegać zasad zawartych
w instrukcji obsługi takiego agregatu.
 Po ustawieniu maszyny na polu w pozycji roboczej
należy zapewnić, aby w strefie działania zespołów
roboczych siewnika nie przebywały żadne osoby.
 Podczas jazdy należy zwracać uwagę na przeszkody znajdujące się w zasięgu pracy znaczników
śladów.
 Nie należy cofać, zawracać i transportować siewnika, kiedy koła i redlice spoczywają na podłożu.
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 Podczas nawrotów na końcu pola redlice i zgarniacz nie mogą dotykać ziemi. Dlatego siewnik
należy podnieść do pozycji transportowej.
 Nie należy stawiać siewnika na podłożu podczas
jazdy do tyłu.
 Na polu z dużą ilością resztek roślinnych należy
sprawdzać, czy redlice nie zapchały się i nie jest
blokowany wysiew.
 Nie wolno przegarniać ziarna w zbiorniku dłonią w czasie pracy siewnika.
 Przed pozostawieniem ciągnika zagregowanego
z maszyną należy zabezpieczyć go przed niezamierzonym uruchomieniem i stoczeniem się.
Należy opuścić maszynę na ziemię, zaciągnąć
hamulec postojowy i po wyłączeniu silnika wyjąć
kluczyk ze stacyjki.
 Po zakończeniu pracy maszynę należy ustawić
w pozycji transportowej.

Czyszczenie, regulacje i konserwacja
oraz naprawy
 Wszelkie czynności naprawcze, konserwacyjne
i regulacyjne można wykonywać jedynie w czasie
postoju, przy wyłączonym silniku ciągnika i wyjętym ze stacyjki kluczyku.
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 Przy naprawie siewnika uniesionego na TUZ konieczne jest zabezpieczenie go przez odpowiednio stabilne podparcie.
 Przy pracach obsługowych należy używać odzieży ochronnej i rękawic ochronnych.

Dobre praktyki
Operator siewnika powinien wyposażyć ciągnik
w apteczkę pierwszej pomocy i mieć przy sobie telefon komórkowy, który pozwoli na szybkie wezwanie
pomocy w razie nagłej potrzeby.

Nie wolno!


Uruchomiać maszyny dzieciom, osobom nietrzeźwym lub po użyciu środka działającego
podobnie do alkoholu.



Transportować siewnika z napełnioną skrzynią.



Przewozić osób na platformie załadowczej
maszyny.



Pracować agregatem, jeśli w streﬁe działań
zespołów roboczych siewnika znajdują się
ludzie.

Prace opryskiwaczem ciągnikowym

Zapoznanie z etykietą środka ochrony roślin
gwarantuje bezpieczeństwo stosowania.

Uruchamianie rozwadniania środka ochrony
roślin w celu przygotowania cieczy roboczej.

Mycie rąk czystą wodą ze zbiornika.

Automatyczne rozkładanie belki polowej i jej
poziomowanie.

Ustawianie parametrów pracy opryskiwacza
za pomocą komputera pokładowego.

Podczas opryskiwania zachowaj min. 3 m
od krawędzi dróg.
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SPRAWDŹ WARUNKI PRACY
JEŻELI
NA JAKIEŚ PYTANIE
ODPOWIESZ „NIE”,
ZASTANÓW SIĘ
I PODEJMIJ
NIEZBĘDNE DZIAŁANIA,
ABY TWOJA PRACA
BYŁA BEZPIECZNA.

 Czy posiadasz uprawnienia do wykonywania zabiegów ochrony roślin przy
użyciu opryskiwacza?
 Czy posiadasz uprawnienia do kierowania ciągnikiem?
 Czy znasz instrukcję eksploatacji opryskiwacza i stosujesz zasady jego bezpiecznej obsługi?
 Czy opryskiwacz jest sprawny technicznie (co jest potwierdzone aktualnym badaniem sprawności, wystawionym przez upoważnionego diagnostę) i ma osłonę wału przyjęcia mocy?
 Czy wał przegubowo-teleskopowy ma na całej długości osłonę z łańcuszkami zabezpieczającymi ją przed obracaniem?
 Czy zapoznałeś się z etykietą - instrukcją stosowania środka ochrony roślin?
 Czy stosujesz, oznakowane znakiem CE, środki ochrony indywidualnej, zalecane przez producenta danego środka ochrony roślin?
 Czy pamiętasz, aby do pracy ze środkami ochrony roślin nie przystępować
na czczo, a w czasie pracy nie jeść, nie pić i nie palić?

Odzież robocza i ochronna
 Do prac przy obsłudze opryskiwacza należy przystąpić w odpowiednich środkach ochrony indywidualnej. Ich rodzaj zależny jest od klasyfikacji
w zakresie toksyczności stosowanego preparatu
(gumowe buty, rękawice, kombinezon, nakrycie
głowy, maska lub półmaska, ochrony oczu i twarzy). Przy doborze środków ochrony indywidualnej należy kierować się zaleceniami z etykiety
– instrukcji środka chemicznego, a w przypadku
wątpliwości, wystąpić do dystrybutora o kartę
charakterystyki kupionego środka chemicznego.
 Należy dbać o dobry stan środków ochrony indywidualnej, wymieniać zużyte i zawsze mieć zapasowy komplet odzieży ochronnej.
 Należy zapoznać się z zasadami poprawnego zakładania i zdejmowania odzieży ochronnej i postępowania z zabrudzoną odzieżą wielokrotnego
użytku, po wykonanym zabiegu środkami ochrony roślin. Ponadto należy pamiętać, aby:
 nogawki kombinezonu ochronnego zawsze
nakładać na buty,
 rękawy kombinezonu ochronnego zakładać
na rękawice. Jedynie podczas prac wykonywanych z rękami uniesionymi do góry rękawice
powinny być nałożone na rękawy.
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 Po zakończeniu zabiegu należy zdjąć niezwłocznie odzież ochronną i wyprać ją z użyciem środków piorących (nie prać jej z innymi ubraniami).

Bezpieczeństwo obsługi
opryskiwacza
 Przed przystąpieniem do eksploatacji należy zapoznać się z instrukcją bezpiecznej obsługi opryskiwacza, w tym jego konserwacji i regulacji, przeczytać
etykietę środka ochrony roślin, a także znać instrukcję obsługi ciągnika rolniczego i wiedzieć, jak bezpiecznie użytkować wał przegubowo-teleskopowy.

Agregowanie z ciągnikiem
i przejazdy po drogach
 Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić każdorazowo stan techniczny opryskiwacza i ciągnika.
 Na tylnej ścianie opryskiwacza należy umieścić
trójkątną tablicę, wyróżniającą pojazd wolno poruszający się oraz tablicę z lampami zespolonymi
i światłami odblaskowymi.
 Jadąc po drodze publicznej, należy stosować się do
przepisów ruchu drogowego i przepisów transportowych.

Zasady bezpiecznej pracy
ze środkami ochrony roślin
 Przed użyciem środka ochrony roślin należy przeczytać dokładnie jego etykietę – instrukcję stosowania, przestrzegać zasad bezpiecznej pracy oraz używać zalecanych środków ochrony indywidualnej.

Przygotowanie cieczy użytkowej
 Należy używać środków ochrony indywidualnej
oznakowanych znakiem CE, zalecanych przez producenta danego środka ochrony roślin.
 Ciecz użytkową należy przygotowywać w odległości nie mniejszej niż 20 m od studni, ujęć wody
oraz zbiorników i cieków wodnych. Podczas pracy
trzeba:
 stosować wydzielone i oznakowane naczynia,
 zadbać, aby w pobliżu nie znajdowały się osoby postronne i zwierzęta,
 ograniczać ryzyko skażenia gruntu na skutek
wycieku lub przesiąkania środka chemicznego
w głąb gleby,
 unikać rozpryskiwania i rozlewania preparatu podczas jego wrzucania czy wlewania do
zbiornika opryskiwacza,
 stać od strony nawietrznej w przypadku preparatów pylistych, które najlepiej wstępnie
rozcieńczyć małą ilością wody.
 Jeśli jest to możliwe, należy przygotować ciecz
w zbiorniku opryskiwacza, ustalając wcześniej potrzebną ilość.
 Opakowanie powinno się przepłukać trzykrotnie
wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
 W przypadku niewykorzystania całości preparatu,
należy szczelnie zamknąć i zabezpieczyć opakowanie.

Wykonywanie zabiegu
 Do zabiegów należy używać ciągnika z kabiną,
która ogranicza ryzyko kontaktu z rozpylanym
środkiem.
 W czasie wykonywania zabiegu należy używać
odpowiednich środków ochrony indywidualnej,
i stosować co najmniej kombinezon, nakrycie gło-










wy, rękawice i buty. Na etykiecie produktu należy
sprawdzić, czy wymagane są dodatkowe ochrony
osobiste (fartuch, maska i okulary).
W kabinie ciągnika powinno być dodatkowe opakowanie jednorazowych rękawic, przydatnych w sytuacji drobnej naprawy czy konieczności zmiany
ustawień opryskiwacza, oraz worek plastikowy na
zużyte rękawice.
Zabieg wykonuje się sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym (badanie techniczne w stacji
kontroli opryskiwaczy jest ważne 3 lata), przy bezwietrznej pogodzie (prędkość wiatru nie może przekraczać 4 m/s) i jeśli jest to możliwe, w godzinach
porannych i wieczornych.
Środki ochrony roślin stosuje się na terenie otwartym za pomocą:
 sprzętu naziemnego: w odległości co najmniej
20 m od pasiek,
opryskiwaczy
ciągnikowych i samobieżnych

polowych lub sadowniczych: w odległości co
najmniej 3 m od krawędzi jezdni dróg publicznych, z wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg gminnych oraz powiatowych,
 opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych
sadowniczych: w odległości co najmniej 3 m
od zbiorników i cieków wodnych oraz terenów
nieużytkowanych rolniczo, innych niż będące celem zabiegu z zastosowaniem środków
ochrony roślin,
opryskiwaczy
ciągnikowych i samobieżnych

polowych: w odległości co najmniej 1 m od
zbiorników i cieków wodnych oraz terenów
nieużytkowanych rolniczo, innych niż będące celem zabiegu z zastosowaniem środków
ochrony roślin.
Należy zachować ostrożność, kiedy w pobliżu
znajdują się osoby postronne lub zwierzęta.
Plantację, na której wykonano zabieg, znakuje się
tabliczką z nazwą i klasą toksyczności środka, datą
zabiegu oraz okresem karencji i prewencji.

Spożywanie posiłków
 W czasie wykonywania zabiegu nie wolno jeść, pić,
palić tytoniu oraz zatwiać potrzeb fizjologicznych.
 Miejsce spożywania posiłków, picia napojów i palenia papierosów powinno być oddalone minimum
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50 m od terenu, na którym wykonywano zabieg
i usytuowane od strony nawietrznej.
 Przed przystąpieniem do tych czynności należy
zdjąć odzież ochronną, umyć ręce i twarz czystą
wodą z mydłem i przepłukać usta wodą pitną.

 Umieszczenie w widocznym miejscu numeru telefonu, nazwy oraz adresu najbliższego ośrodka
toksykologicznego.

Mycie opryskiwacza

 W przypadku zatrucia w trakcie zabiegu ochrony
roślin – pokazanie lekarzowi etykiety stosowanego środka.

 Resztki cieczy użytkowej należy zużyć na polu,
na którym wykonywano zabieg.
 Po zakończeniu zabiegu należy przepłukać układ
przewodów i belkę polową opryskiwacza, a popłuczyny zużyć na polu nieużytkowanym rolniczo.

Postępowanie z odzieżą ochronną
po zakończeniu pracy
 Przy czyszczeniu i praniu należy pamiętać, aby:
 rękawice umyć wodą przed ich zdjęciem,
 buty, daszki i okulary ochronne umyć wodą
po każdym dniu pracy,
ochrony
górnych dróg oddechowych konser
wować zgodnie z instrukcją użytkowania – nie
stosować wielokrotnie maski jednorazowego użytku,
 kombinezon wielokrotnego użytku wyprać oddzielnie po każdym dniu pracy.
 Kombinezon trzeba zmieniać po każdym dniu pracy, a rękawice po każdym użyciu.
 Środki ochrony indywidualnej należy przechowywać w czystym miejscu: oddzielnie używane i zapasowe.
 Po zakończeniu pracy ze środkiem ochrony roślin
należy umyć ręce, twarz i całe ciało ciepłą wodą
z mydłem, przepłukać jamę ustną oraz zmienić
ubranie i bieliznę.

Uwagi szczególne
 Zabieg należy odnotować w ewidencji zabiegów
ochrony roślin i przechowywać dokumentację
przez co najmniej 3 lata.

 Umieszczenie wiatromierza na ciągniku i sprawdzanie szybkości i kierunku wiatru w czasie zabiegu.

 Poinformowanie o planowanym zabiegu sąsiadów.
 Wykonywanie zabiegów przez dwie osoby – przy
stosowaniu środków zaliczanych do bardzo toksycznych i toksycznych.
 Oznakowanie plantacji, na której był wykonany
zabieg.

Nie wolno!













Wykonywać prac ze środkami ochrony roślin kobietom w ciąży, dzieciom i młodzieży
przed ukończeniem 18 roku życia.
Pić alkoholu przed pracą, podczas pracy i po
jej zakończeniu (dzień przed i dzień po).
Przedmuchiwać ustami dysz, węży i innych
elementów roboczych opryskiwacza.
Czyścić sprzętu po zabiegu w odległości
mniejszej niż 30 m od ujęć studni, ujęć wody
pitnej oraz zbiorników i cieków wodnych.
Kontynuować pracy po oblaniu się środkiem
ochrony roślin.
Pozostawiać środka ochrony roślin w opryskiwaczu po zakończeniu pracy.
Przewozić ludzi, zwierząt i środków spożywczych w ciągniku podczas wykonywania oprysku.
Pracować w uszkodzonych środkach ochrony
indywidualnej.
Wypuszczać do wód gruntowych resztek cieczy roboczej.

Dobre praktyki
 Zaznajomienie się z możliwymi objawami zatrucia
środkiem ochrony roślin i postępowaniem w czasie
wypadku.
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Osoby cierpiące na jakiekolwiek schorzenia przed
przystąpieniem do wykonywania zabiegu powinny zasięgnąć opinii lekarza, by upewnić się, czy
mogą pracować ze środkami ochrony roślin.

Prace kosiarką rotacyjną

Przejazd z kosiarką w położeniu
transportowym.

Przygotowanie
do przejazdu
transportowego.

Fartuch ochronny kosiarki nie może być
uszkodzony.

Osłona przekładni napędowej kosiarki.

Osłona wału
zabezpieczona
przed obracaniem
się łańcuszkiem
przypiętym
do nieruchomej
części ciągnika.
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SPRAWDŹ WARUNKI PRACY
JEŻELI
NA JAKIEŚ PYTANIE
ODPOWIESZ „NIE”,
ZASTANÓW SIĘ
I PODEJMIJ
NIEZBĘDNE DZIAŁANIA,
ABY TWOJA PRACA
BYŁA BEZPIECZNA.

 Czy jesteś ubrany w odzież roboczą i buty z podeszwą antypoślizgową
i podnoskiem?
 Czy znasz instrukcję obsługi kosiarki i stosujesz zasady jej bezpiecznej obsługi?
 Czy masz wymagane uprawnienia do kierowania kosiarka rotacyjną i znasz
przepisy ruchu drogowego oraz przepisy transportowe?
 Czy kosiarka wyposażona jest w wymagane osłony napędu oraz nieuszkodzony fartuch ochronny?
 Czy wał przegubowo-teleskopowy ma na całej długości osłonę z łańcuszkami zabezpieczającymi ją przed obracaniem?

Odzież robocza i ochronna

oraz z jej konserwacją i regulacją, a także z instrukcją obsługi ciągnika rolniczego,
 instrukcją dołączoną do wału przegubowo-teleskopowego,
 napisami ostrzegawczymi – nalepkami, które
powinny być zawsze czytelne. Szczególnie niebezpieczne miejsca na kosiarce oznaczone są
żółtymi znakami z napisami ostrzegawczymi.

 Do prac przy obsłudze kosiarki może przystąpić
rolnik ubrany w odzież roboczą. Poły bluzy lub koszuli należy zapiąć, a mankiety rękawów nie mogą
luźno zwisać. Powinien także założyć:
 czapkę na głowę tak, żeby zakryć włosy lub je
spiąć,
 buty pełne z podeszwą antypoślizgową i podnoskiem chroniącym palce stóp,
 rękawice ochronne przy pracach związanych
z eksploatacją kosiarki, takich jak: demontaż
i montaż noży,
 okulary ochronne przy ostrzeniu noży.
 W zależności od warunków pracy zestaw, który
tworzy ciągnik z kosiarką, emituje hałas. Może on
przekraczać najwyższe dopuszczalne natężenie
(NDN), czyli poziom 85 dB (decybeli) na stanowisku operatora ciągnika (nawet, jeśli ciągnik jest
wyposażony w kabinę).
 W takim przypadku rolnik powinien stosować środki ochrony słuchu, jeśli wynika to z instrukcji obsługi.
 Aby zmniejszyć poziom hałasu, jaki może dochodzić do uszu operatora, drzwi kabiny ciągnika powinny być zamknięte.

 Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze sprawdzić stan techniczny kosiarki i ciągnika, zwłaszcza
układ jezdny ciągnika, osłonę kosiarki, w tym fartuch ochronny (osłona brezentowa powinna być
nieuszkodzona) oraz noże i ich obsadę.
 W razie potrzeby dla zachowania równowagi należy obciążyć przednią oś ciągnika.
 Podczas łączenia nikt nie powinien znajdować się
pomiędzy ciągnikiem a kosiarką.
 Po precyzyjnym podjechaniu tyłem do maszyny
i unieruchomieniu ciągnika, należy połączyć ciągnik z maszyną – najpierw cięgna dolne, a potem
cięgno górne, zabezpieczyć sworznie zawleczkami i sprawdzić poprawność połączeń.

Bezpieczeństwo eksploatacji
kosiarki

Przejazd transportowy z kosiarką
po drogach publicznych

 Przed przystąpieniem do pracy operator kosiarki
powinien zapoznać się z:
 instrukcją bezpiecznej eksploatacji kosiarki

 Przejazd może odbywać się po ustawieniu kosiarki w pozycji transportowej, nawet na krótkie odległości.
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Agregowanie maszyny

 Z tyłu kosiarki należy umieścić trójkątną tablicę
wyróżniającą pojazd wolno poruszający się oraz
tablicę z lampami zespolonymi i światłami odblaskowymi (jeśli te na ciągniku są niewidoczne)1.
 Przed ruszeniem należy zawsze upewnić się, czy
w pobliżu ciągnika i kosiarki nie znajdują się niewidoczne z miejsca operatora osoby, np. dzieci.
 W czasie przejazdu transportowego z maszyną,
która jest uniesiona, dźwignia sterowania podnośnika hydraulicznego musi być zawsze zabezpieczona przed opuszczeniem.
 Jadąc po drodze publicznej, należy stosować się
do przepisów ruchu drogowego i transportowych.
 Kierujący ciągnikiem rolniczym jest obowiązany
zjechać jak najbardziej na prawo, tak by ułatwić
wyprzedzanie innym pojazdom2.

Praca z wałem
przegubowo-teleskopowym
 Kosiarka może być podłączona do ciągnika tylko
przy użyciu właściwie dobranego wału przegubowo-teleskopowego, wyposażonego w sprzęgło
jednokierunkowe i w osłony zabezpieczone za pomocą łańcuszków przed obracaniem się.
 Wał przegubowo-teleskopowy można dołączać
i odłączać tylko przy wyłączonym WOM i wyłączonym silniku ciągnika. Należy także pamiętać, żeby
wyjąć ze stacyjki kluczyk oraz zaciągnąć hamulec
postojowy.
 Po zamontowaniu wału trzeba sprawdzić, czy jest
właściwie osadzony. W tym celu trzeba spróbować ściągnąć go z wału odbioru mocy (WOM) ciągnika i wału przejęcia mocy (WPM) maszyny.
 Przed włączeniem wału odbioru mocy należy
upewnić się, że wybrana prędkość obrotowa wału
odbioru mocy ciągnika odpowiada dopuszczalnej
prędkości obrotowej kosiarki.
 Zabrania się przeciążania wału i maszyny oraz
gwałtownego załączania sprzęgła.
 Przed uruchomieniem wału należy upewnić się,
czy kierunek obrotów WOM jest właściwy.
 Przed włączeniem wału należy także upewnić się,
czy nikt nie znajduje się w strefie pracy wału przegubowo-teleskopowego.
 Wzbronione jest przechodzenie nad wałem i pod
wałem, a także stawanie na nim.

 Wał przegubowo-teleskopowy powinien być podłączony do ciągnika tylko na czas pracy kosiarki.
Podczas transportu i przy wykonywaniu jakichkolwiek czynności obsługowych wał powinien być
odłączony od WOM ciągnika (lub przynajmniej
jego jedna końcówka od strony WOM ciągnika).
 Należy pamiętać o nasmarowaniu poszczególnych
części wału zgodnie z instrukcją znajdującą się na
osłonie.
 Szczególną uwagę trzeba zwrócić na te miejsca,
w których części ruchome mają kontakt z osłoną.

Praca maszyną
 Wszelkie elementy do zdalnego sterowana lub
elementy nastawne typu cięgna, linki czy łańcuchy należy założyć w taki sposób, aby nie wykonywały niezamierzonych ruchów podczas pracy,
manewrowania oraz transportu.
 Niedopuszczalne jest używanie kosiarek rotacyjnych w odległości mniejszej niż 50 m od
osób postronnych.
 Ważne, żeby przed rozpoczęciem pracy wyregulować bezpiecznik przeciążeniowy kosiarki, wysokość koszenia oraz kąt ustawienia zespołu tnącego do kierunku jazdy.

Koszenie
 Przed rozpoczęciem pracy należy obejrzeć miejsce pracy i usunąć nietrwałe przeszkody (np. kamienie, szkło).
 W przypadku koszenia traw w miejscu, gdzie
mogą znajdować się osoby postronne, teren należy zabezpieczyć przed przypadkowym zbliżeniem się tych osób.
 Szczególną ostrożność należy zachować podczas
pracy w pobliżu dróg i jezdni.
 Kosiarka może być uruchomiona tylko wtedy, gdy
wszystkie urządzenia ochronne są umiejscowione
w położeniu ochraniającym.
 Maszynę można uruchomić wyłącznie w położeniu roboczym, gdy jest opuszczona.
 Do prac związanych z koszeniem należy używać
ciągnika wyposażonego w kabinę dla kierowcy.
 Koszenie można rozpocząć po osiągnięciu nominalnej prędkości obrotowej WOM ciągnika.
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 Stanowisko operatora można opuścić po rozłączeniu napędu, wyłączeniu silnika, zaciągnięciu
hamulca ręcznego, opuszczeniu maszyny na podłoże i po zatrzymaniu się wszystkich wirujących
elementów maszyny.
 Do wykaszania traw poboczy dróg, rowów, skarp
i grobli melioracyjnych można używać kosiarek
dostosowanych konstrukcyjnie do tych prac.
 Przed usunięciem zapchania należy zatrzymać
zestaw, wyłączyć silnik ciągnika, wyjąć kluczyk ze
stacyjki, a potem zaciągnąć hamulec, odczekać
chwilę i dopiero wtedy usunąć awarię.

Demontaż i montaż noży tnących
oraz ich ostrzenie
 Podczas wymiany noży silnik ciągnika musi być
wyłączony, a kluczyk wyjęty ze stacyjki. Wał przegubowo-teleskopowy, łączący kosiarkę z ciągnikiem, musi być odłączony.
 Do demontażu i montażu noży tnących należy
używać rękawic zabezpieczających przed skaleczeniem, a podczas ostrzenia dodatkowo okularów ochronnych.

Czyszczenie, regulacje i konserwacja
oraz naprawy
 Codziennie po zakończeniu pracy należy maszynę, jak i wał oczyścić z resztek roślinnych, brudu i błota. Należy dbać o stan fartucha ochronnego.
 Usuwanie pozostałości, czyszczenie – może być
wykonywane jedynie przy wyłączonym napędzie
kosiarki, unieruchomionym silniku ciągnika i wyjętym ze stacyjki kluczyku.
 Przy naprawie kosiarki uniesionej na TUZ konieczne jest zabezpieczenie jej przed opadnięciem za
pomocą podpory lub łańcucha.
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Dobre praktyki
 Dobrą praktyką jest, żeby operator kosiarki:
 pamiętał o apteczce pierwszej pomocy, która
powinna znajdować się w ciągniku,
miał
przy sobie telefon komórkowy, który po
zwoli na szybkie wezwanie pomocy w razie nagłej potrzeby,
 zamykał drzwi i okna kabiny ciągnika w celu
zmniejszenia poziomu hałasu,
 w razie nasłonecznienia stosował okulary przeciwsłoneczne,
 robił przerwy w pracy, by zregenerować swoje
siły,
 nie zapominał o piciu płynów bogatych w sole
mineralne, zwłaszcza podczas upałów.

Nie wolno!


Uruchamiać maszyny dzieciom, osobom nietrzeźwym lub po użyciu środka działającego
podobnie do alkoholu.



Zbliżać się do pracującej kosiarki na odległość mniejszą niż 50 m.



Unosić maszyny na podnośniku hydraulicznym ciągnika przy włączonym napędzie i obracających się bębnach.



Pracować kosiarką z uszkodzonym lub podniesionym fartuchem.



Transportować kosiarki z nieodłączonym wałem przegubowo-teleskopowym.



Przewozić na maszynie osób i zwierząt, ani
transportować jakichkolwiek materiałów.



Używać kosiarek rotacyjnych na terenach kamienistych i takich, na których znajdują się
przeszkody trwałe.



Pracować kosiarką podczas jazdy do tyłu.

Prace kombajnem zbożowym

Przygotowanie do przewozu przyrządu
żniwnego na wózku transportowym to
m.in. przestawienie rozdzielacza łanu.

Rolnik, wchodząc
po drabince,
powinien być
skierowany twarzą
do kombajnu tak,
aby zachował
podparcie w trzech
punktach.

Poza pomostem (kabiną) kombajnu
czynności obsługowe należy wykonywać
przy wyłączonym silniku.

Przewożenie przyrządu żniwnego
z umieszczoną z tyłu trójkątną tablicą,
wyróżniającą pojazd wolno poruszający się.

Kamera cofania
podczas jazdy
do tyłu
umożliwia
operatorowi ocenę,
czy znajdują się tam
osoby postronne.
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SPRAWDŹ WARUNKI PRACY
JEŻELI
NA JAKIEŚ PYTANIE
ODPOWIESZ „NIE”,
ZASTANÓW SIĘ
I PODEJMIJ
NIEZBĘDNE DZIAŁANIA,
ABY TWOJA PRACA
BYŁA BEZPIECZNA.

 Czy jesteś ubrany w odzież roboczą i buty z podeszwą antypoślizgową
i podnoskiem?
 Czy masz i stosujesz środki ochronne w zależności od występujących zagrożeń (maseczkę przeciwpyłową, ochronniki słuchu, rękawice ochronne)?
 Czy znasz instrukcję obsługi kombajnu do zbioru zbóż i stosujesz zasady
bezpiecznej obsługi?
 Czy masz wymagane uprawnienia do kierowania i pracy, a także czy znasz
przepisy ruchu drogowego oraz przepisy transportowe?
 Czy kombajn ma wymagane osłony?
 Czy do transportu przyrządu żniwnego jest używany wózek?
 Czy kombajn wyposażony jest w podręczny sprzęt gaśniczy i apteczkę?

Odzież robocza i ochronna
Do prac przy obsłudze kombajnu może przystąpić
rolnik ubrany w odzież roboczą. Poły bluzy lub koszuli należy zapiąć, a mankiety rękawów nie mogą luźno
zwisać. Powinien także założyć:
 pełne buty z podeszwą antypoślizgową i podnoskiem chroniącym palce stóp,
 czapkę, tak żeby zakryć włosy lub je spiąć,
 maseczkę przeciwpyłową do ochrony dróg oddechowych przed pyłem i ochronniki słuchu
do ochrony narządu słuchu przed hałasem
przy pracy na otwartym pomoście kombajnu,
 rękawice ochronne przy demontażu i montażu
kosy oraz przy stosowaniu płynów lub smarów,
 okulary ochronne przy usuwaniu zanieczyszczeń.

Bezpieczeństwo eksploatacji
kombajnu
 Przed przystąpieniem do pracy rolnik powinien
zapoznać się z instrukcją bezpiecznej eksploatacji
kombajnu oraz jego konserwacją i regulacją.
 Kombajn musi być sprawny technicznie i wyposażony m.in. w oświetlenie, sygnał dźwiękowy,
lusterka zewnętrzne, kabinę (szczelną z wentylacją, co ogranicza czynniki szkodliwe, takie jak zapylenie i hałas) lub daszek przeciwsłoneczny nad
pomostem operatora, podręczny sprzęt gaśniczy,
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światło ostrzegawcze – tzw. kogut umożliwiający wysyłanie żółtych sygnałów błyskowych oraz
w kliny pod koła.

Przygotowanie kombajnu do pracy
Przed rozpoczęciem pracy kombajnem należy:
 przeprowadzić rzetelne przeglądy techniczne:
okresowe i codzienne,
 podczas obsługi codziennej sprawdzić stan
techniczny, zwłaszcza: stan układu kierowniczego, jezdnego, hamulcowego, instalacji rozruchowej i elektrycznej (świetlnej i sygnalizacyjnej),
 sprawdzić stan zespołu żniwnego, zespołu
młócącego, zespołów przeniesienia napędów
oraz stan osłon,
 podczas obsługi codziennej zwłaszcza w okresie żniw należy usuwać plewy, kurz szczególnie
z obudów łożysk wałów, co ogranicza ryzyko
wystąpienia pożaru.
 Ważna dla bezpieczeństwa pożarowego jest szczelność układu paliwowego, którą należy sprawdzać
oraz stan właściwego napięcia pasów klinowych.
 Kombajn można uruchomić, gdy wszystkie osłony
są kompletne i nieuszkodzone oraz na właściwym
miejscu.
 Wszystkie regulacje i czynności obsługowe, których nie można wykonać z pomostu operatora,
należy robić przy wyłączonym silniku kombajnu.

Przejazd transportowy

Praca maszyną

 Pomost i drabinkę prowadzącą na pomost lub do
kabiny należy systematycznie oczyszczać, aby zapobiec poślizgnięciom i upadkom.
 Wchodząc do kabiny lub na pomost, należy skierować twarz w kierunku kombajnu i zachować
podparcie w trzech punktach. Zejście powinno
odbywać się w taki sam sposób.
 Przyrząd tnący podczas transportu (i w okresach
przerw w pracach polowych) powinien być osłonięty.
 Przed uruchomieniem silnika lub innych zespołów kombajnu należy ostrzec osoby przebywające w pobliżu, używając np. sygnału dźwiękowego
i upewnić się, czy w pobliżu nie znajdują się osoby
postronne, a zwłaszcza dzieci.
 Na pomoście lub w kabinie kombajnu może przebywać jedynie operator.
 Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić zdolność hamowania maszyny. W czasie przejazdu po
drodze pedały obu hamulców powinny być na
stałe sprzęgnięte.
 Na tylnej ścianie kombajnu należy umieścić trójkątną tablicę wyróżniającą pojazd wolno poruszający się1.
 Jadąc po drodze publicznej, należy stosować
się do przepisów ruchu drogowego i przepisów
transportowych. Ze względu na nietypową konstrukcję kombajnu i wynikające z tego zagrożenie
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kombajn
powinien wysyłać żółte sygnały błyskowe2.
 Na maszynie nie wolno przewozić ludzi ani zwierząt.
 Przewóz przyrządu żniwnego po drodze publicznej może odbywać się na wózku transportowym.
 Podczas przestawiania kombajnu z położenia roboczego w transportowe i odwrotnie należy zachować ostrożność i pamiętać o zabezpieczeniu
sworznia zaczepowego zawleczką (jeśli nie jest
to zaczep automatyczny) oraz o podłączeniu instalacji elektrycznej wózka. Osoba pomagająca
w sprzęganiu powinna stać poza strefą bezpośredniego zagrożenia i być widoczna przez operatora.
 Osoba kierująca kombajnem jest obowiązana zjechać jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia
wyprzedzania innym pojazdom3.

 Przed rozpoczęciem pracy należy uzgodnić z obsługą transportu (operatorem ciągnika z przyczepą) zasady opróżniania zbiornika kombajnu
z ziarna.
 Operator ciągnika nie powinien podjeżdżać do
miejsc nawrotów na polu ze względu na zagrożenie kolizją z kombajnem.
 Nie należy pracować kombajnem z rozłożoną rurą
wyładowczą na polu, gdzie są napowietrzne linie
energetyczne.
 W przypadku konieczności wejścia na kombajn
w czasie pracy na polu należy zwrócić uwagę,
aby nie odbywało się to pod przebiegającymi nisko nad polem przewodami linii energetycznych
(stwarza to śmiertelne niebezpieczeństwo porażenia prądem).
 Przed wjechaniem kombajnem na drogę przebiegającą obok pola szczególnie przy nawrotach
okrążeń pierwszych łanów, maszynę należy na
chwilę zatrzymać, żeby słoma z wytrząsacza spadła na pole, a nie na drogę.
 W przypadku zanieczyszczenia drogi słomą, należy ją uprzątnąć, by nie powodowała zagrożeń
dla innych użytkowników ruchu drogowego i nie
stwarzała zagrożenia pożarowego.
 Podczas ruchu maszyny nie należy sprawdzać rękami części roboczych.
 Wszystkie regulacje i czynności obsługowe, np.
związane z usuwaniem zapchania przyrządu żniwnego można wykonywać tylko przy wyłączonym
napędzie kombajnu i wyłączonym silniku.
 Przy naprawach pod podniesionym przyrządem
żniwnym (w przypadku braku fabrycznego zabezpieczenia) należy zabezpieczyć go przed nagłym
opadnięciem przez podparcie mocną stabilną podporą. Należy pamiętać, że utrzymywanie zespołu
żniwnego w położeniu górnym jedynie za pomocą
podnośnika hydraulicznego nie jest bezpieczne.
 Nie należy włączać mechanizmów roboczych
kombajnu przed upewnieniem się, czy nie stwarza to zagrożenia dla innych osób.
 Przy włączonych napędach maszyny nie wolno
zbliżać się do elementów będących w ruchu.
 Listwę nożową po wyjęciu z mechanizmu tnącego należy zabezpieczyć osłoną.
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Ochrona przeciwpożarowa

Dobre praktyki

 Operator kombajnu powinien bezwzględnie przestrzegać przepisów przeciwpożarowych.
 Na wyposażeniu kombajnu podczas jego eksploatacji powinien znajdować się podręczny sprzęt
gaśniczy (zgodnie z instrukcją obsługi maszyny).
Zaleca się wyposażenie maszyny w dwie gaśnice, w tym w gaśnicę proszkową do gaszenia źródła ognia w instalacji elektrycznej i silniku oraz
w gaśnicę pianową do gaszenia pozostałych części kombajnu.
 Gaśnice powinny być sprawne i mieć ważne badanie przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
 Przed rozpoczęciem żniw należy przypomnieć
sobie zasady korzystania z podręcznego sprzętu
gaśniczego.
 Dobrą praktyką będzie zabranie na pole pojemnika z kilkudziesięcioma litrami wody oraz łopaty.
 W przypadku pożaru kombajnu trzeba natychmiast zatrzymać maszynę i starać się ugasić pożar
w zarodku przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego.
 Podczas przerw w pracy należy oczyszczać kolektor wydechowy silnika z plew, kurzu i słomy.
 Szczególną ostrożność powinno zachować się
podczas prac spawalniczych związanych z naprawami uszkodzonych elementów kombajnu.
Podczas prac wykonywanych na maszynie należy usunąć z niej wszystkie materiały łatwopalne,
plewy, pył i osłonić skutecznie obszar spawania
ekranami oraz przygotować do użycia podręczny
sprzęt gaśniczy.

Dobrą praktyką jest, żeby rolnik:
 pamiętał o apteczce pierwszej pomocy, która powinna znajdować się w kombajnie,
 zamontował na kombajnie kamerę cofania,
dzięki temu operator będzie miał pewność, że
w strefie jazdy do tyłu nie znajdują się osoby
postronne,
 miał przy sobie telefon komórkowy, który
pozwoli na szybkie wezwanie pierwszej pomocy w razie nagłej potrzeby,
 robił przerwy w pracy, by zregenerować swoje siły,
 nie zapominał o piciu płynów bogatych w sole mineralne, zwłaszcza podczas upałów (woda
mineralna niegazowana).
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Nie wolno!









Palić papierosów i używać otwartego ognia.
Uruchamiać kombajnu dzieciom, osobom
nietrzeźwym lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu.
Dokonywać omłotów w pomieszczeniach gospodarczych przy użyciu kombajnu do zbioru
zbóż.
Pracować kombajnem na polach o pochyłości
przekraczającej 10º, poza kombajnami specjalnie przystosowanymi do pracy na takim
terenie.
Wchodzić na kombajn i schodzić z niego
w czasie jego pracy.

Prace prasą do słomy

Przejazd po drodze publicznej z prasą
wyposażoną w światła i trójkątną tablicę.

Sworzeń
zaczepowy
zabezpieczony
przed
wypadnięciem.

Przed eksploatacją prasę należy wyposażyć
w atestowaną gaśnicę.

Podczas wyładunku bel na nierównym terenie
należy zachować szczególną ostrożność.

Nasadkę WOM
ciągnika należy
zdejmować
bezpośrednio przed
podłączeniem wału,
a po jego odłączeniu
ponownie nałożyć.
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SPRAWDŹ WARUNKI PRACY
JEŻELI
NA JAKIEŚ PYTANIE
ODPOWIESZ „NIE”,
ZASTANÓW SIĘ
I PODEJMIJ
NIEZBĘDNE DZIAŁANIA,
ABY TWOJA PRACA
BYŁA BEZPIECZNA.

 Czy jesteś ubrany w odzież roboczą i buty z podeszwą antypoślizgową
i podnoskiem?
 Czy znasz instrukcję obsługi prasy i stosujesz zasady jej bezpiecznej obsługi?
 Czy masz wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami rolniczymi
i znasz przepisy ruchu drogowego oraz przepisy transportowe?
 Czy prasa wyposażona jest w kompletne i nieuszkodzone osłony, a ciągnik
w osłonę WOM?
 Czy wał przegubowo-teleskopowy ma na całej długości osłonę z łańcuszkami zabezpieczającymi ją przed obracaniem?
 Czy prasa wyposażona jest w podporę dyszla zaczepowego?

Odzież robocza i ochronna
 Do prac przy obsłudze prasy może przystąpić rolnik ubrany w dopasowaną i przylegającą do ciała
odzież roboczą. Poły bluzy lub koszuli należy zapiąć, a mankiety rękawów nie mogą luźno zwisać.
Powinien także założyć:
 buty pełne z podnoskiem chroniącym palce stóp,
 czapkę na głowę tak, żeby zakryć włosy lub je
spiąć,
 rękawice ochronne przy pracach związanych
z eksploatacją prasy, takich jak: demontaż i montaż noży,
 okulary ochronne przy ostrzeniu noży.
 W zależności od warunków pracy zestaw, który
tworzy ciągnik z prasą, emituje hałas. Może on
przekraczać najwyższe dopuszczalne natężenie
(NDN), czyli poziom 85 dB (decybeli) na stanowisku operatora ciągnika (nawet, jeśli ciągnik jest
wyposażony w kabinę).
 W takim przypadku rolnik powinien stosować
środki ochrony słuchu (jeśli wynika to z instrukcji
obsługi).
 Aby zmniejszyć poziomu hałasu, jaki może dochodzić do uszu operatora, drzwi kabiny ciągnika
powinny być zamknięte.
 W zależności od warunków pracy może występować także zapylenie przekraczające najwyższe
dopuszczalne stężenie (NDS) na stanowisku operatora ciągnika.
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 W takim przypadku rolnik powinien stosować
ochrony dróg oddechowych.

Bezpieczeństwo eksploatacji prasy
Przed przystąpieniem do pracy rolnik powinien zapoznać się z instrukcją:
 bezpiecznej eksploatacji prasy oraz jej konserwacją i regulacją,
 obsługi ciągnika rolniczego,
 dołączoną do wałka przegubowo-teleskopowego.

Agregowanie maszyny
 Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić każdorazowo stan techniczny prasy, zwłaszcza: stan
układów jezdnych maszyny i ciągnika, instalacji
hydraulicznej, instalacji elektrycznej stan dyszla
zaczepowego i osłon.
 Podczas łączenia nikt nie powinien znajdować
się pomiędzy ciągnikiem a prasą.
 Po zaczepieniu oka dyszla prasy z zaczepem transportowym ciągnika należy zabezpieczyć zawleczką
sworzeń zaczepowy (jeśli nie jest to zaczep automatyczny). W przypadku zaczepu automatycznego
należy sprawdzić jego zabezpieczenie.
 Potem połączyć instalację elektryczną z instalacją elektryczną ciągnika i zabezpieczyć gniazdo
przed wysunięciem.
 Następnie połączyć instalację hydrauliczną prasy z końcówką instalacji hydraulicznej ciągnika.

Przy tych czynnościach należy używać rękawic
ochronnych.
 Przed podłączeniem przewodów hydraulicznych
trzeba upewnić się, czy nie są pod ciśnieniem.
 Po odłączeniu prasy należy ustawić ją za pomocą
podpory i unieruchomić przez włożenie klinów
pod koło.

Przejazd transportowy z prasą
po drogach publicznych
 Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić, czy
sposób podłączenia jest właściwy oraz skontrolować podłączenia instalacji elektrycznej układów
sygnalizacyjno-oświetleniowych.
 Należy pamiętać o podniesieniu podbieracza i zabezpieczeniu go przed opadnięciem.
 Na tylnej ścianie prasy należy umieścić trójkątną
tablicę wyróżniającą pojazd wolno poruszający się
oraz tablicę z lampami zespolonymi i światłami odblaskowymi (jeśli prasa nie jest w nie wyposażona,
a te na wyposażeniu ciągnika nie są widoczne)1.
 Przed ruszeniem należy każdorazowo upewnić się,
czy w pobliżu ciągnika i prasy nie znajdują się niewidoczne z miejsca operatora osoby, szczególnie
dzieci.
 Jadąc po drodze publicznej, należy stosować
się do przepisów ruchu drogowego i przepisów
transportowych.
 W przypadku prasy kostkującej przy przejazdach
transportowych należy zawsze przestawić ją w położenie transportowe.
 W przypadku wyposażenia prasy kostkującej
w prowadnicę tylną (podajnik), w czasie jazdy powinna się ona znajdować w położeniu transportowym (po przestawieniu za pomocą łańcucha
i łącznika hakowego).
 Kierujący ciągnikiem rolniczym jest obowiązany
zjechać jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzania innym pojazdom2.

Praca z wałem
przegubowo-teleskopowym
 Prasa może być podłączona do ciągnika tylko przy
użyciu właściwie dobranego wału przegubowo-teleskopowego wyposażonego w osłony zabezpieczone przed obracaniem się za pomocą łańcuszków.

 Wał przegubowo-teleskopowy można dołączać
i odłączać tylko przy wyłączonym WOM i wyłączonym silniku ciągnika oraz wyjętym ze stacyjki kluczyku oraz zaciągniętym hamulcu postojowym.
 Po zamontowaniu wału należy:
 sprawdzić, czy jest właściwie osadzony. W tym
celu trzeba spróbować ściągnąć go z wału odbioru mocy (WOM) ciągnika i wału przejęcia
mocy (WPM) maszyny,
 przyczepić łańcuszki zabezpieczające przed
obracaniem się osłony do nieruchomej części
ciągnika (np. do osłony daszkowej) i nieruchomej części prasy,
 przestrzegać przepisowej długości teleskopowania, czyli zachodzenia na siebie połówek
wału przegubowo-teleskopowego w położeniu roboczym.
 Przed włączeniem wału odbioru mocy należy
upewnić się, czy:
 wybrana prędkość obrotowa wału odbioru
mocy ciągnika odpowiada dopuszczalnej prędkości obrotowej prasy. Zabrania się przeciążania wału i maszyny oraz gwałtownego załączania sprzęgła,
 kierunek obrotów WOM jest właściwy,
 nikt nie znajduje się w strefie pracy wału przegubowo-teleskopowego.
 Wzbronione jest przechodzenie nad wałem
i pod wałem, a także stawanie na nim.
 Należy pamiętać o nasmarowaniu poszczególnych części wału zgodnie z instrukcją znajdującą się na osłonie.
 Aby nie uszkodzić osłony wału przegubowo-teleskopowego podczas pracy, nie należy wykonywać ostrych skrętów ciągnikiem.

Praca maszyną – zbiór słomy,
siana oraz wyładunek
 Prasę można uruchomić, gdy wszystkie osłony
znajdują się na właściwym miejscu i są kompletne
oraz nieuszkodzone.
 Sznurek i siatkę zakłada się po wyłączeniu napędu
i silnika ciągnika oraz wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
 Należy zachować szczególną ostrożność, kiedy
w pobliżu znajdują się osoby postronne lub zwierzęta, szczególnie podczas wyładunku bel na nierównym terenie.
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 W przypadku prasy kostkującej wyposażonej
w prowadnicę tylną, za pomocą której kostki słomy są przesuwane bezpośrednio na przyczepę:
 powinien być zamontowany tylny dyszel przy
prasie,
 należy zwrócić uwagę na to, aby prowadnica
swobodnie wisiała na łańcuchach (nie powinna się opierać o przednią burtę przyczepy),
gdyż w takim przypadku w czasie jazdy na zakrętach może dojść do uszkodzenia przyczepy.

Usuwanie zapchania podbieracza
i układu tnącego
 Przed usuwaniem zapchania prasy należy zatrzymać zestaw, wyłączyć silnik ciągnika, wyjąć kluczyk ze stacyjki i zaciągnąć hamulec.
 Do usuwania zapchanego pokosu można wykorzystać specjalne grabie, które należy wykonać we
własnym zakresie, według zaleceń producenta.

Demontaż i montaż noży tnących
oraz ich ostrzenie
 Do demontażu i montażu noży tnących należy używać rękawic ochronnych przed skaleczeniem, a do
ich ostrzenia dodatkowo okularów ochronnych.

Regulacje i konserwacja oraz naprawy
 Usuwanie pozostałości słomy, siana, czyszczenie
– może być wykonywane jedynie przy wyłączonym napędzie prasy, unieruchomionym silniku
ciągnika i wyjętym ze stacyjki kluczyku.
 Po podniesieniu prasy przy użyciu podnośnika
należy zabezpieczyć ją mocną podporą.
 Tylną klapę prasy belującej uniesioną na siłownikach należy zabezpieczyć mechaniczną blokadą.

(proszkowa lub wodna) – zgodnie z instrukcją
obsługi.
 W przypadku pożaru należy niezwłocznie wyładować belę, odjechać ciągnikiem tak, żeby prasę
ustawić pod wiatr, aby ogień nie przeniósł się na
ciągnik. O ile to możliwe, odłączyć maszynę i odjechać ciągnikiem.
 Do gaszenia można użyć także wody. Starać się
ugasić pożar w zarodku przy użyciu posiadanego
sprzętu.
 Przed rozpoczęciem żniw należy zapoznać się z instrukcją korzystania z gaśnic.

Dobre praktyki
 Dobrą praktyką jest, żeby rolnik:
 pamiętał o apteczce pierwszej pomocy, która
powinna znajdować się w ciągniku,
 miał przy sobie telefon komórkowy, który pozwoli na szybkie wezwanie pomocy w razie nagłej potrzeby,
 robił przerwy w pracy, by zregenerować swoje
siły,
 nie zapominał o piciu płynów bogatych w sole
mineralne, zwłaszcza podczas upałów (woda
mineralna).

Nie wolno!


Uruchamiać maszyny dzieciom, osobom nietrzeźwym lub po użyciu środka działającego
podobnie do alkoholu.



Przebywać w pobliżu otwieranej lub otwartej i niezabezpieczonej klapy komory prasującej prasy belującej.



Usuwać zapchania podbieracza lub urządzenia tnącego w trakcie pracy prasy.



Wchodzić na prasę, która jest w ruchu, gdy
silnik ciągnika pracuje, a kluczyk jest w stacyjce.



Przewozić na prasie osób i zwierząt, ani transportować jakichkolwiek materiałów.

Ochrona przeciwpożarowa
 Na wyposażeniu maszyny podczas jej eksploatacji powinna znajdować się atestowana gaśnica

34

Prace ładowarką teleskopową

Wchodzić należy twarzą do maszyny,
zachowując podparcie w trzech punktach.

Kabina ładowarki, zapewniająca dobrą
widoczność i bezpieczeństwo operatora.

Załadunek balotów słomy na platformę
transportową.

Prace chwytakiem do balotów.

Przejazd z opuszczonym i wsuniętym ramieniem wysięgnika zwiększa widoczność.

Podczas odłączania osprzętu narzędzie
powinno spoczywać stabilnie na podłożu.
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SPRAWDŹ WARUNKI PRACY
JEŻELI
NA JAKIEŚ PYTANIE
ODPOWIESZ „NIE”,
ZASTANÓW SIĘ
I PODEJMIJ
NIEZBĘDNE DZIAŁANIA,
ABY TWOJA PRACA
BYŁA BEZPIECZNA.

 Czy posiadasz uprawnienia operatora do wykonywania prac przy użyciu
ładowarki teleskopowej i znasz przepisy transportowe?
 Czy znasz instrukcję obsługi ładowarki teleskopowej i stosujesz zasady jej
bezpiecznej eksploatacji?
 Czy eksploatowana przez Ciebie ładowarka teleskopowa posiada aktualną
decyzję Urzędu Dozoru Technicznego o dopuszczeniu do eksploatacji w sytuacji, gdy jest to wymagane postanowieniem dokumentacji eksploatacyjnej?
 Czy ładowarka teleskopowa jest sprawna technicznie?
 Czy przeprowadzasz kontrolę stanu technicznego ładowarki teleskopowej?
 Czy stosujesz, oznakowane znakiem CE, środki ochrony indywidualnej,
zalecane przez producenta ładowarki teleskopowej?
 Czy przed przystąpieniem do pracy z użyciem ładowarki masz aktualne informacje o warunkach pracy, w tym o masie ładunków, ich właściwościach
fizycznych i chemicznych oraz rodzajach opakowań tych ładunków?

Odzież robocza i ochronna
 Do prac przy obsłudze ładowarki teleskopowej
należy zakładać odzież roboczą, która powinna
być dostosowana do pory roku. Poły bluzy należy zapiąć, a mankiety rękawów nie mogą luźno
zwisać. Powinno się także założyć pełne buty
z podeszwą antypoślizgową i podnoskiem chroniącym palce stóp.
 Podczas pracy powinno się używać także środków
ochrony indywidualnej (w tym hełmu ochronnego), zalecanych przez producenta, w zależności
od występujących zagrożeń. Przed zastosowaniem każdego ze środków ochrony indywidualnej
należy zapoznać się z zasadami jego użytkowania.
Ochrony osobiste można stosować do czasu utraty ich właściwości ochronnych.
 W zależności od warunków pracy ładowarka emituje hałas. Może on przekraczać najwyższe dopuszczalne natężenie (NDN), czyli poziom 85 decybeli (dB) na stanowisku operatora. Poziom hałasu
może przewyższać normy (nawet jeśli ładowarka
jest wyposażona w kabinę). W takim przypadku
należy stosować środki ochrony słuchu.
 Aby zmniejszyć poziom hałasu, jaki może dochodzić do uszu operatora, drzwi i okna kabiny ładowarki powinny być zamknięte.
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Bezpieczeństwo obsługi ładowarki
teleskopowej
Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się
z zaleceniami bezpiecznej pracy zawartymi w instrukcji obsługi ładowarki. Ładowarkę należy eksploatować zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez
producenta.

Czynności przed rozpoczęciem pracy
– obsługa codzienna
 Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić każdorazowo stan techniczny ładowarki, w tym skontrolować: prawidłowość działania układu kierowniczego, hamulcowego i napędowego, mechanizmów podnoszenia oraz osprzętu, sprawność
oświetlenia i sygnalizacji, prawidłowość działania
urządzeń pomiarowo-kontrolnych oraz elementów i urządzeń zabezpieczających operatora.
 W tym celu przed rozpoczęciem pracy należy:
 sprawdzić działanie wszystkich urządzeń sterowniczych i hamulców, podczas powolnej
jazdy maszyną, gdy ramię teleskopowe jest
całkowicie schowane i narzędzie nie styka się
z podłożem,
 ustawić maszynę w pozycji spoczynku i spraw-

dzić prawidłowość działania pozostałych urządzeń sterowniczych; dopóki rama maszyny
nie zostanie wypoziomowana, nie podnosić
ramienia teleskopowego.

Manewrowanie i jazda ładowarką
 Wchodząc do kabiny trzeba być skierowanym twarzą do maszyny, zachowując podparcie w trzech
punktach (np. dwie stopy i ręka lub dwie ręce
i stopa). Zejście powinno odbywać się w taki sam
sposób. Nie należy zeskakiwać z maszyny.
 Należy dbać o czystość stopni wejściowych.
 Po zajęciu miejsca na siedzisku operatora należy
dopasować fotel kierowcy (oparcie i wysokość siedziska), ustawić lusterka zewnętrzne, sprawdzić
oświetlenie (z przodu, z tyłu, światła kierunkowskazów i światła ostrzegawcze oraz sygnał dźwiękowy).
 Przed uruchomieniem silnika należy zapiąć pasy
bezpieczeństwa i sprawdzić, czy dźwignia zmiany
biegów znajduje się w położeniu biegu jałowego.
 Należy pamiętać, aby nie wchodzić na maszynę
poruszającą się, nie schodzić z niej podczas ruchu
ani nie opuszczać kabiny przy pracującym silniku
ładowarki.
 Przed rozpoczęciem manewrowania ładowarką
należy upewnić się, czy w pobliżu ładowarki, lub
między nią a osprzętem nie znajdują się ludzie.
Należy także zachować ostrożność przy zmianie
kierunku jazdy.
 W czasie normalnej eksploatacji należy stosować
napęd jednostronny, co pozwala na zwięźlejsze
skręty maszyny.
 Przy stosowaniu „psiego chodu”, przednie i tylne
koła skręcają w jednym kierunku. Przy trybie sterowania „psi chód”, maszyna porusza się na ukos.
 Jeżeli ładowarka jest wyposażona w podpory należy pamiętać, aby przed ruszeniem podnieść je.
 W czasie jazdy po drogach publicznych należy
stosować sterowanie na dwa koła.
 Jadąc po drodze publicznej z tyłu ładowarki trzeba umieścić trójkątną tablicę wyróżniającą pojazd
wolno poruszający się1.
 Jadąc po drodze publicznej należy stosować się
do przepisów ruchu drogowego i transportowych.
Prędkość jazdy powinna być dostosowana do panujących warunków atmosferycznych, rodzaju nawierzchni i ładunku.

 Kierujący pojazdem jest obowiązany zjechać, jak
najbardziej na prawo, aby ułatwić wyprzedzanie2
innym pojazdom.

Stosowanie narzędzi
 Przed przyłączeniem narzędzia do maszyny należy upewnić się, czy jest ono odpowiednie do
wykonywanego zadania oraz czy wykres obciążeń (do sprawdzenia na wyświetlaczu zamontowanym w desce rozdzielczej lub w dokumentacji),
uwzględnia użycie tego narzędzia.
 Jazda powinna odbywać się z jak najniżej opuszczonym narzędziem oraz ze schowanym ramieniem wysięgnika w celu zapewnienia dobrej widoczności i stabilności maszyny.
 W czasie pracy ładowarką nie należy wywierać
nadmiernego nacisku na narzędzie.
 Należy unikać jazdy po nasypach, czy skarpach,
gdyż może to spowodować wywrócenie maszyny.
 W celu przejechania przez przeszkodę na ziemi
należy dojechać do niej pod kątem 90º.
 W przypadku pracy na terenie pochyłym, maszynę
należy ustawić tak, aby główny ciężar ładowarki
był po wyższej stronie wzniesienia (w przypadku
pustej – głównym ciężarem jest tył ładowarki – obciążnik tylny, a w przypadku całkowicie załadowanej – główny ciężar jest z przodu, np. na łopacie).
 Podczas odłączania narzędzie powinno spoczywać na podłożu, a jeśli jest to konieczne należy
je podeprzeć, używając do tego celu właściwych
zabezpieczeń, gwarantujących stabilność.
 Zawsze przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z rozmieszczeniem przewodów linii energetycznych. Przed podniesieniem ramienia wysięgnika trzeba upewnić się, w jakiej odległości
przebiegają linie energetyczne. Należy przestrzegać bezpiecznych odległości ładowarki i jej ramienia z narzędziem, podanych przez producenta, od
przewodów linii energetycznych.
 Trzeba utrzymywać bezpieczne odległości od
ogrodzeń lub innych przeszkód.

Podnoszenie ładunków
 W celu utrzymania kontroli nad maszyną nigdy
nie powinno się przeciążać jej ponad dopuszczalną ładowność.
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 Przenoszony ładunek nie powinien także przekraczać dopuszczalnego przesunięcia punktu ciężkości ładowarki.
 Należy stosować właściwy wykres obciążeń.
 Trzeba pamiętać, że siła udźwigu maszyny maleje wraz ze wzrostem odległości ładunku znajdującego się na ramieniu teleskopowym od maszyny.

Dobre praktyki
 Na wyposażeniu maszyny powinna znajdować
się atestowana gaśnica umieszczona w łatwo dostępnym miejscu.
 Dobrą praktyką jest także posiadanie w ładowarce apteczki pierwszej pomocy.

Nie wolno!

 Przed podniesieniem ładunku należy go zabezpieczyć.



 W przypadku ładunków długich, takich jak np.
belki czy rury, trzeba je zabezpieczyć także przed
zsunięciem.



 W tym celu powinno się używać atestowanych zawiesi (lin, łańcuchów), o dopuszczalnym udźwigu,
pozwalającym na bezpieczne wykonywanie tych
prac.




Czynności po zakończeniu pracy
 Po zakończeniu pracy ładowarkę należy zaparkować na poziomym podłożu i zaciągnąć hamulec
postojowy. W przypadku parkowania na nierównym terenie, należy włożyć kliny pod koła.
 Po całkowitym schowaniu ramienia wysięgnika
trzeba opuścić je tak, aby narzędzie (osprzęt) znalazło się na podłożu.




 Po wyłączeniu silnika należy wyjąć kluczyk ze stacyjki.



Uwagi szczególne



 Operator ładowarki odpowiedzialny jest za jej zabezpieczenie przed uruchomieniem przez osoby
nieupoważnione.



 Osoby współuczestniczące w czynnościach transportowych ładowarką powinny przestrzegać zasad bezpiecznej pracy oraz stosować się do wskazówek operatora i pracować w hełmach ochronnych.
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Podnosić ładunków o masie przekraczającej
dopuszczalny udźwig określony w dokumentacji ładowarki.
Jednocześnie używać ładowarki i innych maszyn do podnoszenia ładunków.
Podnosić lub opuszczać narzędzia w czasie
jazdy.
Wykonywać prac bez stosowania podpór zabezpieczających przed wywróceniem (jeśli
ładowarka jest w nie wyposażona) w sytuacji, kiedy dokumentacja producenta przewiduje obowiązek ich stosowania.
Stać na narzędziu i przebywać pod podniesionym narzędziem.
Pozostawiać ładowarki z wysuniętym ramieniem teleskopowym i podniesionym narzędziem.
Prowadzić pojazdu nie mając zapewnionej
dostatecznej widoczności.
Udostępniać ładowarki do prac transportowych osobom do tego nieupoważnionym.
Dokonywać jakichkolwiek napraw i regulacji
mechanizmów podczas pracy silnika, chyba
że przewiduje to instrukcja producenta.
Dokonywać zmian konstrukcyjnych lub demontażu urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych oraz tabliczek informacyjnych.

Prace pilarką tarczową

Stosowanie maski przeciwpyłowej przy pracach w zapyleniu i cięciu drewna twardego.

Używanie
popychacza
w końcowej fazie
cięcia wzdłużnego.

Ustawienie górnej osłony piły, dostosowane
do wysokości ciętego materiału.

Ustawianie prowadnicy – w rękawicach
ochronnych – brak ryzyka pochwycenia.

Przycisk
zatrzymania
awaryjnego
(w kształcie
grzybka o barwie
czerwonej
na żółtym tle).
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 Czy podczas pracy jesteś ubrany w odzież roboczą i buty z wkładką antyprzebiciową, podeszwą antypoślizgową i podnoskiem (ochrona palców
przed uderzeniem)?
 Czy używasz środków ochrony indywidualnej?
 Czy znasz instrukcję obsługi i bezpiecznego użytkowania pilarki tarczowej?
 Czy pilarka jest wyposażona w osłony tarczy nad i pod stołem, osłony przekładni napędowej i klin rozszczepiający przy cięciu wzdłużnym?
 Czy pilarka jest wyposażona w elementy sterownicze, które są odpowiednio rozmieszczone i oznakowane, a ich samoczynne uruchomienie jest wykluczone?
 Czy izolacja przewodów zasilających jest nieuszkodzona, a przewody są zabezpieczone przed uszkodzeniami i wilgocią?
 Czy obszar wokół pilarki jest uporządkowany i jest zapewniona wystarczająca ilość wolnego miejsca do pracy oraz odpowiednie oświetlenie?

Odzież robocza i ochronna
Do prac przy obsłudze pilarki należy zakładać odzież
roboczą. Poły bluzy należy zapiąć, a mankiety rękawów nie mogą luźno zwisać. Powinno się także
założyć:
 pełne buty z wkładką antyprzebiciową, podeszwą antypoślizgową i podnoskiem chroniącym palce stóp,
 ochronniki słuchu i okulary ochronne, a przy
pracach w zapyleniu maskę przeciwpyłową. Jest
to szczególnie ważne przy cięciu i dalszej obróbce drewna twardego liściastego, np. dębu, buka,
grabu z uwagi na rakotwórcze właściwości pyłu.
Przed zastosowaniem każdego ze środków ochrony
indywidualnej należy zapoznać się z zasadami jego
użytkowania. Należy pamiętać, że ochrony osobiste
można stosować do czasu utraty ich właściwości.

Bezpieczeństwo obsługi
 Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać
się z zasadami bezpiecznej pracy, zawartymi w instrukcji obsługi danej maszyny.
 Przy pracy pilarką nie powinno się używać rękawic roboczych, jeśli istnieje zagrożenie pochwyceniem przez tarczę piły. Jeśli nie ma takiego zagrożenia, ich użytkowanie jest dozwolone.
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 Zabroniona jest obsługa pilarki z obandażowanymi dłońmi!
 Długie włosy należy spiąć.

Stanowisko pracy
 Na stanowisku pracy powinien panować ład i porządek, a teren powinien być równy i nieśliski.
 Stanowisko powinno zapewniać swobodę ruchu
operatora.
 Na stanowisku powinno być oświetlenie o odpowiednim natężeniu oraz równomierności światła
i zapobiegające olśnieniu.
 Jeżeli pilarka użytkowana jest w pomieszczeniu
– należy zapewnić skuteczną wentylację i nie dopuszczać do gromadzenia się pyłu drzewnego.
 Pilarka powinna być zabezpieczona przed niezamierzoną zmianą położenia powodowaną, np.
drganiami lub obciążeniem.
 Przewód zasilający maszyny powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi,
wilgocią i mieć pełną izolację.
 Pilarka powinna być wyposażona w urządzenie
do odłączania od źródła energii (np. wyłącznik
dźwigniowy, układ wtyczka-gniazdo), które należy
oznakować w celu łatwej identyfikacji.
 Stanowisko pracy należy wyposażyć w pomoce
warsztatowe – popychacze, dociskacze, szablony.

Elementy sterownicze

Prowadnica

 Elementy sterownicze pilarki powinny być łatwo
rozpoznawalne przez zastosowanie odpowiednich barw:
 elementy do uruchamiania powinny być barwy zielonej lub białej,
 elementy do zatrzymywania powinny mieć
kształt grzybka i barwę czerwoną na żółtym
tle, gdyż służą również do zatrzymania awaryjnego.
 Elementy sterownicze powinny być zabezpieczone przed przypadkowym zadziałaniem oraz usytuowane poza strefami zagrożenia. Obsługujący
w trakcie manipulowania tymi elementami nie
powinien być narażony na zetknięcie się z częściami ruchomymi maszyny ani elementami ostrymi.
 Elementy sterownicze powinny wykluczać samoczynne uruchomienie, np. po przywróceniu napięcia w sieci elektrycznej czy po zatrzymaniu.

 Na powierzchni stołu po stronie podawczej powinna być prowadnica, której koniec powinien
dochodzić do przedniej krawędzi klina rozszczepiającego.

Osłony tarczy piły
 Tarcza powinna być właściwie naostrzona i oczyszczona.
 Tarcza piły wystająca ponad stół powinna być zabezpieczona górną osłoną nastawną (kaptur).
 Ustawienie górnej osłony piły powinno być dostosowane do wysokości ciętego materiału, aby szczelina między osłoną a górną powierzchnią materiału
nie dopuszczała do kontaktu palców z piłą.
 Dolna część piły powinna być osłonięta.

Klin rozszczepiający
 W pilarce do cięcia wzdłużnego i cięcia płyt powinien być zamontowany nastawny klin rozszczepiający, który zabezpiecza przed zakleszczeniem
i odrzutem ciętego materiału.
 Klin powinien być grubszy od tarczy piły, ale cieńszy od rozwarcia jej zębów (tzw. rzazu).
 Klin powinien być sztywny i osadzony dokładnie
w jednej linii z piłą i mieć możliwość odpowiedniego ustawienia w zależności od średnicy tarczy piły.
 Należy sprawdzić, czy klin pilarki ma trwałe oznakowanie grubości i zakres średnic pił, do których
może być stosowany.

Wyposażenie stanowiska w stół przedłużany przy cięciu długich
przedmiotów.

 Prowadnica nie może wystawać więcej niż około 5 cm poza piłę od strony odbioru przeciętego
materiału, ponieważ wyklucza to dokładne cięcie
i może doprowadzić do zaklinowania ciętego materiału.

Osłony napędu
Pilarka musi mieć osłonięte wszystkie elementy napędu – osłonami stałymi lub osłonami ruchomymi
blokującymi.

Popychacz
 Przy cięciu materiałów o małych wymiarach oraz
w końcowej fazie cięcia wzdłużnego należy stosować popychacze, najlepiej dostarczone przez producenta.
 Bezpieczny popychacz powinien być wykonany
np. z drewna, sklejki lub tworzywa sztucznego
i powinien mieć długość min. 40 cm.

Urządzenie podające materiał przy
cięciu drewna opałowego
 Pilarka do cięcia drewna opałowego powinna
mieć urządzenie podające materiał (kosz, kozioł
wahadłowy) lub sanki z prowadnicami.
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 Urządzenie podające musi mieć uchwyty, przytrzymujące przecinane drewno.

Czynności przed włączeniem
maszyny
 Każdorazowo należy sprawdzić czy:
 urządzenia ochronne, tj. górna osłona nastawna tarczy piły, klin rozszczepiający, osłona dolnej części piły pod stołem oraz osłona napędu,
nie są uszkodzone i znajdują się na właściwych
miejscach,
 przewód elektryczny zasilania napędu pilarki
jest zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym i wilgocią,
 wkładka szczelinowa jest dobrze dobrana do
średnicy i grubości używanej piły,
 kaptur ochronny daje się łatwo zamocować,
jest wytrzymały i osłania tarczę z obu stron,
 wyłącznik awaryjny jest sprawny.

Obróbka materiału
 Podczas pracy należy stać zawsze nieco z boku
przerzynanego drewna (nie na wprost tarczy),
poza strefą zagrożoną odrzutem lub wyrzutem
ciętego materiału.
 Należy pamiętać, by ręka prowadząca materiał nie
znajdowała się w jednej linii z tarczą pilarki.

 Stanowisko powinno być wyposażone w stoły
przedłużane lub podpory rolkowe, do cięcia długich przedmiotów.
 Materiały do cięcia lub już pocięte należy układać
w sposób niestwarzający zagrożenia wypadkowego.

Czyszczenie, konserwacja i naprawy
 Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji lub naprawy pilarki należy wyłączyć napęd
i odłączyć trwale zasilanie, a także zabezpieczyć
pilarkę przed przypadkowym uruchomieniem.
 Trociny lub inne odpady mogą być usuwane tylko
po uprzednim wyłączeniu napędu, np. szczotką
na długim trzonku.

Nie wolno!







 Należy zamocować i przemieszczać cięty materiał
w taki sposób, aby nie doprowadzić do jego wyrwania lub zmiany położenia w czasie cięcia.



 Podczas pracy nie należy się rozpraszać – prowadzić rozmów, rozglądać się ani palić tytoniu.



 Należy pracować spokojnie i bez pośpiechu.
 Przy cięciu wzdłużnym i przy ręcznym posuwie
materiału należy stosować odpowiednio wysokie
prowadnice.
 W końcowej fazie cięcia wzdłużnego materiał
można przesuwać tylko za pomocą popychaczy.
 Na stole nie wolno kłaść żadnych narzędzi. Popychacz powinien leżeć poza prowadnicą.

42




Zezwolić na obsługę: dzieciom, osobom nie
znającym instrukcji i sposobu działania maszyny, nietrzeźwym lub po użyciu środka
działającego podobnie do alkoholu.
Używać pilarki ze zużytą lub uszkodzoną
tarczą.
Używać pilarki, która uruchamia się samoczynnie.
Zdejmować osłon, lub innych urządzeń chroniących przed urazami, podczas pracy pilarki.
Czyścić mechanizmów, usuwać trocin i odpadów lub konserwować pilarki w czasie ruchu.
Używać pilarki niezgodnie z jej przeznaczeniem.
Hamować obrotów tarczy piły ręką lub przez
dociskanie jej przedmiotami, np. kawałkiem
drewna.
Pozostawiać bez nadzoru pilarki z uruchomionym silnikiem i obracającą się tarczą.
Odwracać uwagi osoby obsługującej pilarkę.

Z uwagi na emitowany hałas należy zabronić
przebywania w strefie pracy pilarki osobom postronnym, a przede wszystkim dzieciom!

Prace na drabinie przenośnej

Oznaczenia na drabinie, do których użytkownik
powinien się stosować.

Zabezpieczenie dołu drabiny przed przewróceniem przez używanie stabilizatora.

Zabezpieczenie górnej części drabiny przez
przywiązanie do elementu stałego.

Zabezpieczenie drabiny rozstawnej mechanizmem blokującym.

Zapewnienie asekuracji przez drugą osobę przy
wchodzeniu i schodzeniu z drabiny.

Stój zawsze przodem do drabiny, między podłużnicami i nie wchodź na 3 ostatnie szczeble.
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 Czy przystępując do pracy jesteś ubrany w odzież roboczą i buty z podeszwą antypoślizgową i podnoskiem?
 Czy drabina jest w dobrym stanie technicznym i o odpowiedniej długości?
 Czy stosujesz dodatkowe środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia stabilności użytkowanej drabiny?
 Czy znasz i stosujesz zasady bezpiecznego korzystania z drabiny?
 Czy nie przeciążasz drabiny?
 Czy stosujesz zasadę trzech punktów podparcia w czasie korzystania z drabiny (stopy i przynajmniej jedna ręka)?
 Czy, w trakcie pracy na drabinie, przenosisz narzędzia, wyposażenie lub
drobne przedmioty, w torbie lub przyczepione do pasa narzędziowego?

Odzież robocza i ochronna
 Do prac na drabinie należy zakładać odzież roboczą. Poły bluzy należy zapiąć, a mankiety rękawów
nie mogą luźno zwisać. Powinno się także założyć
pełne buty z podeszwą antypoślizgową.
 Przy pewnych czynnościach związanych z wykorzystaniem drabiny powinno się także używać rękawic roboczych i hełmu ochronnego z aktualnym
terminem użytkowania (określonym przez producenta) oraz innych środków ochrony indywidualnej, w zależności od występujących zagrożeń (np.
szelek z linką i urządzeniem samohamownym przy
pracy na drabinie na wysokości powyżej 2 m).

Bezpieczeństwo pracy na drabinie
Prace wykonywane na drabinie i z drabiny zaliczane są do prac szczególnie niebezpiecznych, dlatego
przed przystąpieniem do nich należy zapoznać się
z instrukcją bezpiecznego korzystania z drabiny.
 Bezpieczeństwo pracy z użyciem drabiny można
zapewnić przez:
 właściwy dobór drabiny do wykonywanej pracy,
 każdorazowe przeglądy jej stanu technicznego,
 prawidłowe użytkowanie sprzętu,
 podjęcie odpowiednich środków ostrożności.
 Drabina przenośna powinna być wykorzystywana
zgodnie z jej przeznaczeniem, w sposób gwaran-
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tujący bezpieczeństwo użytkownika oraz osób
przebywających w pobliżu.
W przypadku wykorzystywania drabiny wieloczęściowej łączonej lub wysuwanej, nie wolno dopuścić do przemieszczania się różnych części względem siebie.
Drabina może być wykorzystywana jako stanowisko robocze przy pracy na wysokości, tylko jeżeli
z uwagi na niski poziom ryzyka oraz krótkotrwałe
wykonywanie pracy – nie jest konieczne wykorzystanie bardziej bezpiecznego sprzętu roboczego,
np. rusztowań lub podestów roboczych.
Drabiny nie wolno przeciążać – waga użytkownika wraz z wyposażeniem nie może przekraczać
nośności drabiny określonej przez producenta.
Obowiązkiem użytkownika jest dostosowanie się
do oznaczeń i informacji o bezpiecznych sposobach użytkowania, znajdujących się na drabinie.

Przygotowanie drabiny przystawnej
 Przed użyciem drabiny należy każdorazowo sprawdzić jej stan techniczny.
 Należy upewnić się, że podłoże, na którym stawia
się drabinę jest równe, twarde i nieśliskie.
 Należy właściwie zamocować i zabezpieczyć drabinę przed poślizgiem. W tym celu trzeba znaleźć
mocny punkt podparcia dla górnej części drabiny
(nie wolno opierać drabiny, np. o plastikową ryn-








nę) i zabezpieczyć oba górne końce podłużnic, np.
montując drabinę na specjalnych hakach lub przywiązując podłużnicę do elementu stałego.
Górna krawędź drabiny powinna wystawać minimum 75 cm ponad poziom, na który prowadzi,
chyba, że zastosowano inne zabezpieczenie przed
upadkiem, np. zapewniono bezpieczny i stabilny
uchwyt dla rąk.
Drabinę należy ustawić pod kątem od 65° do 75°.
Obowiązuje zasada 4 do 1 – na każde 4 jednostki w górę 1 jednostka wstecz, co oznacza, że przy
drabinie o długości 4 m dolne końce podłużnic
powinny być ustawione 1 m np. od ściany, o którą
drabina jest oparta.
Jeśli drabina jest rozstawiana obok słupów lub rur,
należy ją do nich przymocować.
Należy użyć stabilizatora znajdującego się u dołu
drabiny, aby zabezpieczyć ją przed przewróceniem.

Korzystanie z drabiny przystawnej
 Na drabinie może przebywać tylko jedna osoba.
 Wchodzić i schodzić należy tylko przodem do drabiny, trzymając się rękoma szczebli, a nie podłużnic. Podczas wchodzenia szczeble powinno się
trzymać nachwytem.
 Należy pamiętać o trzech punktach podparcia na
drabinie – dwie stopy i dłoń lub dwie dłonie i stopa, powinny stykać się z drabiną.

 Należy stać przodem do drabiny w taki sposób,
aby znajdować się między podłużnicami. Należy
unikać wnoszenia i znoszenia ciężkich przedmiotów po drabinie – maksymalne obciążenie wynosi
do 10 kg.
 Podczas wchodzenia nie wolno wnosić nic na rękach. Do przenoszenia narzędzi, wyposażenia lub
drobnych przedmiotów należy używać, np. toreb
lub pasów narzędziowych. Szczeble należy chwytać dłońmi.
 Nie wolno stać na jednym z trzech najwyższych
szczebli drabiny przystawnej, chyba że na ostatnim szczeblu zapewniono zabezpieczenie przed
upadkiem, np. uchwyt dla rąk. Sprzączka paska
(Twój pępek) powinna znajdować się pomiędzy
podłużnicami drabiny, a obie stopy powinny stać
na tym samym szczeblu. Nie należy wychylać się
poza obrys drabiny.

Przygotowanie drabiny rozstawnej
 Przed użyciem drabiny należy sprawdzić każdorazowo jej stan techniczny.
 Należy sprawdzić czy podłoże, na którym stawia
się drabinę jest równe, twarde i nieśliskie.
 Należy zapewnić wystarczającą ilość miejsca do
pełnego rozstawienia drabiny.
 Drabinę należy ustawić tak, aby zabezpieczenie,
w postaci, np. łańcuszka czy linki, było całkowicie
napięte. Dodatkowo należy stosować mechanizmy blokujące.

Korzystanie z drabiny rozstawnej

Podczas wejścia stosuj 3 punkty podparcia, a szczeble trzymaj
nachwytem.

 Nie należy podczas pracy stać okrakiem na szczycie drabiny.
 Korzystając z drabiny nie wolno stać na jednym
z dwóch najwyższych szczebli drabiny, chyba że
jest wyposażona w bezpieczny uchwyt dla rąk.
 Nie należy wykonywać pracy, stojąc bokiem do
drabiny.
 Drabina powinna być ustawiona tak, aby możliwe
było dosięgnięcie żądanego miejsca bez potrzeby
nadmiernego wychylania się.
 Gdy pracujący ma zajęte ręce, powinien mieć
możliwość podparcia się biodrem lub udem, dla
zachowania równowagi.
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otwarte – zabezpieczenie ich przez zamknięcie
na klucz od strony drabiny,
 używanie drabiny do zejścia z przyczepy po
ułożeniu na niej materiałów przestrzennych,
np. kostek słomy.

Bezpieczne korzystanie z drabiny
O bezpieczeństwie pracy decyduje:
 zapewnienie asekuracji drugiej osoby, przede
wszystkim przy wchodzeniu i schodzeniu,
 oznakowanie strefy niebezpiecznej w przypadku zagrożenia upadkiem przedmiotów z wysokości,
 zabezpieczenie przedmiotów wykorzystywanych podczas pracy, przed ich przypadkowym
upadkiem z wysokości,
 zadbanie, aby w pobliżu drabiny nie znajdowały się pozostawione maszyny, urządzenia,
narzędzia czy przedmioty codziennego użytku
(np. wiadra) – upadek na nie z wysokości może
skończyć się tragicznie,
 robienie regularnych przerw przy długotrwałej pracy na drabinie,
unikanie
zeskakiwania z drabiny, nawet z nie
dużych wysokości – z drugiego, czy trzeciego
szczebla – taki skok może prowadzić do urazu.

Konserwacja, przeglądy
i przechowywanie
 Drabinę należy poddawać regularnej konserwacji
i okresowym przeglądom technicznym. Szczególną
uwagę trzeba zwracać na stan elementów konstrukcyjnych drabiny, połączeń, elementów podporowych oraz dolnych końców drabiny, które nie mogą
być połamane, pogięte, nadmiernie zużyte, poluzowane czy niezabezpieczone przed przesunięciem.
 Drabinę należy przechowywać tak, aby nie narażać jej na działanie czynników atmosferycznych.

Nie wolno!
















Dobre praktyki



Dobrą praktyką będzie:
 zabezpieczanie drabiny przed dziećmi. Dotyczy to także drabiny służącej do wejścia na silos
– po użyciu drabiny, w przypadku braku zabezpieczenia fabrycznego, należy zdemontować
i zabezpieczyć drabinę lub jej dolny element,
 w przypadku konieczności ustawienia drabiny przed drzwiami, które mogą zostać nagle
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Używać drabiny niezgodnie z przeznaczeniem.
Stosować drabiny uszkodzonej lub wykonanej z nieodpowiednich materiałów, np. resztek tartacznych.
Ustawiać drabiny na niestabilnym podłożu.
Używać drabiny rozstawnej jako przystawnej.
Stosować drabiny, jako drogi stałego transportu, a także do przenoszenia ciężarów o masie powyżej 10 kg.
Opierać drabiny przystawnej o śliskie płaszczyzny, o obiekty lekkie lub wywrotne albo
o stosy materiałów, które nie zapewniają
stabilności drabiny.
Ustawiać drabin w bezpośrednim sąsiedztwie
maszyn i innych urządzeń – w sposób stwarzający zagrożenie dla użytkowników drabin.
Wchodzić i schodzić plecami do drabiny.
W pojedynkę przenosić drabiny powyżej 4 m
długości.
Wykonywać − z drabiny przystawnej − robót
murarskich i tynkarskich.
Wykonywać − z drabiny przystawnej − robót
ciesielskich, na wysokości powyżej 3 m.
Wykonywać − z drabiny rozstawnej − robót
malarskich, na wysokości powyżej 4 m.
Rozstawiać drabin na ruchomym podłożu,
typu palety, cegły, dźwigi, rusztowania, łyżki koparek, pomosty robocze.
Wykonywać prac w bezpośrednim sąsiedztwie napowietrznej linii energetycznej.
Przerabiać i naprawiać drabin we własnym
zakresie oraz malować drabin drewnianych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia Dz. U. z 2016 r. poz. 2022.
Ustawa prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990.
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Notatki

Egzemplarz bezpłatny

ROLNICTWO
Andrzej Zalewski

Bezpieczne wykonywanie
wybranych prac
Od 2014 roku, kiedy to ruszyła kampania prewencyjno-promocyjna Szanuj życie!
Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym skierowana do rolników i ich rodzin, Państwowa
Inspekcja Pracy publikuje specjalne karty instruktażowe bezpiecznego wykonywania
wybranych prac. Niniejsza publikacja zawiera 11 opracowanych dotychczas kart:
Prace prasą do słomy
Wał przegubowo-teleskopowy
Praca rozrzutnikiem obornika
Prace kombajnem zbożowym
Prace transportowe
Prace kosiarką rotacyjną
Prace siewnikiem
Prace opryskiwaczem ciągnikowym
Prace pilarką tarczową
Prace ładowarką teleskopową
Prace na drabinie przenośnej
Wszystkie publikacje dostępne są nieodpłatnie w wersji elektronicznej na stronach internetowych Państwowej Inspekcji Pracy:

www.pip.gov.pl
www.bhpwrolnictwie.pl

OD WIEKU NA RZECZ
OCHRONY PRACY

OD WIEKU NA RZECZ
OCHRONY PRACY

www.pip.gov.pl

