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❑ Automatyczne pojazdy rolnicze 
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▪ Zagrożenia związane z glebogryzarkami 

▪ Zagrożenia związane z kombajnami 

▪ Zagrożenia związane z przyczepami 
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Zarządzanie gospodarstwem rolnym

Wprowadzenie

Rolnictwo jest kluczowym sektorem w Unii
Europejskiej, ponieważ wytwarza ogromne
ilości produktów spożywczych. Transport w
sektorze rolnym jest specyficzny zarówno ze
względu na cykliczność i szlaki transportowe
(często polowe), jak i przewożony ładunek
(żywy inwentarz, towary krótkotrwałe). Przy
określaniu środka transportu rolnicy muszą
zwrócić uwagę na bezpieczeństwo
przewożonych produktów (np. trzody
chlewnej czy wielkich maszyn).

Źródło: Google Images
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Wprowadzenie

Informacje ogólne

Przeprowadzono wiele badań, które miały na celu sprawdzenie roli wypadków
ciągników w ostatnich latach w zakresie bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.
Głównymi przyczynami tych zdarzeń są przewrócenia, uderzenia i kolizje. Zauważono
również brak wiedzy rolników na temat bezpiecznego użytkowania ciągników. W
niektórych z nich główną przyczyną jest nieostrożność operatora.
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Przepisy w rolnictwie
Przepisy w rolnictwie w UE

Prawo Wspólnoty Europejskiej określa minimalne wymagania, które każde państwo członkowskie
przyjmuje lub może odpowiednio rozszerzyć. Wydano szereg dyrektyw europejskich dotyczących
zdrowia i bezpieczeństwa, które dotyczą:
• minimalnych standardów dla miejsc pracy
• drgań
• pól elektromagnetycznych
• transportu manualnego
• czynników biologicznych, chemicznych i fizycznych
• pracownic w ciąży i młodzieży
• sprzętu do pracy
• piktogramów
• środków ochrony indywidualnej
• hałasu
• znaków
• azbestu
• terenów ruchomych (budowy)
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BHP w gospodarstwie

Automatyczne pojazdy rolnicze

Ostatnie postępy technologiczne doprowadziły do ponownego
zainteresowania automatyzacją pojazdów rolniczych. Mogą to być:

• tańsze, niezależne od zadań systemy nawigacji
• wydajne wbudowane komponenty komputerowe pojazdu
• niedrogie oprogramowanie i narzędzia do zarządzania gospodarstwem
• praktyczne metodologie robotyki, teleobecności i sztucznej inteligencji
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BHP w gospodarstwie

Automatyczne pojazdy rolnicze

Obecnie niektóre z tych technologii są z
powodzeniem stosowane w tzw. rolnictwie
precyzyjnym do zadań takich jak mapowanie
plonów i przestrzennie zmienne stosowanie
herbicydów lub nawozów. Robotyka odnosi
również sukcesy w zastosowaniach
rolniczych tak różnorodnych, jak kopanie czy
zbieranie owoców.

Źródło: Google Images
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BHP w gospodarstwie

Dzieci w gospodarstwie

Źródło: ilo.org
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BHP w gospodarstwie

Dzieci w gospodarstwie

Dzieci fascynują się dużymi pojazdami, co
może doprowadzić do wypadku. W żadnym
wypadku nie wolno im jeździć na
traktorach ani innych maszynach
rolniczych ani bawić się nimi. Jednym z
najbardziej znanych zagrożeń jest
pozwolenie dziecku na jazdę na maszynach
rolniczych, które nie są przystosowane do
przewozu pasażerów.

Źródło: Google Images
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BHP w gospodarstwie

Podstawowe pojęcia z zakresu BHP w rolnictwie

Wiadomo, że rolnictwo jest jednym z najważniejszych sektorów na świecie -
pod względem dostarczania żywności - ale także pod względem zatrudniania
wielu pracowników. Z drugiej strony, uważane jest za jeden z najbardziej
niebezpiecznych sektorów zarówno w krajach rozwijających się, jak i
rozwiniętych. Ma niezwykle wysoki wskaźnik wypadkowych zgonów, chorób
zawodowych i urazów.
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BHP w gospodarstwie

Podstawowe pojęcia z zakresu BHP w rolnictwie
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Podstawowe pojęcia z zakresu BHP w rolnictwie

Zagrożenia związane z ciągnikami

Ciągniki są głównym źródłem
obrażeń związanych z pracą w
gospodarstwach rolnych,
jednak nie do wszystkich
urazów dochodzi, gdy traktor
jest używany do pracy.

Źródło: Google Images
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Podstawowe pojęcia z zakresu BHP w rolnictwie

Zagrożenia związane z ciągnikami

Istnieją trzy najczęstsze rodzajewypadków z potrąceniem przez ciągnik:

• gdy pasażer (dodatkowy kierowca) spada z ciągnika. Incydenty z udziałem dodatkowego
kierowcy zdarzają się, ponieważ jest tam tylko jedno bezpieczne miejsce, a mianowicie fotel
operatora.

• gdy operator ciągnika spadnie podczas pracy, albo zostanie strącony z siedzenia przez
nisko wiszącą gałąź drzewa lub inną przeszkodę. Dzieje się tak najczęściej w przypadku
starszych ciągników, które nie mają konstrukcji zabezpieczającej przy przewróceniu i mają
starsze siedzenie bez podłokietnika ani oparcia.

• gdy osoba, która znajduje się na ziemi w pobliżu ciągnika, zostaje potrącona. Może to
obejmować operatora ciągnika, który próbuje uruchomić traktor z ziemi, gdy jest on na biegu.
Zwykle dotyczy to starszego ciągnika, który można uruchomić na biegu, lub nowszego
ciągnika, gdy operator próbuje ominąć projekt bezpiecznego rozruchu nowszego ciągnika.
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Podstawowe pojęcia z zakresu BHP w rolnictwie

Zagrożenia związane z glebogryzarkami

Manualne glebogryzarki to maszyny
elektryczne lub gazowe przeznaczone do
cięcia i mieszania gleby za pomocą
mechanicznego ruchu obrotowego. Siła
cięcia potrzebna tym maszynom do
rozbijania twardego gruntu lub
uprawiania luźnej gleby jest
wystarczająca, aby wyrządzić poważne
szkody, jeśli nie są prawidłowo używane.

Źródło: Google Images
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Podstawowe pojęcia z zakresu BHP w rolnictwie

Zagrożenia związane z glebogryzarkami

Większość wypadków ma miejsce, gdy operator:

• nie usuwa kamieni, patyków i innych niebezpiecznych przedmiotów,

• nie zakłada gogli zabezpieczających lub okularów ochronnych z bocznymi osłonami,

• nie nosi obuwia ochronnego z antypoślizgową podeszwą,

• zakłada krótkie spodnie ,

• nie zakłada rękawic, ani akcesoriów do ochrony słuchu .
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Podstawowe pojęcia z zakresu BHP w rolnictwie

Zagrożenia związane z kombajnami

Operatorzy kombajnów często nie
potrafią rozpoznać, kiedy mają "dość"
i polegają na środkach
pobudzających, aby utrzymać się na
nogach lub przyjmują środki
uspokajające, aby ukoić nerwy.
Narkotyki i alkohol również bywają
używane do zwalczania świadomości.
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Podstawowe pojęcia z zakresu BHP w rolnictwie

Zagrożenia związane z kombajnami

Ponadto operatorzy powinni być ubrani dla wygody i
bezpieczeństwa, ale czasami zapominają o obuwiu ochronnym i
dopasowanej odzieży podczas pracy w maszynach i wokół nich.
Dodatkowo są narażeni na ryzyko w przypadku nienoszenia
odpowiedniego sprzętu zapewniającego ochronę przed hałasem,
kurzem lub materiałami toksycznymi.
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Podstawowe pojęcia z zakresu BHP w rolnictwie

Zagrożenia związane z przyczepami

Prowadzenie ciągnika siodłowego
wymaga specjalnego przeszkolenia
i wiedzy. Kiedy kierowcy ciężarówek
nie prowadzą bezpiecznie swoich
pojazdów, skutki mogą być
katastrofalne dla kierowców i
pasażerów pojazdów wokół nich.

Źródło: Google Images
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Podstawowe pojęcia z zakresu BHP w rolnictwie

Zagrożenia związane z przyczepami

Kierowcy samochodów ciężarowych, podobnie jak wszyscy kierowcy, mają
niewidoczne strefy, które utrudniają dostrzeżenie niektórych obszarów
wokół samochodu. Te „martwe pola”, jak się je powszechnie nazywa,
obejmują niebezpieczne obszary wokół ciężarówek, w których najczęściej
zdarzają się wypadki. Dodatkowe strefy istnieją po obu stronach ciężarówki,
jednak dokładne granice po obu stronach są nieokreślone.
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Podstawowe pojęcia z zakresu BHP w rolnictwie

Zagrożenia związane z przyczepami

Silne podmuchy wiatru wytwarzane przez duże pojazdy użytkowe są częstymi
czynnikami powodującymi wiele wypadków z udziałem ciągników siodłowych.
Trzymanie obu rąk na kierownicy podczas mijania lub wyprzedzania przyczepy
ciągnika pomaga kierowcom zachować kontrolę nad samochodami pomimo
tych silnych podmuchów. Zaleca się również jazdę z mniejszą prędkością przy
mijaniu lub mijaniu przyczepy ciągnika.
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Ogólne rodzaje ryzyka

Źródło: Google Images

Zagrożenia związane z
gospodarstwem rolnym można
podzielić na trzy podstawowe grupy:

• przewrócenie,

• upadki z wysokości,

• hałas i wibracje.
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Ogólne rodzaje ryzyka

Specyficzne zagrożenia

Specyficzne zagrożenia mogą być spowodowane przez:

• narzędzia,

• elementy obrotowe,

• brak konserwacji, regulacji i napraw,

• prąd,

• ogień.
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Ogólne rodzaje ryzyka

Specyficzne zagrożenia

Tylko wykwalifikowani elektrycy
powinni być zatrudniani do
projektowania, instalowania,
konserwacji i naprawy instalacji
elektrycznych. W przeciwnym
razie pracownik lub użytkownik
obiektu naraża się na poważne
ryzyko porażenia prądem i
śmierci.

Źródło: Google Images
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Ogólne rodzaje ryzyka

Pracownicy narażeni na niebezpieczeństwo

Ponadto istnieje kilka rodzajów pracowników
narażonych na niebezpieczeństwo w pracy w
gospodarstwie:

• Młodzi pracownicy

• Osoby starsze

• Pracownice w ciąży

• Pracownicy niepełnosprawni

• Członkowie rodziny

• Imigranci
Źródło: Google Images
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Ocena ryzyka

Ocena ryzyka i zapobieganie

Podstawowym celem oceny ryzyka jest pomoc w zrozumieniu narażenia rolników
na ryzyko i zapewnienie podstaw do opracowania odpowiednich rozwiązań w
zakresie przenoszenia, ograniczania i radzenia sobie z ryzykiem w rolnictwie.

Okresowe oceny ryzyka mogą dostarczyć cennych wskazówek, które pomogą
zaprojektować nowe plany i ulepszyć istniejące.
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Ocena ryzyka

Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Każde zagrożenie ma swoje własne zasady,
których należy przestrzegać, ale niektóre
zalecenia można zastosować w różnych
sytuacjach. Ogólne zalecenia dla rolników to:

• zakup wysokiej jakości narzędzi

• okresowa konserwacja

• wyłączenie wszystkich źródeł zasilania

podczas pracy z energią elektryczną

• sprawdzanie zużycia pasów, łańcuchów i

ich wymiana Źródło: Google Images
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Zalecenia w trakcie transportu materiałów

Podczas transportu materiałów po drogach publicznych należy przestrzegać lokalnego prawa o ruchu
drogowym. Co najważniejsze, całkowita masa pojazdu, przyczepy i ładunku musi być zgodna z
ograniczeniami. Zabrania się podwójnego łączenia przyczep. Przechylanie platformy ładunkowej na
jednym sworzniu lub pod kątem całkowitym większym niż 50 stopni jest zabronione. Niedopuszczalne
jest przekraczanie ładowności pojazdu.

Źródło: Google Images
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Ocena ryzyka

Zalecenia w trakcie transportu materiałów

Ponadto każdy pojazd musi być technicznie przystosowany do transportu
drogowego i oznaczony specjalnym, trójkątnym znakiem wyróżniającym.
Powinien również mieć światła robocze, przeznaczone do oświetlania miejsca
pracy. Części wystające, które mogą mieć wpływ na stabilność pojazdu lub
grozić bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogowego, należy przed
jazdą zdemontować lub złożyć.
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Ocena ryzyka

Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu

Maszyny do robót ziemnych są szczególnie
narażone na obciążenia wynikające z wypadków,
takich jak przewrócenie się lub uderzenie
spadającymi przedmiotami. Konstrukcje
chroniące operatora maszyny podczas
przewracania się są obowiązkowe. Ciężkie
pojazdy poruszające się po nierównej
powierzchni często przewracają się na bok.
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Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu

Wymagania dotyczące konstrukcji zabezpieczającej operatora
na maszynie w czasie wywrócenia się maszyny określa norma
PN-EN ISO 3471: 2009 ‘‘Earth-Moving Machinery. Roll-Over
Protection Structures. Laboratory Tests and Performance.’’.
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