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Poleg pasivnih (vlečenih) strojev se v kme-
tijstvu že dolgo uporablja tudi stroje, ki

imajo vrteče ali oscilirajoče funkcionalne

sklope. Ti so za svoj pogon uporabljali

krožno gibanje voznega (pogonskega) kole-

sa. Take stroje so vlekli tako ljudje kot

vprežna živina. Prenos moči se je opravil

preko odprtih verižnih ali zobniških

prenosov. Kasneje so začeli uporabljati tudi

zaprte prenos v t. i. oljni kopeli. Tudi ko je

traktor zamenjal vprežno živino, je pogon od

tal preko voznega kolesa ostal še naprej v

uporabi. 

Priključna gred traktorja

Leta 1907 se je pojavil prvi patent glede
priključne gredi, v ZDA pa so že od leta

1917 opremljali prve traktorje z zadnjo

priključno gredjo. Ta se je začela od leta

1921 že serijsko vgrajevati v traktorje. S

tem se je začel pomemben razvoj kmetij-

ske tehnike. Moč traktorskega motorja se

je lahko neposredno uporabljala za pogon

strojev. Prednosti pogona preko priključne

gredi so:

- Stroji lahko delujejo tudi brez premikan-

ja traktorja.

- Moč je neodvisna od trakcije voznega

kolesa.

- Gnani so lahko tudi stroji brez kontakta

s tlemi.

- Število vrtljajev pogona je odvisno od

števila vrtljajev motorja in ne več od

vozne hitrosti stroja.

- Relativno visoki vrtljaji priključne gredi

omogočajo transmisijo manjšo po volum-

nu ali masi.

- Kardanske gredi prenašajo moč med

traktorjem in strojem skoraj brez izgub.

Moč na priključni gredi traktorja je za 5 do

15 % manjša od moči vgrajenega trak-

torskega motorja. Manjša pa je zaradi

izgub moči, ki nastanejo v transmisiji. 

Kardanska gred

Naloga kardanske gradi je prenos
krožnega gibanja (v kmetijski tehniki od

priključne gredi traktorja na priključno gred

stroja) oziroma prenos mehanske moči od

traktorja do delovnega stroja (priključka).

Danes je kardanska gred standardizirana z

ISO standardom. Eden bistvenih ses-

tavnih delov kardanske gredi je križni

zglob. Prve skice križnega zgloba izhaja-

jo iz 13. stoletja. Italijanski matematik

Geronimo Cardano (1501 - 1576) je prvi

opisal sicer že pred njim odkrito obešen-

je za astronomske instrumente in za

kompas (Cardanovo obešenje). Angleški

fizik Robert Hook (1635 - 1703) pa je

postavil zakon o neenakomernosti vrten-

ja. Oba moža veljata za utemeljitelja

križnih zglobov in kardanskih gredi. Po

njiju se tudi imenuje kardanska gred in

Hookov zglob. Sicer pa je kardanska gred

sestavljena iz dveh kardanskih zglobov in

teleskopsko raztegljive gredi (cevi). Imeti

pa mora tudi sklopko, da ne pride do pre-

obremenitve strojev. Obstaja več vrst

kardanskih gredi, prav tako več vrst kar-

danskih zglobov in sklopk.

(Ne)varnost, povezana s 
kardansko gredjo

Kardanska gred med traktorjem in
priključenim strojem se nahaja v

odprtem človeku dostopnem prostoru.

Zaradi svoje konstrukcije in delovanja

lahko vrteči se deli hitro navijejo obleko,

slamo ali kaj drugega, če pridejo v kon-

takt z vrtečo kardansko gredjo, zato je

kardanska gred zelo nevarna.

Proizvajalci so zaradi tega veliko

pozornosti posvetili tudi varnosti.

Osnovna varnost se zagotavlja z zaščito

(varovalom) kardanske gredi, zaščito

(varovalom) na strani traktorja in zaščito

(varovalom) na strani priključka.

Varovala na sami kardanski gredi so:
notranja in zunanja varovalna cev,

varovala zglobov, zadrževalne verižice.

Zaščite so bile na začetku iz jekla, zato

so bile težke, rokovanje z njimi pa zato

težje, manjša je bila tudi njihova fleksibil-

nost. Danes so zaščite izdelane iz plas-

tičnih mas. V Evropi se varovala ne smejo

vrteti, zato so prigrajene tudi verižice, ki se

pritrdijo na traktor ali na priključek.

Varovala morajo zadovoljiti tako zakonske

zahteve glede trdnostnih preizkusov, obsto-

jnosti, temperaturnega območja kot tudi,

da sledijo gibanju kardanske gredi. 

Kardanske gredi svojo delovno funkcijo

(prenos moči) lahko opravljajo tudi brez

oziroma s poškodovano zaščito. Take kar-

danske gredi pa so zelo nevarne za

uporabnika, in dejansko so vse nesreče, ki

nastanejo zaradi kardanske gredi, posledi-

ca poškodovanih zaščit.

Napotki za varno delo s 
kardansko gredjo

Proizvajalci kardanskih gredi morajo svoje
proizvode opremiti tudi z navodili za

Mag. Tomaž Poje, Kmetijski inštitut Slovenije

ardanska gred - odlična za prenos moči, 
a nevarna

K

Kardanska gred, ustrezno opremljena z
varovali. Na žalost tako podobo vidimo običaj-
no le pri novih strojih oziroma pri novih kar-
danskih gredeh.

Proizvajalci kardanskih gredi se zavarujejo tudi z
obširnimi napotki za varno delo. Vsaka kardanska
gred renomiranega proizvajalca Bondioli &Pavesi
ima knjižico z navodili za delo, ki predvsem vse-
bujejo napotke za varno delo; kardanska gred je
opremljena tudi s piktogrami - nalepkami, ki
opozarjajo uporabnika na nevarnosti, ki prežijo
ob uporabi kardanske gredi.
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uporabo. V njih je veliko pozornosti namen-

jeno tudi napotkom za varno delo oziroma

nevarnostim, ki pretijo ob neustrezni

uporabi kardanske gredi. Dejansko enaka

navodila za varno uporabo kardanske gredi

dajejo tudi proizvajalci kmetijskih strojev,

ki so gnani preko priključne gredi traktorja.

Pa tudi v navodilih za uporabo traktorjev je

normalno, da so napotki za varno delo s

priključno gredjo traktorja in z samo kar-

dansko gredjo. Bondioli & Pavesi je eden

pomembnejših proizvajalcev kardanskih

gredi, ki veliko stavi tudi na varno delo z

njim. Navajamo nekaj njihovih napotkov za

varno delo, ki bi jih moral upoštevati vsak

uporabnik kardanske gredi:

- Kontakt z vrtečo kardansko gredjo lahko

povzroči resne poškodbe ali celo smrt. V

bližini se ne sme delati v ohlapnih oblekah,

z visečim nakitom ali dolgimi lasmi, ki jih

lahko zgrabi vrteča kardanska gred.

- Pred vsako uporabo preverite, če so na

kardansko gred, na traktorju in na

priključku, nameščeni vsi potrebni

varovalni sklopi in če pravilno delujejo.

Morebitne poškodovane ali manjka-

joče komponente je potrebno takoj

nadomestiti z novimi originalnimi

komponentami,  ki morajo biti pravilno

montirane.

- Preden stopamo v delovno območje
kardanske gredi ali ko vzdržujemo kar-

dansko gred, je potrebno ugasniti trak-

tor (pogonski motor) in izvleči ključ.

- Pred (prvim) delom je potrebno pre-

brati in razumeti navodila za uporabo

kardanske gredi in stroja (priključka). 

- Stroj (priključek) je potrebno pogan-
jati le z originalno (ustrezno) kardan-

sko gredjo, ki ustreza namenu delo-

vanja stroja tako z svojo dolžino,

močjo, ki jo prenaša, vrsto preobre-

menitvene sklopke in varovali (zašči-

to). Nenamenska uporaba kardanske

gredi je prepovedana.

- Pred uporabo stroja, gnanega s kar-

dansko gredjo, je potrebno preveriti,

če je kardanska gred pravilno (varno -

togo) nameščena na priključno gred

traktorja in stroja. 

- Pri delu ponoči ali pri slabi vidljivosti je

potrebno delovno območje kardanske

gredi in priključka osvetliti z delovnimi

žarometi.

- Kadar prenašamo kardansko gred, naj

bo ta vedno v vodoravnem položaju, da

ena ali druga polovica kardanske gredi

ne pade na tla in da se ob tem ne poško-

dujejo varovalni elementi.

- Pri delu z določenim strojem in kardan-

sko gredjo ne smemo preseči napotkov

glede vrtljajev in moči, ki jo lahko pre-

naša kardanska gred, kar je sicer

zapisano v navodilih za uporabo.

- Izogibajte se preobremenitvi kardanske

gredi ali pa vklopu pod obremenitvijo.

- Teleskopske cevi kardanske gredi se

morajo prekrivati minimalno 1/3 od

svoje dolžine.

- Kot kardanske gredi mora biti ustrezen.

Tudi pri t. i. širokokotnih kardanskih gre-

deh je delovanje kardanske gredi pri

večjih kotih dovoljeno le za kratek čas.

- Varovalna (zadrževalna) verižica (ki

preprečuje vrtenje plastičnih zaščit)

mora biti pritrjena tako, da omogoča

gibanje (odklone) kardanske gredi tako v

delovni kot v transportni položaj.

Priporoča se, da je verižica nameščena

pravokotno na kardansko gred.

- Varovalna verižica se ne sme uporabljati

za vpetje kardanske gredi pri skladiščen-

ju. Uporabiti je potrebno ustrezno pod-

poro za kardansko gred.

- Na kardansko gred se ne sme stopati,

ne sme se jo uporabljati kot nekakšno

"stopnico". Prav tako se ni treba plaziti

pod njo. 

- Pred montažo kardanske gredi je potreb-

no očistiti in namazati priključno gred in

izvrtino v vilicah tako na traktorski strani

kot na strani priključenega stroja.

- Torne sklopke lahko med delovanjem

dosežejo visoke temperature. Teh delov

se ne smemo dotikati z rokami. V bližini

pa tudi ne sme biti gorljivih materialov.

Izogibati se je potrebno tudi daljšemu

drsenju takih sklop. 

- Narisan traktor na enem delu kardanske
gredi pomeni, da se mora ta del kar-

danske gredi pritrditi na traktor. Če je kar-

danske gred opremljena s sklopko, potem

mora biti ta na strani priključka (stroja).

- Glede na način varovanja pritrditve (pre-

mični drsni zatič) kardanske gredi na

priključno gred, se mora le-ta vedno

postaviti v pravilen položaj.

- Če je kardanska gred opremljena na vi-
licah s t. i.  privojnim vijakom, mora biti

ta privit z ustreznim navorom.

- Glede na vrsto sklopke, ki je vgrajena v

kardansko gred, je potrebno njeno

ustrezno vzdrževanje. Izogibati pa se je

potrebno dolgotrajnim in pogostim preo-

bremenitvam kardanske gredi (sklopke).

- Vzdrževanje kardanske gredi ni

zahtevno, izvajati ga je treba po napot-

kih proizvajalcev. Vzdrževalec pa mora

biti tudi ustrezno oblečen in obut (ustrez-

na delovna obleka - kombinezon, roka-

vice, očala, čevlji).

- Kadar ne uporabljamo gnanih strojev oziro-

ma kardanske gredi, moramo priključno

Kardanska gred, funkcionalno delujoča,
vendar zelo nevarna zaradi manjkajočih
varoval.

Taka kardanska gred ima nezaščitene
vrteče dele, ki uporabnika lahko hitro
zagrabijo in nesreča je blizu. 

V sadjarstvu ali vinogradništvu je večina stro-
jev gnana preko priključne gredi traktorja. Za
to potrebujejo kardansko gred, ki pa mora biti
tudi ustrezno opremljena z zaščitami. Ta na
sliki je popolnoma brez zaščite.

STOP! Ne uporabljajte
takšnih kardanskih gredi!

STOP! Ne uporabljajte
takšnih kardanskih gredi!

STOP! Ne uporabljajte
takšnih kardanskih gredi!
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Pika na i: Začimbe (7. del) -

Pomlad prihaja - očistimo se 
Mag. Romana Marinko, univ. dipl. inž. živilske tehnologije

Post, ki traja tedne in mesece, je naravni
del letnega življenjskega cikla divjih živali.
Tako kot za živali je bila tudi za ljudi

sposobnost preživetja z uskladiščenimi

zalogami nekoč nujna za obstoj. V današ-

njih časih, ko smo globoko potrošniško

usmerjeni in je blagostanje cenjeno, nam

postenje ponuja nov in hkrati prastar izhod

iz vsakdana. Post postaja vse bolj

priljubljen, saj si s prostovoljnim odpove-

dovanjem in na lastno odgovornost

izboljšujemo zdravje in počutje. 

Čas med postom namreč organizem izko-
risti za notranje pospravljanje in obnavl-
janje. Tudi medicina ne zanika, da se v

razvitih deželah z visoko razvito industrijo

in pritiskom na posameznika poapnitev žil

začenja že po puberteti. Ta kalcij ne spada

v žile in ga lahko označimo kot škodljiv

odpadek. Podobno bi lahko razvrstili tudi

pesek v revmatoidnih sklepih, ali pa pesek

v ledvicah in žolčniku oz. maščobne obloge

v jetrih in okoli srca. Post je lahko ena od

metod, kako se teh "smeti" vsaj delno ali

pa postopoma znebimo. Kdor je doživel

čudovite obnovitvene izide in včasih tudi

"čudežne ozdravitve" med postom, se ne

more znebiti vtisa, da je bila na delu neka

notranja zdravilna sila, ki daleč prekaša

zunanje zdravnike. Ob postenju se namreč

izločajo nekateri hormoni, ki sprožajo

samoozdravitvene procese.  

Post  je lahko veliko več kot način reševan-

ja zdravstvenih težav, saj se zaradi izločan-

ja nekaterih hormonov naše razpoloženje

močno dvigne. Če bi se velik del prebivalst-

va redno postil, bi lahko pozabili na bolezni

kot so protin ali revma, zmanjšale bi se

težave z visokim pritiskom, s tem pa tudi

bolezni kot so angina pectoris in srčni

infarkt. Tudi okvare na notranjih organih bi

se zmanjšale, saj imajo organi s postom

veliko boljše možnosti  za samoobnavljanje.

Zmanjšajo se tudi stresni simptomi kot so

glavoboli, nespečnost celo bolečine v križu

in depresivnost. Ko se torej lotimo posta, je

potrebna le odločitev, vse ostalo se dogaja

samo po sebi od znotraj navzven.

Včasih so se postili vsi, danes pa poznamo

nekaj omejitev. Post je prepovedan pri

nosečnicah in doječih materah, saj poteka

razstrupljanje večinoma po krvi, otrok pa

zadovoljuje svoje potrebe s snovmi iz

materine krvi. Nasprotno pa je post odlična

možnost za obnavljanje organizma po

nosečnosti in dojenju ali pa kot predpripra-

va na nosečnost. Post pri duševno bolnih

ljudeh poteka pod nadzorom zdravnika ali

terapevta, prav tako post pri težkih kro-

ničnih boleznih.

Razstrupljanje telesa

Najhitreje se s postom znebimo gripoznih
obolenj in "pokvarjenega" želodca. Veliko

več vztrajnosti potrebujemo za revmatska

obolenja, protin ali diabetes tipa II.  Post

ugodno vpliva  tudi na težave z jetri, tre-

bušno slinavko, visok pritisk, astmo,

migreno. Post naj ne bo le stradanje.

Lotimo se ga ob pomoči terapevta, saj tako

lahko prepoznamo globlje vzroke svojih

bolezni in jih odpravljamo tudi na drugih

nivojih, ne le na fizičnem telesu.

Cilj vseh ukrepov naravnega zdravljenja

različnih bolezni s pomočjo posta je

odstranjevanje ostankov presnove v tkivu

in pomirjanje vnetnih procesov. Če presno-

va ne deluje dovolj dobro, razgradnja in

razstrupljanje nista več v sorazmerju.

Odpadne snovi iz tkiva in krvi, kot na primer

sečna kislina, mlečna kislina ter strupi iz

okolja se ne razgradijo dovolj, ampak se

odlagajo najprej v vezivnem tkivu, pozneje

tudi v vretencih in sklepih ali pa v obliki

drugih naslag v ožilju, jetrih in maščevju. To

se zgodi predvsem, če so organi, ki skrbijo

za razstrupljanje, zlasti jetra, preobremen-

jeni. Blaga zdravilna zelišča bolezni

preprečujejo in podpirajo zdravje. V jetrih

nastajajo številne pomembne snovi  za živl-

jenje, poleg tega pa jetra nevtralizirajo

strupe, ki nastajajo pri presnovi. 

Za čiščenje organizma in odstranjevanje

odpadnih snovi presnove so najprimernej-

še kure z dnevi

posta in dnevi s

sokovi divje ras-

točih zelišč.

U s t r e z e n

čas za čis-

tilne kure

sta prehod-

na letna

č a s a ,

pomlad

in jesen.

M e d

p o s t o m

je potreb-

no piti

najmanj

2 - 3 l

tekočine

na dan. Čaji

so zdravila in

njihovega učin-

ka ne smemo

podcenjevati. Med

postom zato pijemo različne čaje in tudi

vodo ter zelenjavne prevretke.  Seveda izbi-

ra zelišč presega članek, kjer sem se omeji-

la le na začimbe in zelišča, ki jih uporab-

ljamo za začinjanje jedi in so hkrati tudi

zdravilna zelišča. Čaje, ki jih pijemo med

gred traktorja zavarovati z varnostnim

okrovom ali ustreznim pokrovom. 

Nesreče, povezane s kardansko
gredjo

V letu 2006 so bile v dnevnem časopisu Delo
zabeležene v Kroniki dve nesreči, ki jih je

direktno povzročila kardanska gred. V enem

primeru je prišlo do odtrganja leve roke nad

zapestjem, v drugem primeru pa je bila roka

hudo poškodovana. V obeh primerih je kar-

danska gred zagrabila roke in jih začela navi-

jati. Nekaj je bilo tudi nesreč na delujočih

priključkih, ki so se zgodile, ker uporabnik ni

izključil pogona priključne gredi traktorja in

kardanske gredi. Podatki MNZ od leta 1986

do 2004 pa govorijo o 19 smrtnih žrtvah, ki

jih je povzročila nezavarovana kardanska

gred (in tudi nezavarovani stroj). Italijanski

podatki za obdobje od 1992 do1999 govorijo

o letno 100 do 200 nesrečah zaradi kar-

danskega zgloba, med katerimi sta ena ali

dve smrtni, tja do 20 ljudi pa ostane trajnih

invalidov. 


