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Poleg teh tehni~nih zahtev, ki jih mora iz-
polniti proizvajalec trosilnika, da gre stroj
lahko v prodajo, je varno delo odvisno tudi
od uporabnika. Ta je s potencialnimi nevar-
nostmi pri delu s trosilnikom seznanjen, ~e
prebere navodila za varno delo s trosilni-
kom. Na samem trosilniku pa so tudi opozo-
rilne nalepke – rumeno-~rni piktogrami, ki
uporabnika opozarjajo na nevarnosti oziro-
ma na pravilno delo. Osnovne zahteve
(predpisi) za varno delo s trosilnikom hlev-
skega gnoja pa so:

1. Trosilnik lahko uporablja, vzdr`uje in
popravlja le oseba, ki je seznanjena s poten-
cialnimi nevarnostmi pri teh opravilih.

2. Trosilnik smemo uporabljati le za dela,
za katera je namenjen.

3. Konstrukcijsko se stroja ne sme spremi-
njati.

4. Vedno moramo upo{tevati navodila za
varno delo.

5. Varovalne naprave trosilnika morajo
biti na stroju vedno name{~ene.

6. Za prenos mo~i moramo vedno upora-
biti predpisano kardansko gred z vsemi va-
rovalnimi elementi.

7. Pri vzdr`evanju, ~i{~enju in popravilih
trosilnika mora biti traktor obvezno ugas-
njen, kardansko gred pa moramo sneti s pri-
klju~ne gredi traktorja.

8. Nikoli ne smemo izvajati popravil pri
delujo~em trosilniku.

9. Pri vo`nji po javnih cestah moramo
upo{tevati cestnoprometne predpise.

10. Glede na cestnoprometne predpise
mora biti trosilnik tudi ustrezno opremljen s
svetlobnimi napravami (lu~i, odsevniki itd.),
imeti mora tudi varovalne naprave.

trosilnika presega 1,5 m, merjeno od tal,
mora imeti trosilnik na zunanji strani lestev
ali stopnice. Trosila se od spredaj ne smejo
(morejo) dose~i. Za cestni transport je treba
upo{tevati najve~jo dovoljeno {irino stroja,
najve~jo dovoljeno skupno dopustno maso
in dopustno vertikalno obremenitev na pri-
klopu, najvi{jo vozno hitrost, opremljenost z
zavorami itd. Trosilo pa mora imeti na zadnji
strani tudi za{~ito (mre`a ali plo~evina). Prav
tako mora imeti trosilnik ustrezne lu~i in od-
sevnike, ~e transport poteka po cesti.

Trosilniki hlevskega gnoja morajo biti iz-
delani tako, da pri njihovi uporabi ni ogro`e-
na varnost uporabnika stroja ali pa udele`en-
ca cestnega prometa. Celoten postopek dela
s trosilnikom zajema tako nakladanje gnoja
kot vo`njo na polje (tudi po prometnih ce-
stah) in samo trosenje hlevskega gnoja. Za
varno delo s trosilnikom mora proizvajalec v
navodilih za uporabo poleg drugega napisa-
ti tudi posebno poglavje o varnem delu ozi-
roma o nevarnostih, ki pre`ijo na ljudi pri
delu s trosilnikom. Stroj mora biti izdelan v
skladu s CE-zahtevami za varnost strojev.
Proizvajalci morajo poleg splo{nih zahtev
glede varnosti strojev (standard SIST EN 292)

upo{tevati {e standard SIST EN 690, ki vse-
buje tudi dejanske zahteve za varnost trosil-
nikov hlevskega gnoja. Sicer pa za trosilnike
hlevskega gnoja obstajajo tudi standardi, v
katerih je predpisana metodika za ocenjeva-
nje ekolo{ke (okoljske) sprejemljivosti trosil-
nikov, ki pa nimajo neposredne povezave z
varnim delom.

Trosilniki morajo imeti na sprednji strani
za{~itno mre`o, ki varuje traktorista pred
morebitnimi nenadzorovanimi lete~imi pred-
meti ob delovanju trosila. ^e zgornja stranica

Varno delo s trosilnikom

hlevskega gnoja

Po podatkih Statisti~nega urada RS je
bilo pri nas leta 1997 19.663

trosilnikov hlevskega gnoja, pred
dvema letoma pa 24.573. [tevilka je

kar pri~akovana, saj je precej
slovenskih kmetij usmerjenih v

`ivinorejo. Trosilnik hlevskega gnoja je
eno- ali dvoosna traktorska prikolica z

veri`nim prena{alom na dnu in
prigrajenim trosilom za raztros gnoj.

Pogon trosila je obi~ajno izveden prek verige oziroma prek veri`nikov ali pa zob-
ni{kega prenosa. Novi stroji imajo vgrajene varovalne za{~itne pokrove, ki pa jih
ob vzdr`evanju ali popravilih pogosto ne namestimo ve~ nazaj, kar bi sicer bilo
pravilno. Novej{e ali pa bolj{e izvedbe trosilnikov imajo danes pogon trosila izve-
den prek kotnih gonil v oljni kopeli, kar je bolje s stali{~a varnosti.

Novi stroji (kot je npr. ta Tehnostrojev
trosilnik iz Ljutomera) imajo vgrajene
vse potrebne varovalne sklope.

Na sprednji strani trosilnika mora biti
varovalna mre`a, ki {~iti traktor in
traktorista pred lete~imi delci. Ve~ji tro-
silniki morajo imeti tudi lestev.



Preventivni varnostni ukrepi pri uporabi
trosilnika hlevskega gnoja so:

1. Med trosenjem gnoja (obratovanjem
trosilnika) se v delovnem obmo~ju stroja
(najmanj 50 m) ne sme nahajati nobena ose-
ba.

2. Redno moramo preverjati privitost vija-
kov in stanje za{~itnih varovalnih sklopov, ki
se jih ne sme odstraniti s stroja.

3. Med delovanjem trosilnika ne sme biti
nobena oseba na samem trosilniku, {e zlasti
ne na veri`nem prena{alu ali v bli`ini trosil.

4. Redno moramo preverjati pnevmatike,
tlak v njih in privitost matic (vijakov) na pla-
ti{~u.

5. Trosilnika ne smemo uporabljati za
transport oseb.

6. Trosilnik mora biti pravilno pripet na
traktor, priklopni sornik pa zavarovan z us-
trezno varovalko.

7. ^e je trosilnik opremljen z zavornim si-
stemom, moramo pred samim delom preve-
riti delovanje zavornega sistema.

8. V primeru, da se trosilo zama{i med
trosenjem, moramo ustaviti veri`no prena{a-
lo, traktor ugasniti in odstraniti kardansko
gred. [ele nato lahko odstranimo tujek, ki je
med trosilnimi valji.

9. Zadenjska za{~itna mre`a ali plo~evina
mora biti med transportom za trosilnimi va-
lji, med trosenjem gnoja pa dvignjena in blo-
kirana.

Ker je trosilnik gnan stroj prek priklju~ne
gredi traktorja, moramo upo{tevati vse var-
nostne ukrepe pri delu s kardansko gredjo
(za{~ite, veri`ice itd.), o ~emer pa smo pisali
`e v TiN-u {t. 1 v leto{njem letu.

Poleg nesre~, ki se zgodijo ob nepravilni
uporabi na samem trosilniku, so dokaj pogo-
ste tudi nesre~e, ki pa se {tejejo bolj kot trak-
torske nesre~e. Pogosta so namre~ tudi pre-
vra~anja traktorjev, ki imajo pripet (nalo`en)
trosilnik hlevskega gnoja, ali pa kak{ne dru-
ge nezgode. Trosilniki so tudi pogosto pre-
ve~ nalo`eni (presegajo skupno dopustno
maso), kar lahko znatno prispeva k prevrni-
tvi traktorja. Posebnost trosilnika hlevskega
gnoja je tudi, da se mu pri trosenju gnoja
spreminja te`i{~e. Gnoj se namre~ pomika
nazaj, proti trosilom (zaradi tega so kolesa
pri trosilniku postavljena zelo dale~ nazaj),
zato se pomika nazaj tudi te`i{~e trosilnika,

kar lahko vpliva na
skupno stabilnost

traktorja in trosilnika.
Toma` Poje
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Prevrnitev traktorja s pripetim trosilnikom hlevskega gnoja (vir: Direkt)

Ponekod v Bohinju hlevski gnoj vozijo
na njive tako, kot je tradicija. S tako
»tehniko« je mo`nost nesre~ manj{a.

Pogoste so nesre~e na trosilnikih, ko
uporabnik ~isti stroj in ima vklju~eno
premikanje veri`nega prena{ala. Os-
novno pravilo je, da ~lovek ne sme niko-
li stopiti ali biti na dnu trosilnika, ~e ta
deluje. Spolzko dno in premikajo~a se
veri`na prena{ala, malce nerodnosti in
~lovek je hitro med trosilnimi valji.

Na trosilniku so nalepljene rumeno-~rne nalepke – piktogrami, ki opozarjajo upo-
rabnika stroja na nevarnost. Na Tehnostrojevem trosilniku ta sklop piktogramov
opozarja (z leve proti desni) na to: 1. da je treba matice koles priviti s predpisa-
nim navorom (vrednosti so napisane v navodilih za uporabo), 2. da pri uporabi
trosilnika obstaja mo`nost lete~ih delcev, zato moramo imeti ustrezno varnostno
razdaljo, 3. da je strogo prepovedano vstopiti na nakladalno povr{ino trosilnika
pri vklju~enem transportnem sistemu in (ali) obratovanju traktorskega motorja, 4.

da morajo biti ljudje na primerni varnostni raz-
dalji od vrte~ih delov stroja itd.

Izrezki iz dnevnega ~asopisja pri~ajo, da so nesre~e pri uporabi trosilnikov kar pogoste in nekatere na `alost tudi s smrtnim
izidom. Nekatere nesre~e se zgodijo celo doma, na dvori{~u.


