
polnjuje zahteve glede trdnosti, ~e po preizkusih izpolnjuje naslednje
pogoje: da za{~itna konstrukcija nikjer ni prodrla v varen prostor ali
ta prostor ni nikjer ostal zunaj za{~ite za{~itne konstrukcije. Med
preizkusi za{~itna konstrukcija nikakor ne sme pritiskati na konstruk-
cijo sede`a. Uradne preizkuse izvajajo akreditirane institucije.

Problemati~ni pa so lahko starej{i traktorji, ki niso opremljeni z
za{~itno konstrukcijo. ^e se lastnik starega traktorja odlo~i, da bo
traktor registriral (pred tem mora opraviti tehni~ni pregled), mora na
traktor prigraditi kabino ali varnostni lok. Tak traktor nato uspe{no
opravi tehni~ni pregled, seveda ~e so izpolnjene tudi vse drugo zah-
teve.

Ve~jo te`avo pa imajo lahko lastniki uvo`enih rabljenih traktorjev
iz tujine, ~e so ti traktorji brez ustrezne kabine ali loka (tudi to se na
`alost {e dogaja). S tako opremljenimi traktorji ni mogo~e opraviti
postopka posami~ne odobritve in pridobitve potrdila o skladnosti za
posami~no odobreno vozilo, zaradi ~esar nato traktorja ne moremo
registrirati v Sloveniji.

Varnostne loke je mogo~e dobiti tudi na na{em (prostem) trgu. V
Sloveniji je par proizvajalcev za{~itnih lokov tako za vgradnjo v nove
traktorje kot za vgradnjo v stare (rabljene) traktorje. V primeru vgrad-
nje varnostnega loka v nove traktorje pridobi homologacijo (sklad-
nost z zahtevami tehni~ne specifikacije) proizvajalec traktorja. Ta ho-
mologacija seveda velja le za homologirane tipe traktorjev (oziroma
serije). Za vsak uvo`en rabljen traktor brez kabine ali loka pa mora
uvoznik ob vgradnji zagotoviti homologirano za{~itno konstrukcijo.

Glede na to, da so kmetje `e po naravi svojega dela vsestranski
mojstri, se jih veliko loti tudi izdelave varnostnega loka ali celo kabi-
ne. Pri takih (pol)izdelkih pa je vpra{ujo~a kakovost opravljenega
dela. Vpra{anje je, ali kakovost takih lokov in kabin zadosti »zakon-Po anketi Kmetijskega in{tituta Slovenije je 10 odstotkov vseh trak-

torjev brez kakr{nekoli tovrstne za{~ite. Po popisu kmetijstva iz leta
2000 je bilo takrat v Sloveniji nekaj ve~ kot 108.000 traktorjev, neka-
teri ocenjujejo, da jih je celo ve~, tja do 120.000 (130.000). Konec lan-
skega leta pa je bilo registriranih samo 84.316 traktorjev. Razlika med
registriranimi in vsemi traktorji gre lahko tudi na ra~un neopremlje-
nosti z za{~itno konstrukcijo. S tem ko pa traktorji ne gredo na teh-
ni~ne preglede, so (navadno) tudi manj vzdr`evani in posledi~no ne-
varnej{i za uporabnika.

Kot smo `e omenili, so zakonske zahteve jasne, s homologacijo
traktorjev, uvedeno 1. maja 2004, pa smo po tej plati enakovredni
drugim dr`avam Evropske skupnosti. Za homologacijo za{~itne kon-
strukcije velja posebna tehni~na specifikacija TSV 416 in je sestavni
del celotne homologacije traktorja. Tehni~na specifikacija pravi, da
za{~itna konstrukcija pri prevrnitvi (za{~itna kabina ali okvir; v na-
daljnjem besedilu za{~itna konstrukcija) pomeni konstrukcijo na
traktorju, katere bistveni namen je prepre~iti ali omejiti nevarnosti za
voznika zaradi prevrnitve med obi~ajno uporabo traktorja. Za kon-
strukcije je zna~ilno, da je med preizkusi v njih zagotovljen neoviran
prostor, ki je dovolj velik, da varuje voznika. Vsaka za{~itna kon-
strukcija (in njena pritrditev na traktor) mora biti na~rtovana in izde-
lana tako, da izpolnjuje osnovni namen.

Namen preizkusov, dolo~enih v tehni~ni specifikaciji, je simulirati
take obremenitve, ki delujejo na za{~itno konstrukcijo v primeru pre-
vrnitve traktorja. Ti preizkusi omogo~ajo prou~evanje trdnosti za{~it-
ne konstrukcije, vseh pritrdilnih elementov, ki se pritrjujejo na traktor,
in vseh traktorskih delov, ki prena{ajo preizkusno silo. [teje se, da
za{~itna konstrukcija v postopku ES-homologacije sestavnega dela iz-

Varnost

Traktorji morajo biti `e nekaj desetletij opremljeni z
za{~itno konstrukcijo – kabino ali varnostnim lokom. Kljub
temu na slovenskih kmetijah vidimo {e precej traktorjev, ki

niso ustrezno opremljeni.
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varnostnega loka

Traktorji brez loka ali kabine so {e vedno resni~nost sloven-
skega kmetijstva.

Zanimiv (doma~) varnostni lok s streho

Trdnostni preizkus



skim« oziroma varnostnim zahtevam. ^e so cevi ali profili za lok do-
volj mo~ni, pa je velikokrat vpra{ujo~a nestrokovna pritrditev loka ali
kabine na traktor, npr. na tanko plo~evino blatnikov brez ustrezno
mo~nih nosilcev. Vseeno pa tudi doma~i mojstri lahko izdelajo za{-
~itne konstrukcije, ki bi tudi ob morebitnem preverjanju pozitivno
prestali trdnostne preizkuse. V vsakem primeru pa svetujemo nakup
in monta`o loka pri proizvajalcih za{~itnih konstrukcij, ki imajo us-
trezna potrdila.

V Sloveniji nimamo ustrezno akreditirane tehni~ne slu`be, ki bi
lahko opravila ustrezne meritve in izdala tehni~no poro~ilo, na pod-
lagi katerega bi lahko homologacijski organ izdal certifikat o homo-
logaciji.

Kmetijski in{titut Slovenije in njegov Oddelek za kmetijsko tehni-
ko v Sloveniji edini izvaja trdnostne preizkuse za{~itnih konstrukcij
traktorja – kabine ali varnostnega loka. V Jablah imamo posebno na-
pravo za izvedbo trdnostnih preizkusov. Metodolo{ko sledimo zah-
tevam Tehni~ne specifikacije TSV – 416 o za{~itni konstrukciji pri
prevrnitvi kmetijskih ali gozdarskih traktorjev (stati~ni preizkus) ozi-
roma zahtevam CODE 4 – OECD Standard code for the official te-
sting of protective structure on agricultural and forestry tractors. V
grafu je prikazan del rezultatov trdnostnega preizkusa za za{~itni lok
proizvajalca Mu{i~ Janez, s. p.
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Sila glede na pomik ob ~elnem trdnostnem preizkusu za{~it-
ne konstrukcije traktorja; zahtevana energija je 1540 J, sila
ob zahtevani energiji je 5637 N, pomik ob zahtevani energiji
342 mm in najve~ja sprejeta energija 1938 J.

Sila in pomik glede na ~asovni potek ob trdnostnem preizku-
su varnostnega loka Mu{i~ Janez, s. p.

Trdnostni preizkus varnostnega loka Mu{i~ Janez, s. p., na
Kmetijskem in{titutu Slovenije, Oddelku za kmetijsko tehniko
v Jablah

informacije tako za delodajalce, delavce in
kmete, ki lahko (morajo) potem izbolj{ajo
zdravstvene in varnostne vidike svojega po-
slovanja – delovanja. FACE zagotavlja po-
drobne informacije o poklicnih smrtnih nez-
godah, pomaga odkriti vzroke, stopnjo po-
javnosti in trende. Program FACE tako zago-
tavlja informacije, vklju~no s predlogi za iz-
bolj{ave.

Veliko delovnih nezgod s smrtnim izidom v
kmetijstvu se tako kot pri nas zgodi tudi v
ZDA. Primerov FACE iz kmetijstva ni malo.
Povzemamo primer {t. 3IA20. Napisan je na
osmih straneh A4-formata. Govori pa o pri-
meru mladostnika, ki je umrl ob prevra~anju
traktorja, ki je imel doma narejen (varnostni)
lok. V taki {tudiji imamo na prvi strani povze-
tek celotnega primera, sledi pa uvod z opi-
som nezgode, kmetije in uporabljenega trak-
torja, ki je bil vzrok za nesre~o s smrtnim izi-
dom. V preiskavi nato razli~ni strokovnjaki ra-

zi{~ejo vse dejavnike, ki so vplivali na nezgo-
do. Nato sledijo diskusija in priporo~ila. Vse
skupaj je podkrepljeno s slikami in risbami.

Vsekakor so take {tudije primerov zelo ko-
ristne za ljudi, ki {e niso do`iveli nezgod. Pri
nas, v Sloveniji, neposredno za nezgode, ki
se dogajajo v kmetijstvu, takih programov
(publikacij) {e nimamo, bi pa verjetno kori-
stile vsem, ki uporabljajo kmetijske stroje.
Imamo zakon o varnosti in zdravju pri delu,
po katerem mora delodajalec v kmetijskih
podjetjih ali oseba s statusom kmeta prijaviti
vsako po{kodbo pri delu. Ustrezne slu`be si-
cer analizirajo po{kodbe, vendar takih oblik,
kot je program FACE, do sedaj v Sloveniji za
kmetijske nezgode nismo zasledili. Bi pa bile
zelo potrebne, saj je letos po neuradnih po-
datkih do 1. avgusta pri delu s kmetijskimi
stroji umrlo `e devet ljudi (vir: ~asopis DELO
– Kronika).

Toma` Poje

FACE – program za ve~jo varnost
V Zdru`enih dr`avah Amerike imajo pro-
gram FACE, to je program, ki raziskuje (pro-
u~uje) smrtne delovne nesre~e. Ta program
izvaja Nacionalni in{titut za varnost in zdrav-
je pri delu (NIOSH). Cilj programa pa je pre-
pre~evanje poklicnih smrtnih `rtev v vsej dr-
`avi in seznanjanje ~im ve~jega kroga upo-
rabnikov. NIOSH ima sede` v Morgantownu
v West Virginiji. V programu pa sodelujejo
{tevilne zvezne ameri{ke dr`ave. FACE ob-
javlja svoje izsledke kot {tudije posameznih
smrtnih primerov, vedno so zraven {e var-
nostna opozorila. Svoje {tudije objavljajo
tako na spletu kot v strokovnih revijah, tako
da so dostopne naj{ir{emu krogu ljudi. Stro-
kovno ekipo, ki prou~i posamezen smrtni
primer, sestavljajo razli~ni strokovnjaki.

FACE objavlja tudi varnostne biltene, da bi
pove~al varnostne navade delavcev. Ob ve-
denju, da po{kodbe na delovnem mestu
povzro~ajo celo smrt, ti bilteni zagotavljajo


