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Streszczenie

W artykule porównano wymagania normy PN-EN 745:2002 „Maszyny rolnicze. Kosiarki rotacyjne i bijakowe” z wymaganiami
nowej normy PN-EN ISO 4254-12:2012 „Maszyny rolnicze. Bezpieczeñstwo. Czêœæ 12: Kosiarki rotacyjne dyskowe i bêbnowe
oraz kosiarki bijakowe”.

: kosiarka rotacyjna, kosiarka bijakowa, bezpieczeñstwo maszyn, normy bezpieczeñstwa, próba wyrzutu
przedmiotu
S³owa kluczowe

NOWE NORMATYWNE WYMAGANIA DOTYCZ¥CE
BADAÑ BEZPIECZEÑSTWA KOSIAREK

ROTACYJNYCH I BIJAKOWYCH

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŒNA 5/2015

Badania bezpieczeñstwa maszyn rolniczych s¹ klu-
czowymi badaniami pod k¹tem ich bezpieczeñstwa dla
u¿ytkowników. Przyjmuje siê domniemanie, ¿e jeœli maszyna
spe³nia wszystkie wymagania norm zharmonizowanych z Dy-
rektyw¹ Maszynow¹ oznacza to, ¿e jest bezpieczna. Pierw-
szym krokiem przed podjêciem badañ jest skompletowanie
odpowiednich norm zharmonizowanych i innych dokumentów
normatywnych.

Mo¿na wyró¿niæ 3 typy norm: A, B, C. Wymagania norm
typu A i typu B s¹ ogólne i dotycz¹ grupy maszyn, np.
wszystkich maszyn rolniczych zawieszanych, przyczepianych
itp. Wymagania norm typu C dotycz¹ tylko jednego typu
maszyny, np. tylko opryskiwaczy, wozów asenizacyjnych,
rozsiewaczy itd.

W niniejszym artykule przedstawiono nowe wymagania
zawarte w normach, które dotycz¹ badañ kosiarek rotacyjnych
i bijakowych.

Kosiarki rotacyjne (rys. 1) s³u¿¹ do koszenia zielonek na
trwa³ych u¿ytkach zielonych (³¹ki), z przeznaczeniem do bez-
poœredniego skarmiania lub do przygotowania paszy w postaci
kiszonek.

Kosiarki bijakowe (rys. 2) przeznaczone s¹ do koszenia
i rozdrabniania traw, zaroœli, chwastów oraz cienkich ga³êzi w
sadach, a tak¿e do rekultywacji ³¹k lub do niszczenia resztek
(³odyg) pozostawionych na polach po uprawie kukurydzy,
tytoniu itp.

Przez wiele lat obowi¹zywa³a norma PN-EN 745:2002 pt.
„Maszyny rolnicze. Kosiarki rotacyjne i bijakowe. Wymagania
dotycz¹ce bezpieczeñstwa” [1]. W ostatnim czasie zosta³a ona
zast¹piona przez normê PN-EN ISO 4254-12:2012 pt.
„Maszyny rolnicze. Bezpieczeñstwo. Czêœæ 12: Kosiarki
rotacyjne dyskowe i bêbnowe oraz kosiarki bijakowe” [2].
Porównanie wymagañ obu norm zawarto w tabeli.

Nowa norma PN-EN ISO 4254-12:2012 [2] nie zawiera ju¿
rozdzia³u pt. „Próba wyrzutu kamienia”. Wymagania doty-
cz¹ce badania wyrzutu kamienia s¹ przedstawione w dwóch
nowych normach ISO 17101-1

[3] dla kosiarek rotacyjnych i ISO 17102-2

[4] dla kosiarek bijakowych.
Obie normy ISO wydane s¹ w j. angielskim.

Obecnie nawet normy oznaczone jako PN-EN lub PN-EN
ISO wydawane przez Polski Komitet Normalizacyjny s¹
w j. angielskim i zainteresowani badaj¹cy lub producenci
kosiarek musz¹ te normy t³umaczyæ samodzielnie. W takim
przypadku precyzja t³umaczenia norm zale¿y od kompetencji

Agricultural machinery -
Thrown - object test and acceptance criteria - Part 1: Rotary
mowers
Agricultural machinery - Thrown - object test and acceptance
criteria - Part 2: Flail mowers

t³umaczy. Zdaniem autorów nale¿y wróciæ do sytuacji, gdy
PKN t³umaczy³ normy oryginalne i wtedy nie by³o ró¿nych
wersji t³umaczeñ norm wdra¿anych do polskiego prawa.

Rys. 1. Kosiarka rotacyjna - po³o¿enie robocze
Fig. 1. Disc mower - working position

Rys. 2. Kosiarka bijakowa - po³o¿enie robocze
Fig. 2. Flail mower - working position
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Tab. 1. Porównanie wymagañ
Table 1. Requirements comparison

PN-EN 745:2002 PN EN ISO 4254-12:2012 Ró¿nice w normach

p.4
Wymagania i/lub œrodki
bezpieczeñstwa

p.5 Wymagania bezpieczeñstwa i/lub œrodki
ochronne

-

p.4.1 -

-

-

p.5.1

p.4.2 p.5.2 Ochrona przed przypadkowym kontaktem z
elementami tn¹cymi

Poatanowienia ogólne

p.5.2.1p.4.2.1 Postanowienia ogólne Modyfikacja wymagania

Uzupe³niono wymaganie, aby kosiarka by³a
zaprojektowana lub os³oniêta w taki sposób,
aby podczas normalnej pracy zapobiec
przypadkowemu dotkniêciu elementów tn¹cych
z przodu, z ty³u, z boków i od góry

Kosiarka z osiami
pionowymi

Kosiarki rotacyjne dyskowe
i kosiarki rotacyjne bêbnowe -

p.4.2.1.1 -

Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne

Ochrona przed przypad-
kowym dotkniêciem

p.5.2.1.1

W punkcie b) dodano akapit „Ten pomiar
nale¿y przeprowadziæ w warunkach
statycznych, utrzymuj¹c elementy tn¹ce
równoleg³e do p³aszczyzny dysku lub bêbna
Dodano rysunek ilustruj¹cy pomiar wysokoœci
ciêcia

Nowe wymaganie

Nowe wymaganiep.5.2.1.1

Koniecznoœæ zastosowania urz¹dzenia
utrzymuj¹cego barierê w ustalonym po³o¿eniu
roboczym, odblokowanie tego urz¹dzenia
powinno byæ rezultatem zamierzonego dzia³ania

-

-
Kosiarka z osiami
poziomymi Kosiarki bijakowe -

p.4.2.1.2 - p.5.2.1.2

Mo¿na zastosowaæ barierê z przodu i ty³u,
spe³niaj¹c¹ wymagania próby stopy opisanej
w p.5.2.1.2.

Modyfikacja wymagania

Nowe wymaganie- - p.5.2.1.3

Próba stopy dla kosiarek bijakowych. Stopa
no¿a przystawiana do kosiarki nie powinna
wejœæ w tor ruchu no¿a

p.4.3 p.5.3
Ochrona przed wyrzutem
obcych przedmiotów

Ochrona przed wyrzutem przedmiotów, które
nie s¹ czêœci¹ maszyny

Modyfikacja wymagania

p.4.3.1 p.5.3Postanowienia ogólne
Fartuch z brezentu zast¹piono nazw¹ fartuch
ochronny

Zmiana nazwy fartucha

p.4.3.2

Dodatkowe wymagania
dotycz¹ce kosiarek
bocznych, z jedn¹ lub
wieloma osiami pionowymi

-

Nie ma tego wymagania w nowej normie,
usuniêto rysunek nr 6-

Usuniête wymaganie

-

- -

p.5.5.2.1.1 Nowe wymaganie

Wprowadzono wymagania dotycz¹ce os³on
zgniatacza pokosu. Wprowadzono dwa nowe
rysunki nr 8 i 9

p.5.5.3 Nowe wymaganie
Wprowadzono nowe wymaganie dla
kondycjonera jako wyposa¿enie

p.6.2p.5.1 Próba wyrzutu kamienia Modyfikacja wymagana

p.6.2p.5.1 Próba wyrzutu kamienia
Badanie wyrzutu przedmiotów s¹ zawarte w
nowych normach ISO 17101-1, ISO 17101-2

Nowe wymaganie
w nowych normach

Instrukcja powinna byæ
zgodna z now¹ norm¹

- - p.7.1.3
Instrukcja powinna byæ zgodna z ISO 4254-
1:2008. Patrz równie¿ ISO 12100:2010

- - -

Powsta³y nowe normy ISO 17101-1 dla
kosiarek rotacyjnych dyskowych i kosiarek
rotacyjnych bêbnowych i ISO 17101-2 dla
kosiarek bijakowych

Badanie nale¿y
przeprowadziæ wed³ug

podanych norm

Badanie nale¿y
przeprowadziæ wed³ug

okreœlonej normy

Nowe wymaganiep.6.3p.5.2
Badanie brezentów
ochronnych

Fartuchy ochronne na maszynach powinny byæ
badane i powinny odpowiadaæ wymaganiom
ISO 17103

Powsta³a nowa norma ISO 17103

p.7p.6
Informacje dotycz¹ce
u¿ytkowania

Informacje dotycz¹ce u¿ytkowania -

Instrukcja powinna byæ
zgodna z now¹ norm¹

- - p.7.1.3
Instrukcja powinna byæ zgodna z ISO 4254-
1:2008. Patrz równie¿ ISO 12100:2010

Badanie wyrzutu przedmiotów
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W nowych normach dotycz¹cych próby wyrzutu kamienia
wystêpuj¹ ró¿nice w stosunku do wczeœniejszej normy PN-EN
745:2002 [1]. W tej normie próba wyrzutu powinna by³a byæ
przeprowadzona dwukrotnie. Jedna próba zawiera³a dwa
przejazdy:
-
-

Jeœli wyniki dwóch prób by³y pozytywne kosiarkê nale¿a³o
uznaæ za spe³niaj¹c¹ wymagania próby wyrzutu kamieni. Je¿eli
wyniki dwóch prób by³y ró¿ne nale¿a³o przeprowadziæ trzeci¹
próbê (dwa przejazdy). Je¿eli wynik by³ pozytywny, kosiarkê
nale¿a³o uznaæ za spe³niaj¹c¹ wymagania próby wyrzutu ka-
mieni, je¿eli nie - nale¿a³o uznaæ, ¿e kosiarka nie spe³nia
wymagañ.

Wed³ug nowej normy, je¿eli wyniki dwóch prób s¹ ró¿ne, to
nale¿y wykonaæ dodatkowe dwie próby sk³adaj¹ce siê z czte-
rech przejazdów.

dla przejazdu pierwszego powinny byæ u³o¿one sto¿ki 1-3-5 itd.,

dla przejazdu drugiego powinny byæ u³o¿one sto¿ki 2-4-6 itd.

Rys. 3. Bariera kosiarki zabezpieczaj¹ca przed przypadkowym
dostêpem do wiruj¹cego no¿a
Fig. 3. Barrier of mower to protect against accidental access to
the rotating blade

NEW REQUIREMENTS CONCERNING SAFETY TESTS OF ROTARY MOWERS

AND FAIL MOWERS

Summary

The article presents a comparison of requirements of the standard PN-EN 745:2002 „Agricultural machinery. Rotary and fail
mowers” with these ones included in the new standard PN-EN ISO 4254-12:2012 „Agricultural machinery. Safety. Part 12:
Rotary disc and drum mowers and flail mowers”.

: rotary mower, flail mower, safety of machinery, safety standards, thrown-object testKey words
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Jednym z wa¿niejszych wymogów bezpieczeñstwa
kosiarek jest pozioma odleg³oœæ miêdzy barier¹ a krawêdzi¹
no¿a (rys. 3). Minimalne bezpieczne odleg³oœci s¹ podane
w p.5.2.1.1 normy PN-EN ISO 4254-12:2012 [2].

Wymagania zawarte w normie PN-EN ISO 745:2002
znajduj¹ siê teraz w trzech normach: PN EN ISO 4254-
12:2012, ISO 17101-1 oraz ISO 17101-2.

Wiele punktów w nowych normach zosta³o zmody-
fikowanych, powsta³y nowe wymagania, a punkt p.4.3.2 normy
PN-EN 745:2002 zosta³ usuniêty.

Producenci kosiarek powinni zadbaæ o profesjonalne
t³umaczenie norm ISO 17101-1 i ISO 17101-2, by móc spe³niæ
nowe zaostrzone wymagania bezpieczeñstwa maszyn, o któ-
rych mowa w wymienionych normach. Dodatkowo zaœ -
zdaniem autorów - nale¿y wróciæ do sytuacji, gdy PKN
t³umaczy³ normy oryginalne, by nie by³o ró¿nych wersji
t³umaczeñ norm wdra¿anych do polskiego prawa.
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W szczególnoœci nale¿y podaæ nastêpuj¹ce
informacje - wprowadzone nowe zapisy:
- zakaz jazdy na kosiarce,
- podanie informacji o sposobie i czasie
wymiany zu¿ytych lub uszkodzonych ostrzy,
- informowanie o zagro¿eniach po³¹czenia
miêdzy ci¹gnikiem i maszyn¹ i jeœli to
konieczne zainstalowanie sprzêg³a wolnego
biegu,
- potrzebê u¿ycia wymiennych ostrzy,
mocowañ ostrzy, fartuchów ochronnych
i zu¿ytych czêœci, zgodnych z zaleceniami
producenta.

Nowe wymagania- - p.7.1.4

p.6.2 Znakowanie Znakowaniep. 7.2 -
- - p.7.2.1

p.7.2.2

Postanowienia ogólne

Znakowanie maszyn zgodne z 8.3 ISO 4254-
1:2008

- -

Nowe wymaganie

-
Nowe wymagania

Znaki powinny byæ
zgodne z now¹ norm¹

Znaki instrukta¿owe
Znaki instrukta¿owe odnosz¹ce siê do pracy
sprzêtem, obs³ugiwania i jego utrzymania
powinny mieæ postrzegalnoœæ, w szczególnoœci
barwê, ró¿n¹ od znaków bezpieczeñstwa na
sprzêcie
W maszynach montowanych z przodu nale¿y
podaæ nominaln¹ czêstotliwoœæ obrotow¹
i kierunek obrotów WPM

Nowe wymaganie

- -

- -

- -
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