FAKTAARK

Landbrug

Gylletank
Gyllegasser er én af årsagerne til dødsulykker i landbruget.
Ved gylletanken er den største risiko netop forgiftning af gyllegas.
For at sikre homogenisering af gyllen og
sidenhen tømning af tanken, skal gyllen
omrøres. Ved omrøring frigives giftige og
eksplosionsfarlige gyllegasser (svovlbrinte,
ammoniak og metan). Svovlbrinte har
gentagne gange vist sig livsfarlig og ført
til dødsulykker
Overdækning

Overdækningen af pumpehullet skal hånd
teres fra jorden vha. de monterede liner.
Man skal aldrig færdes på presenningen.

Afskærmning

Gylletanke skal sikres ved indhegning
eller overdækning for at sikre børn og
andre uvedkommende.
Åbne gylletanke skal være indhegnet til
mindst 1,5 m over terræn og indhegnin
gen skal være solid. Er der arbejdsplat
forme, skal disse også afskærmes.
Benyttes et trådhegn som afskærmning
må dette højst have en maskevidde på 40
mm. Låger i hegn må ikke kunne åbnes
uden brug af værktøj.

Stig ikke ned i gylletanken uden
fuldt sikkerhedsudstyr!

Nedstigningsåbninger

Alle overdækkede beholdere, hvor per
soner kan gå ned, skal kunne udluftes
effektivt ved brug af mindst to åbninger
og en blæser.
Åbningen skal være udformet, så hjælpere
let kan bjærge en bevidstløs person op.
Skilte

Ved alle nedstigningsåbninger til gyllebe
holdere skal der være opsat sikkerheds
skilte om livsfarlig gyllegas og opslag om
førstehjælp.
Skiltene skal være i god stand og placeret
på et veloplyst og iøjnefaldende sted.

Hverken træer, stiger, dæk, halmballer,
paller m.m. må stå op ad gylletanken.
Afskærmningen brydes og der opstår en
risiko for, at børn kan kravle op og falde
ned i gylletanken.
Oprensning

Husk du kan få professionel hjælp til
oprensningen.
Instruér og tilrettelæg

Instruér alle medarbejdere i, hvordan
man håndterer arbejdet i og omkring
tanken.
Tilrettelæg arbejdsopgaven sammen.

Love og regler
At-anvisning nr. 2.6.1.1, august 1996 om Anlæg til flydende husdyrgødning
Anvisningen foreskriver blandt andet krav om sikkerhedsskilte ved gylletank samt krav
til opslag om førstehjælp
At-vejledning D.5.4, januar 2008 om åndedrætsværn

Husk – det er muligt, at tilkalde
professionel hjælp til arbejdet.
Ved nedstigning skal man altid
benytte luftforsynet åndedræts
værn og være opmærksom på alle
følgende punkter:
1. Beholderen skal være helt
tømt for gylle.
2. Beholderen skal være forsvar
ligt udluftet.
3. Brug altid sikkerhedsline med
taljetræk. Taljen skal være
monteret på et permanent
fastgøringssted. Der skal være
mindst én hjælper ved taljen,
som magter at hejse den ned
stegne op.
4. Der er mulighed for at benyt
te en gasdetektor, der måler
svovlbrinte og giver alarm ved
sundhedsskadelige koncentra
tioner.
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