
vedno ~ist, na njem ne sme biti rastlinskih
ostankov. Vse to je napisano v navodilih za
uporabo traktorja (kombajna), ki se jih mora
uporabnik tudi dr`ati.

Precej je po`arov tudi na `itnih kombaj-
nih, ki praviloma `anjejo v suhih in vro~ih
razmerah. Na kombajnu je obi~ajno veliko
`etvenih ostankov, ki nastajajo ob `etvi, in ti
lahko na vro~em stroju hitro povzro~ijo po-
`ar. Upravljavec kombajna si mora vzeti do-
volj ~asa, da ta material o~isti, vedno ko se
ustavi, da nato~i gorivo, ko transportira zrnje
na prikolice ali v ~asu po~itka. Preveriti mo-
ramo tudi le`aje, izpu{ni sistem, turbinski
polnilnik, hladilnik, elektromotorje, hidra-
vli~ne motorje, verige in jermene. Doto~itev
goriva na kombajnu naj bi opravljali, ko je
stroj `e ohlajen. Pare goriva se lahko hitro
vnamejo ob vro~em motorju ali drugih delih
kombajna. Ameri{ke analize ka`ejo, da je
doto~itev goriva eden glavnih vzrokov po`a-
rov na kombajnih. ^e pri natakanju gorivo
tudi razlijemo (prelijemo ali polijemo), je to
razlito (prelito) gorivo odli~na osnova za pri-
trditev prahu in plev, kar nato lahko zelo hi-
tro zagori. Razlito gorivo moramo popolno-
ma o~istiti. Seveda se ob nalivanju goriva ne
sme kaditi ali biti v bli`ini kak{en drugi vir
toplote.

Podrobnej{ih slovenskih analiz po`arov
na kombajnih ni, zato povzemamo ameri{ke.
Te ka`ejo, da zaradi mehanskih okvar (na-
pak) nastane 32,7 odstotka po`arov, zaradi
elektri~nih okvar (napak) 14,5 odstotka, za-
radi pomanjkljivega vzdr`evanja 9,7 odstot-
ka, zaradi napak kombajnista 3,7 odstotka,
zaradi rezanja in varjenja 3,6 odstotka po`a-
rov itn. Za~etek po`ara je v 76,7 odstotka na
obmo~ju motorja. Najprej pa se v 41,3 od-

ke maziva, olja in rastlinske ostanke. Redno
moramo ~istiti celoten stroj, ~e so na njem
razli~ni (suhi) rastlinski ostanki (pleve, listi).
^isto~a je potrebna tudi na le`ajih, jermenih
in verigah. ^e opazimo kak{no kapljanje go-
riva ali olja, moramo napako takoj odpraviti.
Pri natakanju goriva se ne sme kaditi oziro-
ma ne sme biti v bli`ini ogenj ali kak{en dru-
gi vir toplote. Natakanje goriva moramo iz-
vesti pri ugasnjenem in ohlajenem motorju.
Ogenj oziroma iskrenje ne sme biti blizu
akumulatorja in pripomo~kov za hladen za-
gon motorja, kajti tu je velika nevarnost po-
`ara in eksplozije. Izpu{ni sistem mora biti

Po podatkih Uprave RS za za{~ito in re{e-
vanje je najve~ po`arov na kmetijah na gos-
podarskih objektih in hlevih, mnogo manj pa
na kozolcih in stanovanjskih objektih. V letu
2004 je bilo tako 159 po`arov na kmetijskih
objektih. Zagorijo in zgorijo pa tudi kmetijski
stroji. Ti so lahko v kmetijskih objektih ali pa
z(a)gorijo med delom na prostem. Na kmetij-
skih strojih so med leti 2000 in 2003 na Upra-
vi RS za za{~ito in re{evanje zabele`ili med
11 in 22 po`arov letno (v povpre~ju 15,8 let-
no).

Do po`ara lahko pride, ~e so prisotni zrak
(kisik), material, ki gori, in vir toplote. Zraka
ne moremo odstraniti. Uporabnik kmetijskih
strojev pa lahko vpliva na to, da ima stroje
~iste, tako da se na njih ne nabirajo ali osta-
jajo (organske) snovi, ki bi lahko zagorele.
Odstraniti moramo tudi vse vire toplote, ki bi
lahko povzro~ili po`ar.

Potencialno nevarnost po`ara lahko
zmanj{amo z rednim servisiranjem in vzdr`e-
vanjem kmetijskih strojev. Na kmetijskih
strojih moramo posebno pozornost posvetiti
elektri~ni napeljavi, sistemu za dovod goriva,
zavornemu sistemu in mazanju. Posebno po-
zorni moramo biti tudi na ~isto~o stroja, zla-
sti motorja in izpu{nega sistema. Po nekate-
rih ameri{kih podatkih kar 75 odstotkov
vseh po`arov na kmetijskih strojih nastane
na teh sklopih. Odstraniti moramo vse ostan-
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Iz majhne iskre velik

ogenj

Pri po`arih na gospodarskem poslopju pogosto ne moremo re{iti tam parkirane
mehanizacije; od traktorja ostane bolj malo. (Fotografija: Jani Dolin{ek)

Kombajni in traktorji morajo biti opremljeni z gasilnimi aparati. Name{~eni mora-
jo biti na lahko dosegljivih mestih, seveda morajo biti tudi ustrezno vzdr`evani.
(Fotografija: T. [midovnik)
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stotka vnamejo rastlinski (`etveni) ostanki, tj.
organska snov, sledi plasti~na masa s 7,4 od-
stotka, gorivo s 7,2 odstotka, jermeni s 4,6
odstotka, mazivo s 3,7 odstotka itn. Sicer pa
je bilo v to ameri{ko analizo vklju~enih 8307
zgorelih kombajnov v letih med 1984 in 1997
ter 620 zgorelih kombajnov med leti 1998 in
2000. Kljub tem visokim {tevilkam zgorelih
kombajnov v ZDA je treba poudariti, da v
analizo niso bile vklju~ene vse njihove zvez-
ne dr`ave, zato tudi ne vsi po`ari na kombaj-
nih. Lahko pa re~emo, da so v ZDA (v anali-
zo vklju~enih zveznih dr`avah) imeli letno v
povpre~ju 639 po`arov na kombajnih.

Na traktorju (kombajnu) moramo imeti us-
trezen gasilski aparat. ^e sta dva, je toliko
bolj{e. Eden naj bi bil v kabini, drugi pa na
zunanji strani traktorja. Aparati morajo biti
periodi~no pregledani. ^e pa `e pride do
po`ara, moramo ugasniti motor in izstopiti iz
kabine z gasilnim aparatom. ^e imamo tele-

fon, moramo poklicati gasilce. Ogenj se lah-
ko zelo razplamti, ~e odpremo vrata, pokro-
ve, lopute itn. Dobro je, ~e imamo v traktor-

ju (kombajnu) telefonsko {tevilko gasilcev
(splo{no in lokalno).

Toma` Poje
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Po podatkih Uprave RS za za{~ito in re{evanje je v analiziranem obdobju 2000 do
2003 v povpre~ju zgorelo 16 kmetijskih strojev na leto. O tem pri~ajo tudi kratke
novice v dnevnem ~asopisju.Kombajni poleg traktorjev najpogosteje

zagorijo. (Vir fotografije: internet)
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