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bli`ini akumulatorja prepovedano kajenje,
uporaba odprtega ognja ali ~esarkoli, kar bi
lahko povzro~ilo iskrenje ali visoke tempera-
ture.

Izrabljenih akumulatorjev ne smemo od-
vre~i med navadne smeti oziroma med gos-
podinjske odpadke. Oddati jih je treba na us-
trezna zbirna mesta, kjer se zbirajo za recikli-
ranje. Vsak trgovec ali serviser, pri katerem
boste nabavili nov akumulator, ima obvez-
nost, da prevzame starega nazaj, in to ne gle-
de na blagovno znamko.

Toma` Poje

tem treba odstraniti vodnika z obeh polov
akumulatorja. Masni pol varilnega aparata pa
je treba pritrditi ~im bli`je mestu varjenja.

Uporaba traktorjev in drugih kmetijski
strojev (npr. kombajnov) je vezana na sezon-
sko delo. Ko traktor ne deluje, se akumulator
po~asi prazni. Zato ga je pogosto treba na-
polniti z ustreznim tokom. Akumulatorje je
treba polniti v dobro zra~enem prostoru. Ob
rokovanju z njim je treba nositi gumijaste ro-
kavice in o~ala. Med dolivanjem destilirane
vode ne smemo vdihavati hlapov kisline. Ki-
sline tudi ne smemo polivati. @veplova kisli-
na v elektrolitu akumulatorja je strupena in
mo~na, tako da lahko razje ko`o ali naredi
luknjo v obla~ilih. ^e kislina brizgne v oko,
pa lahko povzro~i po{kodbe ali celo slepoto.
^e kislina pride v stik s ko`o ali o~mi, je tre-
ba ko`o temeljito izprati z vodo. Nanesti je
treba natrijev bikarbonat, da se kislina nev-
tralizira. O~i pa moramo spirati 15 do 30 mi-
nut z vodo. Poiskati je treba tudi zdravni{ko
pomo~. Majhne kapljice kisline v zraku dra-
`ijo ~love{ko sluznico, kar lahko ob dalj{i iz-
postavljenosti razje sluznico dihalnih poti.
Pri morebitnem zau`itju kisline pa ta povzro-
~i razjede ustne votline, po`iralnika in pre-
bavnih organov.

Plini, ki nastajajo v akumulatorju, so eks-
plozivni. Zaradi nevarnosti eksplozije je v

Navodila za uporabo traktorja morajo biti
napisana v skladu s standardom ISO
3600:1996. Poleg vseh zahtev morajo navodi-
la za uporabo vsebovati tudi poglavje o ne-
varnostih v zvezi z akumulatorji. Torej je os-
novna pravilo, da pri delu z akumulatorjem
preberemo navodila za uporabo traktorja
(poglavje o akumulatorju) in da seveda rav-
namo po napotkih. Poleg tega imamo tudi
na vsakem akumulatorju (~e smo kupili no-
vega ali pa na novem traktorju) navodila za
uporabo akumulatorja (od proizvajalca aku-
mulatorjev). Na akumulatorju so tudi opozo-
rilne nalepke, ki opozarjajo na pravilno ro-
kovanje z akumulatorjem.

Novej{i traktorji imajo v bli`ini akumula-
torja vgrajeno tudi stikalo, s katerim prekine-
mo elektri~no napajanje od akumulatorja.
Nekateri proizvajalci namestijo tako elektri~-
no stikalo kar v kabino traktorja in lahko kar
v kabini prekinemo vse elektri~ne krogo-
toke.

V primeru, da moramo na traktorju ali na
njem pripetem stroju nekaj povariti, je pred

Akumulator nujen za
zagon, a lahko nevaren

Na vsakem traktorju imamo
akumulator. Akumulator oziroma

akumulatorska baterija je skladi{~e
elektri~ne energije, s katero oskrbuje

zaganjalnik, lu~i, signalne naprave in
druge elektri~ne porabnike na

traktorju. Akumulator je najbolj
obremenjen pri zaganjanju traktorja.

Med delovanjem traktorja pa generator
elektri~nega toka polni akumulator.

Preglednica: Seznam varnostnih oznak, ki jih moramo upo{tevati pri delu ali zadr`evanju
v okolici akumulatorjev (vir: VESNA, d. d.)
R 2 Nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, po`aru ali drugih virih v`iga.
R 35 Povzro~a hude opekline.
R 20/22 Zdravju {kodljivo pri vdihavanju in zau`itju.
R 33 Nevarnost za zdravje zaradi kopi~enja v organizmu.
R 50/53 Zelo strupeno za vodne organizme; lahko povzro~a dolgotrajne {kodljive u~inke 

na okolje.
S ½ Hraniti zaklenjeno, zunaj dosega otrok.
S 26 ^e pride v o~i, takoj izpirati z obilico vode in poiskati zdravni{ko pomo~.
S 28 Ob stiku s ko`o takoj sprati z obilico vode.
S 27 Takoj sle~i vso onesna`eno obleko.
S33 Prepre~iti stati~no naelektrenje.
S 36/37/39 Nositi primerno za{~itno obleko, za{~itne rokavice in za{~ito za o~i in obraz.
S 46 ^e pride do zau`itja, takoj poiskati zdravni{ko pomo~ in pokazati embala`o ali etiketo .
S 16 Hraniti lo~eno od virov v`iga – ne kaditi.
S 40 Tla in predmete, onesna`ene s to snovjo, o~istiti z obilico vode – nevtralizirati, 

odstraniti kot nevaren odpadek.
S 51 Uporabljati (ELEKTRI^NO DOPOLNJEVATI) le v dobro prezra~enih prostorih.
S 57 S primerno posodo prepre~iti onesna`evanje okolja (odpadne akumulatorje).
S 60 Snov in embala`o odstraniti kot nevaren odpadek.
S 29/35 Ne izprazniti v kanalizacijo; vsebina in embala`a morata biti varno odstranjeni.
S 61 Ne izpu{~ati/odlagati v okolje. Upo{tevati navodila o zbiranju odpadnih akumulatorjev.

Seznam odjemnih mest odpadnih akumulatorjev pri trgovcu ali dobavitelju.

Akumulator, ki je eksplodiral med pol-
njenjem! Akumulator se je v delavnici
polnil, isto~asno pa je v bli`ini delavec
varil. Pri{lo je do eksplozije akumula-
torja! Na sre~o ni bilo po{kodovanih!

Akumulator vsebuje svinec in ne spada
med navadne smeti, treba ga je ustrez-
no reciklirati.


