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Nekateri elektromotorji v kmetijstvu delu-
jejo v okolju, kjer se pojavlja prah in {e dru-
ga ne~isto~a (ostanki slame itd.). ^e se prah
in druge ne~isto~e nabirajo na elektromotor-
ju, potem se zmanj{a hlajenje motorja (od-
vod toplote). S tem pa se pojavi tudi mo`-
nost po`ara.

Preko kmetijskih povr{in, pa tudi preko
dvori{~ potekajo elektri~ni daljnovodi, med
stavbami na dvori{~u pa so lahko v zraku
elektri~ni vodi. Nekateri traktorski priklju~ki
so lahko precej visoki (sprednji nakladalnik,
dvignjena prikolica) in ob dvignjenih pozici-
jah se pojavi nevarnost dotika z elektri~nim
vodi v zraku. Traktorist mora biti pri uprav-
ljanju pazljiv, da ne pride do stika oziroma
do elektri~nega udara.

Toma` Poje

nim udarom lo~imo za{~ito pred neposred-
nim dotikom in pa za{~ito pri posrednem
dotiku. Na elektri~nih strojih in napravah na
tablici proizvoda lahko opazimo tudi IP
oznako za{~ite. Oznaka za{~ite je sestavljena
iz ~rk IP in dveh {tevilk. Prva {tevilka pove
nivo za{~ite pred vdorom tujkov, druga {te-
vilka pa pove nivo za{~ite pred vdorom vode
(vlage). Oznaka ima lahko {e dodatno ~rko,
ki ozna~uje za{~ito pred dostopom do nevar-
nih delov pod napetostjo.

Za pravilno elektri~no opremo strojev in
naprav so odgovorni njihovi proizvajalci.
Uporabniki strojev pa morajo elektri~ne
stroje in naprave pravilno vzdr`evati in
uporabljati. Tveganje za nezgode pove~a
tudi stara, neustrezno vzdr`evana elektri~-
na in{talacija. Najve~ napak je zaradi po-
{kodovanih vti~nic (vti~no spojnih ele-
mentov), po{kodbe dovodov in priklju~-
nih spojnih mest, napak na izolaciji elek-
tri~ne opreme strojev in naprav.

^love{ko telo je namre~ prevodno, zato
se pri elektri~nem udaru na ~loveku pojavijo
razli~ni u~inki. Med biolo{ke u~inke spadajo
mi{i~ni kr~i, motnje zavesti, prenehanje di-
hanja, fibrilacija sr~nih prekatov in zastoj
srca. Posledice elektri~nega udara so odvisne
od mo~i toka, ~asa trajanja, vrste toka, poti
toka skozi ~love{ko telo. Tako lahko pride
od {~emenja pa do popolnega kr~a.

Tveganja za nezgode lahko zmanj{amo z
varnostnimi ukrepi za za{~ito pred elektri~-
nim udarom. Vodniki pod napetostjo morajo
biti za{~iteni z napravami za samodejno pre-
kinitev napajanja v primeru preobremenitve
ali kratkega stika. Za{~ita pred elektri~nim
udarom prepre~uje dotik napetosti, ki bi bila
lahko nevarna za ~loveka. Do elektri~nega
udara lahko pride zaradi neposrednega doti-
ka dveh faznih vodnikov, neposrednega do-
tika faznega in nevtralnega ali za{~itnega
vodnika, posrednega dotika okvarjene elek-
tri~ne naprave itd. Pri za{~itah pred elektri~-

Elektri~na energija 
je lahko nevarna

Kmetijstva si danes ne moremo
predstavljati brez elektri~ne energije.
Elektri~na energija poganja {tevilne

stroje in naprave v hlevih, mlekarnah,
vinskih kleteh, na dvori{~ih itd.

Kmetijstvo je tudi ena izmed
gospodarskih dejavnosti, kjer se zaradi

elektri~nega toka dogajajo tudi ~love{ke
nezgode. Nezgode zaradi elektrike se

pogosto dogajajo tudi v industriji, kjer
se uporablja elektri~no gnana oprema

v vla`nih okoljih, na (manj{ih)
gradbi{~ih, pa tudi v gospodinjstvih.

Delovne razmere za elektri~ne pogo-
ne v kmetijstvu niso vedno idealne!
Zato je pomembna tudi stopnja IP
za{~ite. Na sliki elektri~ni motor po-
ganja ~rpalko za gnojevko, IP za{~i-
ta zna{a IP 55, kar opisuje za{~ito
pred nabiranjem prahu in za{~ito
pred curkom vode iz poljubne smeri.

Po{kodovane vti~nice pove~ajo tvega-
nje pri delu z elektri~nimi napravami.

Preglednica: IP oznaka za{~ite, je sestavljena iz ~rk IP in dveh {tevilk, ki povedo kak{na je

stopnja za{~ite pred vdorom tujkov in vdorom vode

Za{~ita pred vdorom tujkov Za{~ita pred vdorom vode (vlage)

0 Brez za{~ite 0 Brez za{~ite

1 Za{~ita pred vdorom tujkov ve~jih od 50 mm 1 Za{~ita pred kapljajo~o vodo 

iz navpi~ne smeri

2 Za{~ita pred vdorom tujkov ve~jih od 12,5 mm 2 Za{~ita pred kapljajo~o vodo 

iz po{evne smeri

3 Za{~ita pred vdorom tujkov ve~jih od 2,5 mm 3 Za{~ita pred pr{e~o vodo iz po{evne smeri

4 Za{~ita pred vdorom tujkov ve~jih od 1,0 mm 4 Za{~ita pred brizgajo~o vodo iz vseh smeri

5 Za{~ita pred nabiranjem prahu 5 Za{~ita pred curkom vode iz poljubne smeri

6 Za{~ita pred vdorom prahu 6 Za{~ita pred mo~nimi curki ali poplavljanjem

7 Za{~ita pred potopom za omejen ~as

8 Za{~ita pred potopom v dolo~eno globino 

za neomejen ~as


