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Ievads 
Šī informācijas lapa dod priekšstatu par 
galvenajām bīstamībām, ar kurām ir 
iespējams sastapties, strādājot ar kartupeĜu 
kombainu. Tas arī ir būtisks „Ko drīkst darīt” 
un „Ko darīt nedrīkst” saraksts šo kombainu 
drošai ekspluatācijai. 
 
Pētījums par HSE izmeklētajiem nelaimes 
gadījumiem rāda, ka 11 cilvēki nomira un 
121 tika nopietni ievainoti, strādājot ar 
kartupeĜu kombainu laika posmā no 1988. 
līdz 1996. gadam. 
 
Pieci cilvēki nomira un septiĦi tika nopietni 
ievainoti, kad viĦus nobrauca kartupeĜu 
kombains. 
 
DeviĦdesmit septiĦi cilvēki savainoja rokas 
vai kājas, kad tie tika ierauti stiebru vai 
tīrīšanas ruĜĜos. Šīs traumas bieži izraisīja 
amputāciju. 
 
Visiem kartupeĜu kombainu lietotājiem ir 
jāidentificē risks, kuru izraisa viĦu kartupeĜu 
kombaini, un jāparūpējas par to, lai visas 
personas, kuras strādā ar šiem kombainiem, 
zinātu un ievērotu drošu darba praksi, lai 
novērstu negadījumus un nopietnas 
traumas. 

 
Galven ās b īstam ības 
Traumas notiek, ja: 
• ėermeĦa vai apăērbu daĜa iekĜūst stiebru 

vai tīrīšanas ruĜĜos; 
 
• kartupeĜu kombaini un traktori uzbrauc 

cilvēkiem; 
 
• strādnieki nokrīt no piekĜuves kāpnēm 

un platformām; 
 
• ėermeĦa vai apăērba daĜa iesprūst 

konveijeros vai pacēlāju ėēdēs; 
 
• ėermeĦa vai apăērba daĜa iesprūst 

piedziĦas mehānismā; 
 
• ėermeĦa vai apăērba daĜa tiek aptīta ap 

jūgvārpstu (PTO); 
 
• netiek izslēgti visi barošanas avoti; 
 
• nepareizi rīkojas ar kartupeĜu maisiem; 
 
• strādā nepareizās darba pozās, kas 

izraisa muguras sastiepšanu utt. 
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Ko dr īkst un ko nedr īkst dar īt 
Drīkst: 
• pārliecināties, ka visi, kas strādā uz 

kartupeĜu kombaina, ir sapratuši 
rokasgrāmatā sniegtās drošības 
instrukcijas; 

 
• sniegt operatoram skaidras instrukcijas 

par drošu veidu, kādā kartupeĜu kombains 
ir jātīra no stiebriem, akmeĦiem, 
kartupeĜiem utt.; 
 

• vienoties par saziĦas sistēmu starp 
platformu un traktora vadītāju, piem., 
taures lietošanu pirms motora 
ieslēgšanas, braukšanas atpakaĜgaitā vai 
piedziĦas ieslēgšanas; 

 
• pārbaudīt, ka visiem stiebru, zemes piku 
un tīrīšanas ruĜĜiem ir pareizi uzliktas un 
darbojas aizsargierīces. Uzstādīt papildu 
aizsargierīces, ja kāds var aizsniegt ruĜĜus ar 
rokām vai kājām no jebkuras pozīcijas. 
Ražotāji var palīdzēt ar aizsargierīču 
komplektiem; 
 

• uzstādīt avārijas signalizāciju vai 
apstādināšanas ierīci uz platformas;  
 
• parūpēties, lai Jūs un visi Jūsu padotie, 
maiĦas vadītāji un darbuzĦēmēji būtu pareizi 
apmācīti lietot kartupeĜu kombainu drošā veidā 
un lai viĦi izlasītu šo lapu;  
 
• atcerēties, ka PTO (jūgvārpstas) 
pārnesuma izslēgšana neatslēgs strāvu 
dažām hidrauliskās piedziĦas daĜām; 
 
• rīkoties īpaši rūpīgi, pārvietojoties 
atpakaĜgaitā; parūpēties, ka Jūs varat redzēt, 
kas notiek aizmugurē, vai lūgt palīdzību, ja 
redzamība ir ierobežota; 
 
• apstādināt traktora motoru un ielikt 
aizdedzes atslēgu kabatā, pirms Jūs veicat 
darbu pie kartupeĜu kombaina; 
 
• pārliecināties, ka visas aizsargierīces 
atrodas savās pozīcijās un ir pareizi uzstādītas 
pirms darba sākšanas;  
 
• apst ādin āt motoru, pirms k āds sāks 
tīrīt aizsprostojumu; 
 
• apst ādin āt traktoru, pirms k āds iek āpj 
vai nok āpj no kartupe Ĝu kombaina. 
 
Nedrīkst: 
• iebāzt roku kartupeĜu kombainā, ja vien 

visi dzinuĜi nav apstādināti; 
 
• kāpt virsū kartupeĜu kombainam; 

 

• ielēkt vai izlēkt no kartupeĜu kombaina, 
kad tas kustas; 

 
• pamest kustībā esoša vai iedarbināta 

traktora vadītāja posteni; 
 
• strādāt zem kastes un rīkoties ar detaĜām, 

neizmantojot piedāvātos 
atbalstmehānismus; 

 
• veikt apkopi, kad traktora motors darbojas; 
 
• novietot transporta līdzekli stāvvietā vai 

veikt apkopi zem vai pie gaisa 
augstsprieguma līnijām; 

 
• darbināt kartupeĜu kombainu, ja 

aizsargiekārtas ir paceltas vai novāktas; 
 
• Ĝaut bērniem uzkāpt uz vai atrasties pie 

kartupeĜu kombaina. 
 
Vispārīgie ieteikumi 
Strādājot sarežăītos apstākĜos vai apstākĜos, 
kad ir problēmas ar nezālēm un stiebriem, 
rīkojieties uzmanīgi – nepārslogojiet mašīnu. 
Atcerieties, ka ir vieglāk izvairīties no 
aizsprostojumiem, nekā tos tīrīt. Izmantojiet 
piedziĦas reversa mehānismus, ja tādi ir 
uzstādīti, un mudiniet citus izmantot konveijera 
vadības ierīces, lai optimizētu kartupeĜu 
lasīšanas apstākĜus. 
Izmantojiet atbilstošus apmācību kursus, tādus 
kā Lantra, ražotāju un izplatītāju rīkotos 
kursus. Tie palīdzēs Jums nodrošināt drošu un 
efektīvu Jūsu kartupeĜi kombaina izmantošanu. 
 
Tālāka inform ācija 
HSE maksas un bezmaksas publikācijas ir 
pieejamas, pasūtot pa pastu no HSE Books, 
PO Box 1999, Sudbury, Suffolk CO10 2WA 
Tālr.: 01787 881165 Fakss: 01787 313995 
Mājas lapa: www.hsebooks.co.uk (HSE 
maksas publikācijas ir arī pieejamas grāmatu 
veikalos.) 
 
Lai saĦemtu informāciju par veselību un 
drošību, zvaniet uz HSE's InfoLine Tālr.: 
08701 545500 Fakss: 02920 859260 e-pasts: 
hseinformationservices@natbrit.com vai 
rakstiet uz HSE Information Services, 
Caerphilly Business Park, Caerphilly CF83 
3GG. Jūs varat arī apmeklēt HSE mājas lapu: 
www.hse.gov.uk 
 
Šī brošūra satur piezīmes par labu praksi, kas 
nav obligātas, taču tās var noderēt tam, lai 
varētu labāk pārdomāt savu rīcību. 
 Šo publikāciju var brīvi reproducēt, izĦemot 
reklāmas, indosamenta vai komerciālos 
nolūkos. Pirmo reizi publicēts 9/94. Lūdzam 
par avotu atzīt HSE. 


