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На гэ тым тыд ні пад час убор кі 

ку ку ру зы ў Брэсц кай воб лас ці 

зга рэ лі два збож жа ўбо рач ныя 

кам бай ны.

Пер шы вы па дак зда рыў ся 11 ве-

рас ня ў Сто лін скім ра ё не ка ля вёс кі 

Ма лыя Ар лы. Ка лі кам байн ру хаў ся, 

з ма тор на га ад се ка па чуў ся трэск, а 

пас ля па ва ліў дым. Ме ха ні за тар за глу-

шыў ру ха вік і па спра ба ваў па ту шыць 

па жар са ма стой на, але адо лець агонь 

не змог. У вы ні ку кам байн 2010 го да

вы твор час ці зні шча ны цал кам. 

А 12 ве рас ня ў Бя ро заў скім ра ё не 

ў по лі так са ма за га рэў ся кор ма ўбо-

рач ны кам байн. Яго так са ма ад ста яць 

у по лы мя не ўда ло ся.

Раз бо рам та кіх зда рэн няў зай ма-

юц ца су до выя экс пер ты-па жа ра тэх ні-

кі. Рас ка заць аб гэ тым ка рэс пан дэн ту 

«Звяз ды» па га дзіў ся га лоў ны экс перт 

ад дзе ла да сле да ван ня ме ха ніз ма 

га рэн ня ўпраў лен ня па жар на-тэх-

ніч ных экс пер тыз, да сле да ван ня 

наф та пра дук таў і га ру ча-зма зач ных 

ма тэ ры я лаў га лоў на га ўпраў лен ня 

спе цы яль ных экс пер тыз Дзяр жаў-

на га ка мі тэ та су до вых экс пер тыз 

Ва ле рый ЮН ЧЫЦ.

— Убо рач ная кам па нія да дае нам 

шмат ра бо ты. Боль шасць вы пад каў, ка-

лі па тра бу ец ца на ша за клю чэн не, звя-

за на з уз га ран ня мі сель ска гас па дар чай 

тэх ні кі на па лях. Гэ та кам бай ны, трак та-

ры, прэс-пад бор шчы кі... Ха пае па жа раў 

і на склад скіх, су шыль ных уста ноў ках. 

Але ў сум ных лі да рах усё-та кі тэх ні ка. 

Ка ле гі, у тым лі ку з аб лас ных упраў лен-

няў, па ве дам ля юць, што ўбо рач ная тэх-

ні ка га рыць ледзь не кож ны ты дзень.

Мы су ты ка лі ся з тым, што тэх ні ка 

вы хо дзі ла з за во да з не ка то ры мі кан-

струк цый ны мі не да хо па мі. Гэ та да ты-

чыц ца, на прык лад, унут ра най пра вод кі, 

элект ра аб ста ля ван ня. Не заўж ды яно 

вы ка на на ў за сця ро жа ным вы гля дзе, 

дзе-ні дзе элект ра сет ка пра кла дзе на 

не зу сім кан струк цый на. Вось так і 

атрым лі ва ец ца, што пад час экс плу а та-

цыі ад бы ва ец ца яе ме ха ніч нае па шко-

джан не. Ка рот кае за мы кан не — вось і 

па жар. Так са ма мы су ты ка лі ся з тым, 

што на ра за грэ тыя да вы со кіх тэм пе ра-

тур кан струк цый ныя эле мен ты тэх ні кі

трап ля юць экс плуа та цый ныя га ру чыя

вад ка сці, а так са ма рэшт кі ад хо даў 

пша ні цы або жы та пас ля пра хо ду кам-

бай на. Гэ та га так са ма быць не па він на. 

Пе ры я дыч на мы ра зам з ка ле га мі з 

Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту а-

цы ях вы яз джа лі на за во ды-вы твор цы, 

каб вы явіць кан струк цый ныя не да хо-

пы, якія і пры вя лі да ўзга ран ня тэх ні кі. 

Пра во дзі лі ся на ват су мес ныя на ву ко-

ва-да след чыц кія ра бо ты.

Спя кот нае на двор'е ўсклад няе сі-

ту а цыю. Тэх ні ка пра цуе на гра ніч ных 

на груз ках, пры чым час та — су тка мі. 

Га ру чае ася род дзе, у тым лі ку збож жа-

 выя куль ту ры, зна хо дзяц ца ў па жа ра-

не бяс печ ным ста не. Пры чы ны з на шай 

прак ты кі — тры ві яль ныя. Хтось ці не-

асця рож на па ку рыў, кі нуў не да ку рак — 

і па ча ло ся тлен не. Ці іск ра з вы хлап ной 

тру бы вы ле це ла...

Не ад ной чы мы су ты ка лі ся з сі ту а цы-

я мі, ка лі адзін і той жа кам байн га рэў 

двой чы. Згад ваю вы па дак, які тра піў 

на маё да сле да ван не. Ад бы ло ся ў кам-

бай не ла каль нае ўзга ран не. Яго ціш ком 

ад ра ман та ва лі сва і мі сі ла мі на ме ха ні-

за ва ным два ры. Штось ці за ля пі лі іза ля-

цый най стуж кай, зно ша ныя пра вад ні кі 

за мя ні лі «па-даў ней ша му» і вы пус ці лі 

тэх ні ку на по ле. Як вы нік — па жар.

Па ка заль ны вы па дак зда рыў ся ле-

там у ад ной з гас па да рак. Там за га-

рэў ся кам байн ня мец кай вы твор час ці. 

Па лі ва тра пі ла з пом пы вы со ка га ціс ку 

на ра за грэ ты ка лек тар. Пры еха лі спе-

цы я ліс ты з за во да-вы твор цы, па коль кі 

вы па дак яў на быў не ша ра го вы. А вы-

свет лі ла ся, што пры чы най та му зу сім 

не тэх на ла гіч ны брак, яко га і не бы-

ло, а... ня якас нае аб слу гоў ван не, якое 

пра во дзі ла ся не па рэг ла мен це.

На па за мі ну лым тыд ні ў ад ной з гас-

па да рак за клі ні ла пад шып нік у прэс-

пад бор шчы ку. Як раз у гэ ты час іш ло 

цю ка ван не са ло мы. У не бяс печ най 

зо не бы ло шмат су хіх ас тат каў, яны 

тут жа ра за грэ лі ся да не бяс печ най 

тэм пе ра ту ры і па ча лі га рэць. Так са ма 

пад па ліць са ло му мо жа на ват ка мень, 

які вы пад ко ва тра піў у прэс-пад бор-

шчык. Цвёр дыя час цін кі яго ад ля та юць 

на вель мі вы со кай хут ка сці і вы ся ка-

юць фрык цый ныя іск ры.

— Да та го ж у но вай тэх ні цы па ліў-

ныя ба кі зроб ле ны з па лі ме раў, — пра-

цяг вае Ва ле рый Юн чыц. — Што ста ла 

пры чы най та ко га ра шэн ня — імк нен не 

зра біць больш тан най кан струк цыю ці 

аб лег чыць ва гу, — ска заць не маг чы-

ма. У пла не па жар най бяс пе кі ме та ліч-

ны кор пус больш тры ва лы. Та му што 

ў вы пад ку раз гер ме ты за цыі па ліў на га 

ба ка, дзе пле шчац ца, ска жам, 200 літ-

раў па лі ва, кам байн ры зы куе ўво гу ле 

зга рэць да шчэн ту.

«Рэ корд ны аб' ём 
зні шча на га се на 
на ма ёй па мя ці — 50 тон»

У звод кі па жа раў пад час убо рач най 

трап ляе не толь кі тэх ні ка, але і ўжо са-

бра ны ўра джай. Ня рэд кія вы пад кі, ка лі 

агонь зні шчае з цяж кас цю са бра нае 

збож жа то на мі. І ў по пел пе ра тва ра-

ец ца пра ца мно гіх лю дзей.

— Збож жа і се на схіль нае да мік-

ра бія ла гіч на га са ма ўзга ран ня пры ня-

пра віль ных умо вах за хоў ван ня, — га-

во рыць Ва ле рый Юн чыц. — Пры па-

вы ша най віль гот нас ці склад ва юц ца 

ідэа льныя ўмо вы для раз віц ця тэр ма-

філь ных бак тэ рый. Па куль яны жы вуць, 

то вы дзя ля юць ве лі зар ную коль касць 

цяп ла і мо гуць ра за грэць тое ж се на да 

80—90 гра ду саў. А пры чы на, як пра ві-

ла, за клю ча ец ца ў тым, што ў схо ві шча 

ад вез лі не пра су ша ную пра дук цыю. Са-

мы рэ корд ны зні шча ны аб' ём з ма ёй

прак ты кі — неш та ка ля 50 тон се на. 

І за се зон што год ад бы ва ец ца не каль кі 

па жа раў з па доб най шко дай.

На прык лад, ле тась у Го мель скай 

воб лас ці за па ла ла схо ві шча, дзе зна-

хо дзі ла ся не каль кі дзя сят каў тон се-

на. Экс перт ным шля хам раз гля да лі ся 

дзве вер сіі — за не се ная кры ні ца агню 

і са ма ўзга ран не. Цал кам вы клю чыць 

маг чы масць та го, што там ні ко га не 

бы ло, нель га — пе рад кож ным се на-

схо ві шчам у нас ка ме ры па куль не 

ві сяць. Але час за клад кі се на, віль гот-

насць унут ры, якія ад зна ча лі ся ў жур-

на ле, свед чы лі на ка рысць та го, што, 

хут чэй за ўсё, мог раз віц ца пра цэс са-

ма ўзга ран ня. Ачаг па жа ру зна хо дзіў ся 

не дзе ўнут ры се на. Гэ та так са ма ад на 

з пры кмет са ма ўзга ран ня.

Час цей се на схо ві шчы га раць не 

толь кі з-за па ру шэн ня тэх на ла гіч на га 

пра цэ су, але і з-за знеш няй кры ні цы 

агню. Ра зам з тым ад ка заць на пы-

 тан не, што ж ме на ві та там бы ло — 

на ўмыс ны пад пал, кі ну ты не ахай на не-

да ку рак — экс перт не мо жа, па коль кі 

гэ та ра бо та след чых ор га наў.

— Як прык лад мож на ўзяць сі ту а-

цыю ў ад ным з сель ска гас па дар чых 

прад пры ем стваў Брэсц кай воб лас ці, — 

згад вае Ва ле рый Юн чыц. — У за кры-

 тым се на схо ві шчы па ме рам 50 на 

20 мет раў за хоў ва ла ся се на на зі му. І вось 

яно за га рэ ла ся. Не каль кі дзя сят каў тон 

се на, якія зна хо дзі лі ся ўнут ры, агонь 

зні шчыў. Бу ды нак элект ры фі ка ва ны не 

быў. Ор га ны след ства знай шлі па блі зу 

ача го вай зо ны шкля ныя бу тэль кі. Бы ла 

пры зна ча на экс пер ты за, пе ра да мной 

бы ла па стаў ле на за да ча вы свет ліць 

ачаг і пры чы ну ўзга ран ня.

Я раз гля даў тры най больш праў да-

па доб ныя вер сіі. Гэ та мік ра бія ла гіч нае 

ўзга ран не, за не се ная кры ні ца агню 

і, па коль кі не па да лёк бы лі зной дзе ны 

шкля ныя бу тэль кі, фа ку сі роў ка со неч-

ных пра мя нёў. Я прый шоў да вы сно вы, 

што мік ра бія ла гіч нае ўзга ран не вы клю-

ча ец ца, па коль кі пас ля за клад кі прай-

шоў да во лі знач ны час, ка лі гэ ты пра цэс 

даў но б раз віў ся. Вер сія фа ку сі роў кі со-

неч ных пра мя нёў бы ла так са ма ад кі ну-

та. Экс пе ры мен таль на да ка за на, што 

гэ та маг чы ма толь кі ў на поў не ных ва дой 

са су дах. Пус тая та ра, раз бі тыя шкель цы 

не мо гуць сфа ку сі ра ваць пра мень так, 

каб у ад ной кроп цы бы ла скан цэнт ра-

ва на энер гія, якая маг ла б пры вес ці да 

ўзга ран ня се на. Ме та дам вы клю чэн ня 

пры чы най па жа ру за ста ла ся толь кі за-

не се ная кры ні ца ўзга ран ня.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК



 Тым ча сам
У Ка мя нец кім ра ё не ўве ча ры ў 

се ра ду зга рэ ла 60 тон са ло мы.

Ін цы дэнт ад быў ся 12 ве рас ня 

пры клад на а 20-й га дзі не. На по лі за-

га рэ лі ся дзве сцір ты са ло мы ў ру ло-

нах уко су ця пе раш ня га го да. Агонь 

іх зні шчыў цал кам. Пры чы на па жа ру 

па куль вы свят ля ец ца.

Сі ту а цыяСі ту а цыя  

ЧА МУ ГА РАЦЬ КАМ БАЙ НЫ?

«Мы су ты ка лі ся з тым, 
што тэх ні ка вы хо дзі ла з за во да 
з не ка то ры мі кан струк цый ны мі 
не да хо па мі. Гэ та да ты чыц ца, 
на прык лад, унут ра най пра вод кі, 
элект ра аб ста ля ван ня».

КРЫ ВА СМО КІ 
НЕ АД СТУ ПА ЮЦЬ

У Гро дзен скай воб лас ці з па чат ку мая 
з-за ўку су кля шчоў звяр ну ла ся ка ля 5 ты сяч ча ла век

Са мая вя лі кая коль касць за рэ гіст ра ва на ў Грод не і 

Гро дзен скім ра ё не — больш за 3 ты ся чы вы пад каў. 

Ка ля 300 зва ро таў — у Лі дзе і Ваў ка выс ку. Най-

больш не бяс печ ны мі мож на на зваць Зэ львен скі і 

Во ра наў скі ра ё ны, дзе коль касць па доб ных вы пад-

каў зна хо дзіц ца ў ме жах 20.

Ця пер на зі ра ец ца дру гі пік ак тыў нас ці па ра зі таў. З па-

чат ку тыд ня што дзень фік суец ца больш за 50 ча ла век, 

якія звяр ну лі ся з-за ўку су кля шча, пе ра важ на гро дзен цы. 

Трэ ба ска заць, што вяс но вы пік пры нёс у два ра зы больш 

зва ро таў, чым мі ну ла год ні. Ра зам з тым агуль ная коль-

касць па цяр пе лых кры ху мен шая, чым ле тась.

Кля шчы — пе ра нос чы кі сур' ёз ных за хвор ван няў. У воб-

лас ці за рэ гіст ра ва на 24 вы пад кі кле шча во га эн цэ фа лі ту

(32 — ле тась) і 104 вы пад кі хва ро бы Лай ма (121 — ле тась).

Па сло вах эн та мо ла га Гро дзен ска га аб лас но га цэнт ра 

гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска га хар ча ван ня Ва лян ці ны 

Слі зе віч, «пад ча піць» кля шча мож на не толь кі ў ле се, але і 

пад час шпа цы ру па ляс ным ма сі ве аль бо на да чах. Мно гія 

дач ныя та ва рыст вы звяр та юц ца з прось бай апра ца ваць іх 

тэ ры то рыю ад кля шчоў. Та кая ра бо та рэ гу ляр на пра во дзі-

ла ся ў пар ках, зя лё ных зо нах га ра доў і рай цэнт раў.

Каб аба ра ніць ся бе і дач ны ўчас так ад па ра зі таў, трэ ба 

на вес ці па ра дак, ра яць спе цы я ліс ты са ні тар най служ бы. 

На тэ ры то рыі не па він на быць смет ні каў з хар чо вы мі ад-

хо да мі. Гэ та ва біць гры зу ноў, якія, у сваю чар гу, мо гуць 

стаць пе ра нос чы ка мі кля шчоў. Кры ва смо кі ха ва юц ца так-

са ма пад су хой тра вой, гал лём ці ін шым смец цем. Не ка-

то рыя дач ні кі ма юць свае спо са бы ба раць бы: яны вы са-

джва юць на ўчаст ках чаб рэц, шал фей, ба гуль нік, ра мон кі, 

якія ад пудж ва юць па ра зі таў. Што да ты чыць адзен ня, яно 

па він на быць шчыль нае і за кры ваць па маг чы мас ці ўсе 

ўчаст кі це ла, асаб лі ва пры па хо дах у лес.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

 У тэ му 
Па вя лі чы ла ся коль касць зва ро таў са скар га мі на 

ўку сы вос і пчол. За мі ну лы ме сяц у «хут кую да па мо-

гу» го ра да Грод на звяр ну ла ся амаль 50 ча ла век, з якіх 

па ло ва — дзе ці.

Ма са вы вы па дак на па дзен ня вос на зі раў ся ў кан цы 

жніў ня. На ся ко мыя па ку са лі вы ха ван цаў ад на го з дзі-

ця чых сад коў Грод на. Пя цё ра з іх бы лі шпі та лі за ва ны. 

Іх зда роўю ні чо га не па гра жае.

«Збож жа і се на схіль нае 
да мік ра бія ла гіч на га 
са ма ўзга ран ня пры 
ня пра віль ных умо вах 
за хоў ван ня. Пры па вы ша най 
віль гот нас ці склад ва юц ца 
ідэа льныя ўмо вы для раз віц ця 
тэр ма філь ных бак тэ рый. Па куль 
яны жы вуць, то вы дзя ля юць 
ве лі зар ную коль касць цяп ла 
і мо гуць ра за грэць тое ж се на 
да 80—90 гра ду саў».

Чулі?!Чулі?!  

ТАК СІС ТЫ — 
З ДРЭС-КО ДАМ
У ад па вед нас ці з но вы мі пра ві ла мі аў та ма біль ных 

пе ра во зак па са жы раў, так сіс там так са ма за ба ро-

не на ку рыць у са ло не аў то.

Як па ве да міў на чаль нік упраў лен ня аў та ма біль на га 

і га рад ско га па са жыр ска га транс пар ту Мі ніс тэр ства 

транс пар ту і ка му ні ка цый Рэс пуб лі кі Бе ла русь Сяр гей 

ДУ БІ НА, па но вых пра ві лах кі роў цам так сі трэ ба бу дзе вы-

кон ваць дрэс-код. Гэ та зна чыць, ім за ба ро не на вы кон ваць 

свае аба вяз кі ў спар тыў най ці хат няй воп рат цы. І, га лоў-

нае, пад час пра цы ім да вя дзец ца рас стац ца са шкод най 

звыч кай — ку рэн нем. Ка лі яны па ру шаць гэ тае пра ві ла і 

ў па са жы ра атры ма ец ца за фік са ваць па ру шэн не, апош ні 

мае пра ва звяр нуц ца ў суд па кам пен са цыю. Гэ та да ты-

чыц ца ў цэ лым усіх кі роў цаў транс пар ту, якія вы кон ва юць 

аў та пе ра воз кі па са жы раў.

У но вых пра ві лах так са ма пра пі са ны па тра ба ван ні да 

афарм лен ня і аб ста ля ван ня так сі. Як рас тлу ма чыў Сяр-

 гей Ду бі на, уз мац нен няў жорст кас ці ні я кіх не з'я ві ла ся. 

«У ад па вед нас ці з ус туп лен нем у сі лу нор маў Дэ крэ та № 7, 

не рэ гу ляр ныя пе ра воз кі — гэ та не лі цэн зій ны від дзей нас ці. 

Ка лі ра ней у тэх ніч ных нар ма тыў ных пра ва вых ак тах бы ло 

па тра ба ван не аб на яў нас ці жоў тых ну ма роў, то ў дзе ю чых 

пра ві лах та ко га па тра ба ван ня ня ма. Усё ас тат няе, што там 

пра пі са на, — гэ та больш лі бе раль ныя па ды хо ды. Ка лі ра-

ней бы ло аба вяз ко вае па тра ба ван не аб на яў нас ці ка са ва га 

пад су моў ва ю ча га апа ра та, су ме шча на га з так со мет рам, то 

ця пер у вы пад ку вы ка ры стан ня элект рон най ін фар ма цый-

най сіс тэ мы та кое па тра ба ван не ад сут ні чае», — удак лад ніў 

прад стаў нік Мінт ран са.

Кі роў цаў і кан дук та раў гра мад ска га транс пар ту аба вя-

за лі аказ ваць да па мо гу па са жы ру з ін ва лід нас цю пры яго 

па са дцы і вы са дцы з тра лей бу са ці аў то бу са, пры на быц ці 

пра яз но га да ку мен та.

Па са жы рам без бі ле та да вя дзец ца за хо дзіць толь кі праз 

пя рэд нія дзве ры, каб на быць бі лет у кі роў цы. Апраў дац ца ў 

кант ра лё раў тым, што зай шоў праз зад нія дзве ры і не на быў 

бі лет з-за вя лі кай коль кас ці лю дзей, больш не атры ма ец ца.

Ці ка вым но ва ўвя дзен нем ста не не аб ход насць у між га-

род нім транс пар це ад бі ваць пра яз ны бі лет на ва лі да та ры 

не толь кі ў па чат ку па езд кі, але і ў кан цы. Зроб ле на гэ та 

вы ключ на ў ін та рэ сах па са жы ра. Ка лі ён ада б'е бі лет на 

вы ха дзе, то апла ціць толь кі тую ад лег ласць, якую пра ехаў. 

Ка лі за бу дзе ці не за хо ча ад бі ваць бі лет, су ма аў та ма тыч на 

зды мец ца та кая, быц цам ён да ехаў да ка неч на га пунк та.

Сяр гей КУЛАКОЎ.


