Erdıgazdsági munka
Miért vesz részt az oktatáson?
 Ez az elsı részvétele oktatáson
 Áthelyezték vagy megváltozott a munkaköre
 Új munkaeszközöket vezettek be vagy azok megváltoztak
 Új munkaanyagokat használnak
 Új munkavégzési eljárást vezettek be vagy az eddigiek
megváltoztak
 Baleset történt vagy kézvetlen balesetveszóely állt fenn
 Megismétli az oktatást

Munkakör/Tevékenység

Erdıgazdsági munka

Különösképp az alábbiakat hangsúlyozták:

Munkaszervezés, környezet
Használja az elıírt védıruházatot (erdészeti munkára alkalmas biztonsági cipöt, pengeálló
anyagból készült nadrágot, fényvisszaverı kabátot, arc-és fülvédıvel ellátott sisakot)
Mérje fel a terepet
Vegye figyelembe a talajviszonyokat (pl. nedvesség, hó, jég)
a munkafeladat megválasztásakor legyen tekintettel az idıjárási viszonyokra, rossz látási
viszonyok esetén (köd, hó, sötétség, ) és szélben ne kezdjen favágási munkálatokat
Felváltva végezzék a különbözö feladatokat, ennek megfelelıen tartsanak szünetet
A munkaeszközöket a munkamódszer szerint válaszza ki, könnyítse a munkát a mőszaki
megoldások révén
Ergonómiai szempontból elınyös munkamódszert válasszon
Ügyeljen az elekktromos szabadvezetékekre – tartson távolságot tılük (kapcsoltassa le az
áramot az elektromos mővekkel, válasszon a fa tárolására nézve veszélytelen helyet)
Veszélyes tevékenységet ne végezzen egyedül (fakivágás, fahordás, farönkök pakolása)
lejtın a fakivágást lentıl felfelé haladva, a fahordást fentrıl lefelé végezze

Erdészeti gépek
A szerszámokat, gépeket és berendezésekett elıírásszerően használja
A motoros főrészeket, a motoros kaszákat és a kézi szerszámokat rendszeresen tartsa
karban (rendszeresen tisztítsa a légszőrıket, rendszeresen állítsa be a forduletszámot,
idıben pótolja az elhasználódott alkatrészeket)
Az elıírt védıborításokat szerelje fel
Tartson biztonságos távolságot (a motorosfőrésztıl álljon 2 m-re, ill. másfél fahossznyira a
fától. Az elektromos kaszától 15 m a bitonságos távolság)
Szélcsendben ne dolgozzon közlekedési dugók közelében
Légzıszervi megbetegedése esetén csak korlátozottan alkalmas a munkavégzésre
Tankoláskor tilos a nyílt láng használata
Önzáró szeleppel rendelkezı üzemanyag-kannát használjon
Borulás ellen rögzítse az üzemanyagtartály helyét a jármővön
Nedves és hideg idıben használjon főthetı markolatot

Fakitermelés
Tartsa be a biztonsági távolságokat
Alakítson ki menekülési útvonalat és hagyja azt szabadon
Elıírásszerően kezelje és tartsa a motoros főrészt, szabályos kivágási technikát
alkalmazzon
Használjon megfelelı ékeket kellı számban, a kiékelést szakszerően végezze
62

Különösképp az alábbiakat hangsúlyozták:
A dılésben elekadt fát szakszerően vigye földre, közben figyeljen a lombkoronára
Lehetıség szerint vegye számba a lehetséges feszülı farészeket
Csupaszítás, mechanikus feldolgozás
Lejtın lecsúszás ellen biztosítsa a fát
Daraboláskor a fa (fatörzs) felett dolgozzon
Különösen a fahulladék feldolgozásakor legyen figyelmes (ügyeljen a gyökérre, a lógó
fadarabokat rántsa le)

Famozgatás, faszállítás
Megfelelı és rendszeresen karbantartott szerszámokat használjon
Kézi mozgatás elött vágja le a rönkbıl kiálló ágakat
Kizárólag kifogástalan kötelet és favágó-szerszámot használjon, vegye ezeket
rendszeresen szemügyre
A vágó-eszközöket rögzítse megfelelıen
A köteleket, a vágószerszámokat, a csigát és a rögzítéseket a csörlı húzóerejének
megfelelıen válassza meg
Kerülje el a veszélyes helyeket (pl. a kifeszülı kötél mellett, a kötél hajlásszögében, a teher
közelében, lejtın a teher elıtt ne tartózkodjon)
Kötéllel csak traktorral vagy más stabil pontról húzzon, vontasson
Ne tartózkodjon a traktor és az általa vontatott gép, rakomány között
Folyamatosan figyelje a rakományt
Kötél megfeszítése vagy lekapcsolása csak egyértelmő jelzést követıen történhet meg
(látható, hallható jelként vagy adó-vevı készüléken közölve)
Használjon védıruhát és védıborításokat
Csörlıvel vagy tehervontatóval történı mozgatáskor engedje le a védılemezt.
Daru használatakor a támasztékokat szilárdan rögzítse
Lehetıleg egyenes vonalban vontasson
Lóval történı mozgatáskor a kantárt ne csavarja fel a kezére, használjon karabinert,
lehetıleg a vontatásra kialakított úton haladjon

Csigával felszerelt szerkezetek
Az ilyen szerkezetek felállításában, üzemeltetésében és lebontásában legalább egy, a
megfelelı szakképesítéssel rendelkezı szakembernek közre kell mőködnie
Az üzemeltetési utasításoknak megfelelıen szerelje fel a berendezést (kötél hajlásszöge,
méretezés, feszítések stb. )
A csigás szerkezetnek megfelelı húzóerejő csörlıt használjon
A kötelet ne húzza a válla felett
A rakomány méretét a csörlı teljesítményéhez igazítsa
Korlátozott látási viszonyok (köd, hó, sötétség) esetóen ne használjon csigával felszerelt
szerkezetet
Zivatar idején vagy annak közeledtekor ill. erıs szélben vagy viharban szüneteltesse a
munkát. Zivatar és vihar után, valamint a fagy beálltakor ellenırizze, hogy a szerkezet
stabilan áll-e

A fa tárolása
Csak úton vagy út mentén lehetséges a tárolás, az útról való le- és felhajtást biztosítani kell
Ne tároljon fát elektromos szabadvezeték alatt
A tárolást körültekintıen végezze
Keressen megfelelı átmeneti tárolóhelyet a feldarabolt fának
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Különösképp az alábbiakat hangsúlyozták:
Gondoskodjon arról, hogy a fát rendszeresen elszállítsák
Kövesse a “Gépek és berendezések” címő tananyagban foglaltakat

Harmadik személy veszélyeztetése
Hangolják össze a terepen végzett munkát (lejtın tilos egymás fölött, egy vonalban
dolgozni)
Határolja le a kitermelés és szállítás, tárolás helyét (“Átmenetileg lezárt terület – veszélyes
erdészeti tevékenység” figyelmeztetı tábla kihelyezése)
Értesítse a munkákról az érintett szolgáltatókat (közútkezelı, vasút, energiaszolgáltatók
stb.)
Speciális esetekban (ha iskola, óvoda van a közelben) gondoskodjon jelzıır
alkalmazásáról

Teendık baleset esetén, mentés megszervezése
Legyen kéznél lezárt elsısegély-csomag, folyadék
A terep állandóan megközelíthetı legyen
A személygépkocsik a menekülési útvonal irányában parkoljanak
Mindig legyen lehetıség mentık hívására (mobiltelefon)
Mindenkinél legyen elsısegélynyújtó felszerelés

Egyéb

Az elıadó neve

Az oktatásban részt vevı neve

Dátum

Aláírás

Következı oktatás
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