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Wstęp

Broszura jest skierowana do ubezpieczonych, którzy regularnie wykonują
prace leĞne.
Grono ubezpieczonych, którzy pracują w gospodarce leĞnej, jest bardzo szerokie i zróĪnicowane. Widaü to miĊdzy innymi w wyksztaáceniu, kwaliﬁkacjach
zawodowych oraz posiadanych umiejĊtnoĞciach i zdolnoĞciach. Nie mniej
widoczne jest to takĪe w przestrzeganiu przepisów BHP: przez niektórych są
one ĞciĞle przestrzegane, inni starają siĊ je respektowaü, czĊĞü nieraz sobie
o nich przypomina, a niekiedy nie są one przestrzegane w ogóle.
Broszura „Aktualne informacje dotyczące zagadnieĔ BHP podczas wykonywania prac leĞnych” podejmuje wnioski, do jakich udaáo siĊ dojĞü w zakresie
proﬁlaktyki wskazanej podczas prac leĞnych. W związku z tym przedstawiono
w niej zarówno zasady podstawowe, które w praktyce nie są dostatecznie
przestrzegane, jak i nowe, sprawdzone juĪ dziaáania prewencyjne. Opisane
standardy bezpieczeĔstwa są nieodzowne, aby w adekwatny sposób sprostaü
wysokiemu poziomowi ryzyka wypadków oraz zasadom ochrony zdrowia.
Z punktu widzenia zakáadu ubezpieczeĔ spoáecznych dla branĪy rolniczej,
leĞnej i ogrodniczej (SVLFG) są one wyrazem odpowiedzialnego wdroĪenia
obowiązujących przepisów i ustaw.
W okreĞlonych miejscach znajdują siĊ odsyáacze do bardziej zaawansowanych informacji. Omawiają one szczegóáowo takie tematy jak Ğrodki ochrony
indywidualnej, substancje niebezpieczne, biologicznie czynne i inne. Lektura
informacji zgromadzonych w niniejszej broszurze i przedstawionych w niej
treĞci nie wystarczy do nabycia specjalistycznej wiedzy i umiejĊtnoĞci. MoĪe
je zapewniü tylko udziaá w specjalistycznych kursach szkoleniowych.
JeĪeli Czytelnik dostrzeĪe istotne róĪnice w zakresie BHP miĊdzy przedstawionymi tutaj zasadami a praktyczną sytuacją w pracy, oznacza to, Īe
niezbĊdna jest weryﬁkacja warunków bezpieczeĔstwa pracy przez odpowiedzialne osoby.
Do PaĔstwa dyspozycji są nasi pracownicy ubezpieczenia spoáecznego
SVLFG, którzy sáuĪą radą i chĊtnie odpowiedzą na pytania związane z BHP.
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Prawo czáowieka do nienaruszalnoĞci
cielesnej powinno przyĞwiecaü naszym
codziennym dziaáaniom. W ramach BHP
zagadnienie to zostaáo opisane w róĪnorodnych wytycznych, ustawach oraz
precyzyjnych zasadach pracy. Podejmowane przez nas dziaáania mogą siĊ
zatem cieszyü trwaáym powodzeniem,
jeĪeli sáuĪą dobru ludzi.
Wykonawca, a wraz z nim jego pracownicy, ponoszą odpowiedzialnoĞü za
bezpieczną pracĊ zgodną z przepisami.
Wykonawca i jego pracownicy dziaáają
w branĪy naraĪonej na ponadprzeciĊtnie duĪe ryzyko wypadku. W związku
z tym bezpieczeĔstwo pracy w gospodarce leĞnej znajduje siĊ w centrum ich
zainteresowania.

WaĪne!




Fachowe wyksztaácenie i bezpieczna praca wzajemnie siĊ
warunkują.
Profesjonalne uĪywanie pilarki
áaĔcuchowej wymaga z reguáy
ukoĔczenia honorowanego
kursu dla drwali-pilarzy.

WiĊcej informacji: www.svlfg.
de, szukana fraza: „Kurs dla
drwali-pilarzy”
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Organizacja bezpieczeĔstwa pracy
Dziaáająca i skuteczna organizacja bezpieczeĔstwa pracy opiera siĊ na prewencyjnym podejmowaniu wczeĞniejszych
dziaáaĔ, dziĊki czemu podczas wykonywania prac odpowiednie osoby uĪywające
odpowiednich Ğrodków pracy mogą bezpiecznie wykonywaü swoją pracĊ zgodnie
ze standardami techniki.
Takimi dziaáaniami są:
 Badania predyspozycji pracowniczych przez lekarza medycyny pracy przed podjĊciem obowiązków
pracowniczych
 Regularna opieka lekarza medycyny
pracy i proﬁlaktyka ukierunkowana na
pracowników
 Nadzór przez inspektora BHP lub
udziaá w modelu przedsiĊbiorstwa
promowanego przez branĪowe towarzystwo ubezpieczeniowe
 Identyﬁkacja i ocena oraz deﬁniowanie na ich podstawie Ğrodków bezpieczeĔstwa, a nastĊpnie wdraĪanie,
kontrola i modyﬁkowanie tych Ğrodków (analiza zagroĪeĔ)
 Powierzanie prac wyáącznie pracownikom posiadającym predyspozycje i
umiejĊtnoĞci konieczne do przestrze-

Odpowiedzialność

gania przepisów i Ğrodków wymaganych dla bezpieczeĔstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania obowiązków pracowniczych
 Powierzenie obowiązków m.in. pracownikom sprawującym nadzór w
miejscu pracy (naleĪy prowadziü dokumentacjĊ na piĞmie, przestrzegaü
indywidualnych predyspozycji)

Podstawowe badania medycyny pracy odnoszące siĊ do prac
leĞnych:
G20: "Haáas"
G25: "Prace związane z kierowaniem, obsáugiwaniem i sprawowaniem nadzoru"
G41: "Prace związane z zagroĪeniem upadkiem z wysokoĞci"
G42: "Prace związane z zagroĪeniem infekcyjnym"

Medycyna pracy
Badania predyspozycji pracowniczych
przed rozpoczĊciem pracy mają za zadanie ustaliü, czy kondycja zdrowotna
pracownika pozwala oczekiwaü, Īe podoáa on powierzonym obowiązkom. SáuĪą one w pierwszej kolejnoĞci interesom
pracodawcy oraz bezpieczeĔstwu osób
trzecich. Predyspozycje zdrowotne podczas prac leĞnych: przydatnoĞü ﬁzyczna
i psychiczna, brak zawrotów gáowy, dobry wzrok, dobry sáuch, dobra kondycja
ﬁzyczna.

G46: "ObciąĪenie ukáadu miĊĞniowo-szkieletowego áącznie z
drganiami"

WiĊcej informacji:
Biuletyn rolniczego ubezpieczenia
spoáecznego LSV "Badania medycyny
pracy"

Proﬁlaktyka medycyny pracy analizuje i ocenia indywidualne, wzajemne oddziaáywanie wykonywanej pracy i stanu
zdrowotnego. Jej zadaniem jest wczesne
wykrywanie, czy podczas wykonywania
okreĞlonych prac istnieje podwyĪszone
ryzyko zdrowotne. W związku z tym proﬁ laktyka taka jest w interesie pracowników.
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Analiza zagroĪeĔ
Analiza i ocena przewidywalnych zagroĪeĔ oraz obciąĪeĔ jest wyrazem troski
wykonawcy o swoich pracowników. Analiza zagroĪeĔ ma na celu przewidywanie i krytyczną ocenĊ zakáadowych procedur pracy. Jest ona ukierunkowana
na wczesne wykrywanie zagroĪeĔ, aby
móc ustaliü odpowiednie Ğrodki ochrony
dla pracowników oraz podjąü niezbĊdne
dziaáania.
Zalety praktykowanej proﬁlaktyki:
 Mniej wypadków i szkód materialnych
 Redukcja kosztów dziĊki zoptymalizowanej organizacji/ procedurom
pracy

cy). W tym miejscu ma zastosowanie siedem kroków strategicznych skáadających
siĊ na podstawowe zasady postĊpowania podczas analizowania zagroĪeĔ.
W drugim etapie wywodzi siĊ dziaáania
wynikające z zagroĪeĔ sytuacyjnych w
miejscu pracy.
W trzecim etapie pracownik zajmuje siĊ
zagroĪeniami związanymi z wykonywaną przez niego pracą. Na ich podstawie
wywodzi konkretne dziaáania ukierunkowane na siebie i kolegów. Ocena drzewa
ma przy tym kluczowe znaczenie.

 Motywacja pracowników („szef siĊ
angaĪuje, wiĊc i ja siĊ zaangaĪujĊ“)
 Wypeánienie obowiązków wynikających z przepisów BHP
W stosunku do prac leĞnych ze zmieniającym siĊ zakresem prac wáaĞciwa jest
procedura trzystopniowa (ilustracja z prawej strony).
Pierwszy etap deﬁniuje dziaáania, które
zmierzają do zminimalizowania ryzyka
wynikającego z powszechnie znanych
zagroĪeĔ (Ğrodki pracy i procedury pra-
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Instrukcja zakáadowa stanowi pomoc
podczas regularnych szkoleĔ

Odpowiedzialność

Trzy etapy analizy zagroĪeĔ podczas prac leĞnych

Wykonawca wdraĪa wyniki analizy zagroĪeĔ (dziaáania) poprzez zapewnienie bezpiecznych Ğrodków pracy (Ğrodki ochrony indywidualnej, narzĊdzia, maszyny), odpowiednich pracowników (kwaliﬁkacje, specjalistyczna
wiedza) i udokumentowanego przeszkolenia (odpowiadającego instrukcjom
zakáadowym).

2. etapa: Sytuacyjna analiza zagroĪeĔ
OkreĞlenie „szczególnych” zagroĪeĔ w miejscu pracy i ustalenie dziaáaĔ.
Zleceniodawca jest zobowiązany do wspóápracy na tym etapie!
UwzglĊdnienie dziaáaĔ sytuacyjnych w planowaniu, organizacja (np.
przebieg robót, áaĔcuch ratunkowy) i dokumentacja w zleceniu wykonania prac.

3. etapa: Indywidualna analiza zagroĪeĔ
WdroĪenie przez pracowników etapów 1 i 2 w odniesieniu do konkretnej
sytuacji roboczej na przykáad poprzez ocenĊ drzewa.

Proces doskonalenia

1. etapa: Analiza zagroĪeĔ
Identyﬁkacja i ocena znanych zagroĪeĔ wystĊpujących powszechnie w
dziaáalnoĞci zakáadów za pomocą siedmiu kroków operacyjnych. Dokumentowanie analizy zagroĪeĔ áącznie z ustalonymi dziaáaniami.

Wykonanie prac i informacja zwrotna do wykonawcy o mających miejsce
zdarzeniach. Weryﬁkacja skutecznoĞci i przestrzegania dziaáaĔ mających na celu bezpieczeĔstwo pracy (BHP) przez wykonawcĊ oraz uzupeánienie analizy zagroĪeĔ.

WiĊcej informacji: www.svlfg.de, szukana fraza "Analiza zagroĪeĔ"
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DąĪenie do optymalizacji wymaga od
czasu do czasu spokojnej reﬂeksji i odpowiedzi na pytanie, czy wszystko zadziaáaáo w sposób taki, jak byáo planowane. Zasadnicze znaczenie mają w
tym przypadku zdarzenia takie jak incydenty niedoszáych wypadków, weryﬁkacja skutecznoĞci podjĊtych dziaáaĔ
i konsekwentne dąĪenie do wdroĪenia
uzgodnionych dziaáaĔ mających na celu
bezpieczeĔstwo pracy. Kluczową funkcjĊ
przypisuje siĊ równieĪ regularnym szkoleniom adekwatnym do okolicznoĞci.

Transfer obowiązków
Wykonawca jest zobowiązany przenieĞü
ciąĪące na nim obowiązki, jeĪeli sam nie
jest w stanie im sprostaü. Z tego wzglĊdu
nieodzowna jest osoba sprawująca nadzór w miejscu pracy. Mimo przeniesienia
pewnych obowiązków na odpowiednią
osobĊ czĊĞü istotnych obowiązków nadal
pozostaje w gestii wykonawcy. NaleĪy
do tego miĊdzy innymi regularne upewnianie siĊ w ramach przeprowadzanych
kontroli, Īe powierzone przez niego obowiązki są sumiennie wykonywane.

Determinanty przeniesienia obowiązków
 PrzydatnoĞü pracownika (niezawodnoĞü i specjalistyczna wiedza)
 Forma pisemna (podpis pracownika,
któremu powierza siĊ obowiązki)
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 Zakres odpowiedzialnoĞci i uprawnienia (rodzaj i zakres, uprawnienia
decyzyjne)

OdpowiedzialnoĞü zleceniobiorcy i
zleceniodawcy
Na zleceniodawcy ciąĪy obowiązek
wspóápracy podczas analizowania zagroĪeĔ. Zleceniodawca zna najlepiej
swoje gospodarstwo, na terenie którego
bĊdzie wykonywane zlecenie. RównieĪ
poprzez udzielenie zlecenia decyduje w
swoim zakresie kompetencji o przydatnoĞci danej ﬁrmy, a tym samym o poziomie bezpieczeĔstwa oferowanych przez
nią prac.

Obowiązki zleceniobiorcy:
 Przestrzeganie i kontrolowanie standardów bezpieczeĔstwa
 Zatrudnienie pracowników sprawujących nadzór, brygadzistów, jeĪeli
wykonawca sam nie jest obecny w
miejscu pracy
 Regularne szkolenie pracowników z uwzglĊdnieniem konkretnych
okolicznoĞci (cel: korygowanie,
ulepszanie)
 Zleceniobiorca jest gáównym wykonawcą, który samodzielnie ponosi
odpowiedzialnoĞü

Odpowiedzialność

 InstruktaĪ dla podwykonawców

Obowiązki zleceniodawcy

 Kontrolowanie podwykonawców
(przydatnoĞü, przestrzeganie standardów bezpieczeĔstwa)

 Przestrzeganie samodzielnoĞci zleceniobiorcy, który decyduje "JAK" i
"KTO"

 OdpowiedzialnoĞü w przypadku problemów jĊzykowych

 Przeszkolenie zleceniobiorcy, pomoc w zakresie analizy zagroĪeĔ

 Przekazanie podwykonawcom zobowiązaĔ dotyczących
bezpieczeĔstwa

 Nadzór nad naleĪytym wykonywaniem prac (prawidáowa metoda
pracy, przestrzeganie standardów
bezpieczeĔstwa)

Wspólne omówienie
zlecenia na miejscu
pracy pozwala wyeliminowaü ewentualne nieporozumienia
i daje pracownikom
jasnoĞü w zakresie
wykonywanych prac.
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 Dodatkowa kontrola bezpieczeĔstwa ("upewnienie siĊ", § 8 ustawy o
bezpieczeĔstwie pracy), bezpoĞrednia ingerencja w przypadku jawnych
naruszeĔ

WaĪne!


 Instrukcje kierowane do zleceniobiorcy: tylko „CO, GDZIE, KIEDY“
 Kontaktowanie siĊ z podwykonawcami tylko za poĞrednictwem
zleceniobiorcy




Kontrola standardów bezpieczeĔstwa
sáuĪy weryﬁkacji skutecznoĞci. Pozwala
wykazaü pracownikom, Īe Ğrodki bezpieczeĔstwa pracy są konieczne i mają duĪe
znaczenie.

12

Pracodawca/wykonawca
ponosi szeroko rozumianą
odpowiedzialnoĞü w stosunku do swoich pracowników
(odpowiedzialnoĞü pierwotna). Opracowana przez niego
organizacja integruje zasady
BHP we wszystkich dziaáaniach zakáadu.
Zleceniodawca musi wspieraü i nadzorowaü wykonawcĊ/
ﬁrmą zewnĊtrzną (odpowiedzialnoĞü wtórna).
Podejmowane dziaáania mają
znaczenie i racjĊ trwania tylko
jeĪeli zostanie zweryﬁkowana
ich skutecznoĞü.

Dalsze informacje
broszura B02 „OdpowiedzialnoĞü w
ramach BHP – wykonawca i kadra
kierownicza"

Substancje niebezpieczne

Substancje niebezpieczne są szkodliwe dla czáowieka w przypadku naraĪenia na ich dziaáanie poprzez wdychanie,
spoĪycie lub oddziaáywanie przez skórĊ. Zachowanie szczególnej ostroĪnoĞci
podczas wykonywania prac z takimi substancjami (mieszaninami) ma kluczowe
znaczenie dla zdrowia.
Podstawowe zasady pracy z substancjami niebezpiecznymi:








Unikanie – czy uĪycie substancji
niebezpiecznej jest bezwzglĊdnie
konieczne?
ZastĊpowanie – czy są inne, mniej
niebezpieczne mieszaniny? Przestrzegaü obowiązku substytucji!
Minimalizowanie – mniej znaczy
wiĊcej – czy moĪna zmniejszyü stosowane iloĞci? Czy moĪna zminimalizowaü zagroĪenie poprzez zastosowanie Ğrodków technicznych?
Czy zostaáy udostĊpnione i są uĪywane Ğrodki ochrony indywidualnej
okreĞlone w karcie charakterystyki?

NiezbĊdne informacje dotyczące bezpieczeĔstwa podczas obchodzenia siĊ z
substancjami niebezpiecznymi, ich transportu, przechowywania i utylizacji moĪna
znaleĨü w kartach charakterystyki poszczególnych produktów, opracowanych
przez podmiot wprowadzający do obrotu.

W zakáadach zatrudniających pracowników naleĪy opracowaü instrukcje zakáadowe. Mogą one byü równieĪ uĪywane
do regularnych szkoleĔ i naleĪy je udostĊpniü pracownikom (np. wywieszając na tablicy ogáoszeĔ lub w podobny
sposób).
Podczas transportu towarów niebezpiecznych po drogach publicznych w
Niemczech naleĪy przestrzegaü prawnych warunków ramowych (np. niemieckie rozporządzenie GGVSEB w sprawie
transportu towarów niebezpiecznych,
ADR).
W ramach podstawowej dziaáalnoĞci
moĪliwe jest zwolnienie z szeregu obszernych regulacji. WiĊcej szczegóáów
na ten temat i dokáadniejsze informacje dotyczące substancji niebezpiecznych w gospodarce rolnej, leĞnej i w
ogrodnictwie:

Dalsze informacje:
Broszura B26 "Substancje niebezpieczne"
Broszura B28 "Ochrona roĞlin",
Broszura B29 "Bezpieczny transport towarów niebezpiecznych"
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Substancje niebezpieczne

UĪywane substancje niebezpieczne i standardowe Ğrodki bezpieczeĔstwa
Substancje niebezpieczne
Symbole zagroĪeĔ
Paliwo gaĨnikowe

ĝrodki ochrony
UĪytkowanie
ł UĪywaü benzyny alkilowanej (paliwo specjalne,
benzyna do urządzeĔ)
ł Dostateczna wentylacja
podczas tankowania

Oznaczenie wg
ADR:

Transport
ł Zabezpieczenie áadunku

ł Karta charakterystyki

ł Przestrzegaü ograniczenia iloĞciowego stosownie
do reguáy 1000 punktów

ł Wykaz substancji
niebezpiecznych

ł GaĞnice min. 2 kg

ł Bezpieczny króciec wlewowy do tankowania

ł Zdemontowaü króüce
wlewowe

ł Oznakowanie kanistrów
zgodnie z rozporządzeniem o substancjach
niebezpiecznych

ł Oznaczenie kanistrów
wedáug przepisów ADR
(numer ONZ, piktogram
páomienia, od 5 l równieĪ
piktogram Ğrodowiska)

ł Zakaz palenia / uĪywania ognia podczas
tankowania

ł ONZ 1203 paliwo
gaĨnikowe

ł Unikaü przelewania (kanistry jednorazowe 5 l)

ł Oznakowanie
ł Ograniczenie dostĊpu
ł GaĞnica
ł Przestrzegaü odlegáoĞci
bezpieczeĔstwa

ł Oznakowanie

ł Zabezpieczenie áadunku

ł Karta charakterystyki

ł Zakaz palenia/ uĪywania
ognia podczas tankowania

ł Przestrzegaü ograniczenia iloĞciowego stosownie
do reguáy 1000 punktów

ł Wykaz substancji
niebezpiecznych

ł GaĞnice min. 2 kg

Oznaczenie
Ozna
ac e e wg
g ADR:
AD
D

ł Kontener na substancje
niebezpieczne ustawiony na
zewnątrz, w innym wypadku
okreĞliü i wdroĪyü ochronĊ
przeciwwybuchową

ł Przestrzegaü zakazu przechowywania razem z innymi
substancjami stosownie do
przepisów TRGS 510

ł Przestrzegaü 5-letniego
certyﬁkatu instytutu BAM
na kanister z tworzywa
sztucznego
Olejj n
apĊdowy
napĊdowy

Skáadowanie

ł Oznaczenie kanistrów
wedáug przepisów ADR
(numer ONZ, piktogram
páomienia, od 5 l równieĪ
piktogram Ğrodowiska)
ł ONZ 1202 olej napĊdowy

ł Cysterna kontenerowa z
certyﬁkatem IBC (przestrzegaü badaĔ!)
ł Oznakowanie
ł Ograniczenie dostĊpu
ł GaĞnica
ł Przestrzegaü odlegáoĞci
bezpieczeĔstwa

W odniesieniu do smarów, olejów, rozpuszczalników lub substancji niebezpiecznych, jakie powstają
podczas wykonywanych prac (dym ze spawania, pyáy), naleĪy w ramach analizy zagroĪeĔ okreĞliü
i wdroĪyü niezbĊdne Ğrodki bezpieczeĔstwa pracy. PamiĊtaü o zagroĪeniu wybuchem pustych opakowaĔ po paliwie gaĨnikowym!
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Substancje niebezpieczne

Puszki z farbą w
sprayu

ł Unikaü kontaktu
ł ĝrodki bezpieczeĔstwa
podane w karcie charakterystyki

ł Zabezpieczenie áadunku
ł Oryginalne opakowanie
(karton)
ł Unikaü podgrzewania
ł ZaáoĪyü kapturek
ł Przestrzegaü ograniczenia iloĞciowego stosownie
do reguáy 1000 punktów
ł ONZ 1950 pojemniki pod
ciĞnieniem

Butle z propanem

ł UĪytkowanie i miejsce
ustawienia odpowiednio
do instrukcji obsáugi dla
punktów poboru
ł Oznakowanie

ł Zabezpieczenie áadunku
ł Unikaü podgrzewania
ł Nasada ochronna
ł Wentylacja
ł Przestrzegaü ograniczenia iloĞciowego stosownie
do reguáy 1000 punktów
ł ONZ 1965 gaz zawierający wĊglowodór,
mieszaniny

ł Wykaz substancji
niebezpiecznych
ł Szafa stalowa, od 20 kg
szafa bezpieczeĔstwa
ł Oznakowanie
ł Ograniczenie dostĊpu
ł Przestrzegaü zakazu przechowywania razem z innymi
substancjami stosownie do
przepisów TRGS 510
ł Przechowywanie na
stojąco
ł Zabezpieczyü przed
upadkiem
ł Nasada ochronna
ł Dostateczna wentylacja (skáadowaü na
powietrzu!)
ł Oznakowanie
ł Ograniczenie dostĊpu
ł Przestrzegaü odlegáoĞci
bezpieczeĔstwa
ł Przestrzegaü zakazu przechowywania razem z innymi
substancjami stosownie do
przepisów TRGS 510

ĝrodki ochrony roĞlin, róĪne
oznaczenia

ł Potwierdzenie
kwaliﬁkacji
ł Przestrzegaü instrukcji
uĪytkowania i nosiü Ğrodki ochrony indywidualnej

ł Zabezpieczenie áadunku

ł Wykaz substancji
niebezpiecznych
ł Szafa bezpieczeĔstwa
ł Oznakowanie
ł Ograniczenie dostĊpu
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Substancje niebezpieczne

„LeĞny magazyn paliwa” z jednorazowymi opakowaniami 5 l – logistykĊ
zapewnia usáugodawca

Odpowiednio oznakowane pojemniki z substancją
niebezpieczną

Na czas transportu zdemontowaü króüce wlewowe
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Materiały robocze biologicznie czynne

Biologiczne materiaáy robocze, zwane
równieĪ substancjami biologicznie czynnymi, mogą byü szkodliwe dla zdrowia
czáowieka. Do substancji biologicznie
czynnych naleĪą mikroorganizmy (bakterie, wirusy, pleĞnie), pasoĪyty (kleszcze, robaki) oraz skáadniki organizmów
zwierzĊcych i roĞlinnych (soki roĞlinne,
pyáki, wáosie). Mogą one powodowaü
infekcje, choroby zakaĨne, wydzielanie
toksyn, a takĪe mieü dziaáanie uczulające lub w inny sposób oddziaáywaü
szkodliwie na zdrowie. Dziaáania proﬁ laktyczne mające na celu zapobieganie
chorobom (dziaáania prewencyjne) są powszechnie uznawane i doceniane. Konsekwentne przestrzeganie tych dziaáaĔ
podczas pracy ma kluczowe znaczenie
dla bezpieczeĔstwa.
Podczas prac leĞnych zakáada siĊ z reguáy „niezamierzone czynnoĞci” opisane
w rozporządzeniu o substancjach bio-

logicznie czynnych, poniewaĪ wykonywane prace nie są ukierunkowane bezpoĞrednio na substancje biologicznie
czynne. ZagroĪenia wynikają raczej z
substancji biologicznie czynnych, które mogą przykáadowo znajdowaü siĊ
na zwierzĊtach, roĞlinach lub innych
materiaáach.
W ramach analizy zagroĪeĔ naleĪy okreĞliü zagroĪenie ze strony substancji biologicznie czynnych, oceniü je i zdeﬁniowaü adekwatne dziaáania, które naleĪy
nastĊpnie wdroĪyü i kontrolowaü ich
skutecznoĞü. Znajdująca siĊ niĪej tabela przedstawia zestawienie substancji
biologicznie czynnych, z którymi moĪna mieü najczĊĞciej do czynienia w lesie oraz Ğrodki prewencyjne. NaleĪy
pamiĊtaü, Īe wystĊpowanie i czĊstotliwoĞü konkretnych substancji biologicznie czynnych moĪe siĊ róĪniü w poszczególnych regionach.

NajwaĪniejsze substancje biologicznie czynne i standardowe dziaáania prewencyjne podczas prac leĞnych
Skrócony opis choroby

Droga zakaĪenia/
przenoszenia

ĝrodki ochrony

Kleszczowe zapalenie mózgu (TBE), choroba przebie-

ħródáem zakaĪenia wirusem kleszczowego zapalenia mózgu moĪe byü
ugryzienie przez kleszcza
(kleszcz pospolity).

Zaleca siĊ szczepienia ochronne
zagroĪonych pracowników, którzy wykonują prace na terenach
objĊtych wystĊpowaniem TBE.
Informacja o aktualnych obszarach zagroĪenia: www.rki.de

ga w 2 etapach: moĪliwe są
objawy grypopodobne, zapalenie opon mózgowych i
trwaáe uszkodzenia mogące
prowadziü do Ğmierci.
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Materiały robocze biologicznie czynne

Skrócony opis
choroby
Borelioza, choroba przebiega w trzech etapach:
moĪliwe są objawy grypopodobne, rumieĔ wĊdrujący i objawy na skórze, w
ukáadzie nerwowym, stawach i sercu.

ZakaĪenia hantawirusowe, hantawirusy są
przenoszone na czáowieka
przez gryzonie i w zaleĪnoĞci od serotypu mogą
powodowaü powaĪny
przebieg choroby wáącznie
z zaburzeniem czynnoĞci
nerek.
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Droga zakaĪenia/
przenoszenia

ĝrodki ochrony

Infekcja bakteryjna jest
moĪliwa wskutek ugryzienia przez kleszcza (kleszcz
pospolity).

ł Nosiü ĞciĞle przylegającą i zapiĊtą
odzieĪ
ł UĪywaü preparatów przeciw
kleszczom
ł Przeszukiwaü odzieĪ podczas pracy i
ciaáo po skoĔczeniu pracy pod kątem
kleszczy
ł MoĪliwie szybko usunąü kleszcza, unikając jego zgniecenia (szczypce/karta
do usuwania kleszczy, pinceta itp.)
ł Przypadek ugryzienia przez kleszcza
naleĪy odnotowaü w rejestrze wypadków, zaznaczyü miejsce ugryzienia i
obserwowaü
ł Uzupeániü apteczkĊ pierwszej pomocy
o pincetĊ, lupĊ i Ğrodek dezynfekcyjny
do opatrywania miejsc ugryzienia
ł Obserwowaü pod kątem widocznych
symptomów (rumieĔ wĊdrujący, záe
samopoczucie podobne do grypy)

Do zakaĪenia moĪe dojĞü
wskutek kontaktu z odchodami zakaĪonych nornic
rudych, myszy polnych lub
myszy leĞnych. Przenoszenie czynnika chorobotwórczego odbywa siĊ
drogą oddechową poprzez
wdychanie skaĪonego pyáu,
moĪliwe jest zakaĪenie
spowodowane wcieraniem,
poprzez kontakt uszkodzonej skóry ze skaĪonym materiaáem lub wskutek ugryzienia przez zwierzĊ.

Podczas prac związanych z czyszczeniem, kontrolą budek lĊgowych i kontrolowanego poáowu myszy nosiü Ğrodki
ochrony indywidualnej:
ł Gogle
ł Maska przeciwpyáowa FFP3 z zaworem wydechowym
ł Kombinezon jednorazowy chroniący
przed dziaáaniem substancji chemicznych, typ 4B
ł Jednorazowe rĊkawice ochronne z
nitrylu
ł ZamkniĊte, áatwe w czyszczeniu buty,
które moĪna poddawaü dezynfekcji

Materiały robocze biologicznie czynne

Zarazek choroby czarnej
kory klonu: Cryptostroma
corticale.
Wdychanie moĪe spowodowaü zapalenie pĊcherzyków páucnych. Symptomy
(draĪniący kaszel, gorączka, dusznoĞci lub dreszcze)
pojawiają siĊ zazwyczaj po
upáywie od szeĞciu do oĞmiu
godzin od kontaktu i utrzymują siĊ przez kilka godzin,
rzadko przez kilka dni lub
tygodni.

Intensywny kontakt z
konidiami, zarodnikami
grzyba.

Podczas prac utylizacyjnych naleĪy preferowaü obróbkĊ maszynową i wilgotną pogodĊ, uĪywaü Ğrodków ochrony
indywidualnej:
ł Gogle
ł Maska przeciwpyáowa FFP2/FFP3 z zaworem wydechowym
ł Kombinezon jednorazowy chroniący
przed dziaáaniem substancji chemicznych, typ 4B
ł Jednorazowe rĊkawice ochronne o wystarczającej odpornoĞci mechanicznej
ł ZamkniĊte, áatwe w czyszczeniu buty,
które moĪna poddaü dezynfekcji
ł Nie rozdrabniaü zainfekowanych drzew,
nie uĪywaü do celów opaáowych

TĊĪec (Tetanus) jest chorobą zakaĨną mającą czĊsto
przebieg Ğmiertelny, która
atakuje komórki nerwowe
odpowiedzialne za poruszanie miĊĞniami

Bakterie tĊĪca wystĊpują bardzo powszechnie
(np. w glebie, zbutwiaáym drewnie). Infekcja
jest moĪliwa wskutek
zranienia.

ł Szczepienia ochronne – szczepienie
zaleca niemiecka komisja staáa ds.
szczepieĔ
ł Unikaü maáych obraĪeĔ lub opatrzyü
ranĊ (zdezynfekowaü, nakleiü plaster)
ł Nosiü rĊkawice
ł Myü i dbaü o rĊce

Korowódka dĊbówka: kontakt z wáoskami przez drogi
oddechowe, ĞluzówkĊ i skórĊ prowadzi do powaĪnych,
niekiedy toksycznych reakcji
uczuleniowych.
MoĪliwy jest niebezpieczny dla Īycia wstrząs
anaﬁlaktyczny.

MoĪna siĊ zaraziü przez
kontakt z wáoskami
(wáoski parzące) wytwarzanymi od III stadium
larwalnego gąsienic korowódki dĊbówki (materiaá organiczny, nie jest
substancją biologicznie
czynną).

ł Przed rozpoczĊciem pracy przeprowadziü kontrolĊ zakaĪenia na obszarach
wystĊpowania
ł Powierzyü specjalistom wyeliminowanie
ognisk chorobowych
ł Odessanie za pomocą odpowiedniego
urządzenia (pyá klasy H)
ł ĝrodki ochrony indywidualnej – patrz
wyĪej, jak w przypadku choroby czarnej
kory klonu
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NaleĪy jeszcze raz podkreĞliü regionalne zróĪnicowanie w wystĊpowaniu substancji biologicznie czynnych, wzglĊdnie
innych materiaáów biologicznych.
WiĊcej informacji moĪna znaleĨü pod
adresem www.svlfg.de, szukana fraza „karty luzem do gromadzenia w
segregatorze”.

ĝrodek proﬁlaktyczny do ochrony przed
kleszczami: szczelnie zapiĊta odzieĪ.

Wczesne usuniĊcie kleszcza zapobiega
zakaĪeniu boreliozą, poniewaĪ przenoszenie bakterii zaczyna siĊ dopiero po ok.
10 godzinach.
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Karty do gromadzenia w segregatorze
zawierają równieĪ informacje o innych
waĪnych substancjach biologicznie czynnych wystĊpujących w lasach, takich jak
tasiemiec bąblowcowy wielojamowy i
wĞcieklizna, a takĪe o pozostaáych materiaáach organicznych, jak na przykáad
sok roĞlinny barszczu Mantegazziego,
pyáki i fragmenty roĞlinne ambrozji bylicolistnej oraz owady gryzące.

Pierwsza pomoc

Zapewnienie pierwszej pomocy w gospodarce leĞnej ma kluczowe znaczenie w dziaáalnoĞci zakáadu. DuĪe ryzyko
wypadku i czĊsto bardzo powaĪne obraĪenia wystĊpujące podczas wypadków sprawiają, iĪ jest to aĪ nadto zrozumiaáe. Szczególnie przy powaĪnych
wypadkach sprawnoĞü dziaáania áaĔcucha ratunkowego moĪe decydowaü o Īyciu lub Ğmierci. Praca w maáych grupach
w czĊsto odlegáych, trudno dostĊpnych
miejscach wymaga przygotowania odpoàaĔcuch ratunkowy

wiednich planów dotyczących postĊpowania w razie wypadku, aby w sytuacji
awaryjnej móc zminimalizowaü szkody i
obraĪenia.
ûwiczenia ratunkowe przeprowadzane
w lesie wykazaáy, Īe ekipy ratunkowe
potrzebują niekiedy na dotarcie do poszkodowanych w wypadku w lesie nawet
ponad 40 minut. A co bĊdzie, jeĪeli wypadek wydarzy siĊ na stromym zboczu
albo gdy drogi leĞne bĊdą nieprzejezdne
dla pojazdów ratowniczych wskutek prowadzonej Ğcinki?

KTO
Osoby przeszkolone w udzielaniu pierwszej
pomocy

Lekarz pogotowia,
sanitariusze

Lekarze,
pielĊgniarki

CO

Pomoc
natychmiastowa

Telefon
alarmowy

Pierwsza
pomoc

Natychmiastowe dziaáania ratunkowe

SáuĪby
ratunkowe

Rozszerzone dziaáania

ratunkowe

Zaopatrzenie
szpitalne
Dziaáania
deﬁnitywne

GDZIE
Miejsce wypadku

Transport

Szpital

W sytuacji awaryjnej áaĔcuch ratunkowy, na którego newralgicznym początku znajdują
siĊ pracujące na miejscu osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy, musi gwarantowaü niezawodne funkcjonowanie.
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Pierwsza pomoc

W ramach sytuacyjnej analizy zagroĪeĔ
wykonawca jest zobowiązany opracowaü
wáaĞciwą organizacjĊ strategii ratunkowej
dla kaĪdego miejsca pracy. W tym celu
trzeba odpowiedzieü sobie na pytanie:

Czy jest zapewniona moĪliwoĞü natychmiastowej pomocy?
9 Plan ratunkowy istnieje, jest znany i
wyáoĪony do wglądu
9 Pracownicy wykonujący niebezpieczne
prace są wykwaliﬁkowanymi osobami
przeszkolonymi w udzielaniu pierwszej
pomocy
9 W dyspozycji jest nadająca siĊ do uĪytku apteczka (stan, waĪnoĞü)
9 Pracownicy noszą przy sobie opatrunek indywidualny

Czy moĪna wykonaü telefon alarmowy?
9 W dyspozycji jest sprawnie dziaáający telefon
9 Zapewniono i poinformowano o zasiĊgu sieci w miejscu wykonywania
prac i bliskiej okolicy
9 Gwarantowana jest moĪliwoĞü porozumienia w sytuacji zagroĪenia
(dostateczna znajomoĞü jĊzyka
niemieckiego)
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Czy istnieje moĪliwoĞü dojazdu sáuĪb
ratunkowych na miejsce wypadku?
9 PrzejezdnoĞü dróg (przeszkody spowodowane Ğcinką, warunki
pogodowe!)
9 Pracownicy znają punkty zbiorcze,
punkty ratunkowe w celu doprowadzenia sáuĪb ratunkowych
9 Plan dotyczący postĊpowania w razie
wypadku zostaá wytáumaczony pracownikom w zrozumiaáy sposób przed
rozpoczĊciem pracy i znajduje siĊ w
zleceniu pracy
ûwiczenia awaryjne/ratunkowe przeprowadzane razem ze zleceniodawcą pokazują
sáabe punkty w áaĔcuchu ratunkowym. Dlatego mają one kluczowe znaczenie w analizie zagroĪeĔ pozwalającej oceniü specyﬁczne dla zakáadu zagroĪenia w sytuacjach
awaryjnych.
Akcja ratunkowa i pomoc niesiona przez
profesjonalne sáuĪby ratunkowe ma zawsze
pierwszeĔstwo. Osoby udzielające pierwszej pomocy w Īadnym wypadku nie powinny samodzielnie podejmowaü siĊ transportu
poszkodowanych.
Dalsze informacje
broszura B04 „Pierwsza pomoc”

Pierwsza pomoc

Punkt ratunkowy:
ustalone miejsce dojazdu
dla pojazdów ratunkowych

NaleĪy mieü zawsze przy
sobie: opatrunek indywidualny do prac leĞnych

Im szybciej, tym lepiej:
ratownicy dotarli juĪ do
rannego
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Jednoosobowe wykonywanie prac

W razie wypadku naleĪy zapewniü natychmiastową pierwszą pomoc i bezzwáoczne wdroĪenie áaĔcucha ratunkowego. Ze wzglĊdu na powagĊ obraĪeĔ
odnoszonych podczas prac leĞnych
trudno tego oczekiwaü od rannego pracownika, który pracowaá indywidualnie.
Z tego wzglĊdu naleĪy zweryﬁkowaü
dopuszczalnoĞü pracy jednoosobowej w gospodarce leĞnej i odpowiednio
zabezpieczyü.

O pracy jednoosobowej mówi siĊ, gdy
pojedyncza osoba indywidualnie wykonuje prace poza zasiĊgiem gáosu i
wzroku innych osób.
Dla dopuszczalnoĞci pracy jednoosobowej kluczowe znaczenie ma poziom
zagroĪenia. O niebezpiecznej pracy jednoosobowej mówi siĊ, gdy poziom zagroĪenia wykonywanych prac zasáuguje na okreĞlenie jako podwyĪszony lub
krytyczny. W takim przypadku czynniki
zagroĪenia powodują w razie wypadku
na tyle powaĪne obraĪenia, Īe poszkodowany pracownik nie jest w ogóle zdolny do jakiegokolwiek dziaáania lub zdolny
jedynie w ograniczonym stopniu.
W okreĞlonych przypadkach moĪliwe jest
techniczne monitorowanie niebezpiecznych prac jednoosobowych. W tym celu
przed rozpoczĊciem prac wykonawca
jest zobowiązany przeprowadziü ocenĊ
ryzyka w oparciu o normĊ DGUV 112-139
"Stosowanie urządzeĔ do indywidualnej
sygnalizacji ratunkowej".

24

Z reguáy niedopuszczalne są nastĊpujące niebezpieczne prace jednoosobowe:
 prace wykonywane przy uĪyciu pilarki áaĔcuchowej
 wchodzenie na drzewa
 rĊczne Ğcinanie drzew
 prace wykonywane w koronie
drzewa
Dopuszczalne jest z reguáy wykonywanie nastĊpujących niebezpiecznych
prac jednoosobowych przy zastosowaniu technicznego monitorowania za pomocą biernego systemu alarmowania
(urządzenie do indywidualnej sygnalizacji ratunkowej):
 Prace z zastosowaniem lin i uĪyciem
ciągnika zrywkowego
 Prace związane z przeglądami i
konserwacją maszyn w lesie
W ramach grup roboczych dopuszczalna
jest krótkotrwaáa, niebezpieczna praca
jednoosobowa, jeĪeli zapewniona jest
odpowiednia áącznoĞü bezprzewodowa, na przykáad system áącznoĞci zintegrowany z kaskiem. NaleĪy przy tym
w ramach analizy zagroĪeĔ oceniü koniecznoĞü wyposaĪenia stosowanych
systemów áącznoĞci w funkcjĊ alarmowania ratunkowego.

Jednoosobowe wykonywanie prac

WiĊcej informacji:
Biuletyn rolniczego ubezpieczenia spoáecznego LSV T07 "MoĪliwoĞci alarmowania ratunkowego dla osób pracujących indywidualnie w lesie"

Systemy áącznoĞci zintegrowane z kaskiem zapewniają niezbĊdne poáączenie
gáosowe w przypadku indywidualnego
wykonywania prac, co pozwala bezpoĞrednio reagowaü na wypadek i zapewniü pierwszą pomoc.

Prace wykonywane w lesie, takie jak przeglądy i konserwacja maszyn, zalicza siĊ do
prac niebezpiecznych, które z reguáy moĪna monitorowaü technicznie, jeĪeli są wykonywane przez pojedyncze osoby.
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Barakowóz dla pracowników leśnych

Standard techniczny: Barakowóz dla pracowników leĞnych

Adekwatnie do standardów techniki naleĪy tak zorganizowaü pracĊ w lesie, Īeby
záagodziü negatywne warunki pracy spowodowane czynnikami atmosferycznymi,
a takĪe zapewniü stosowne warunki higieniczne w ciągu dnia pracy. Barakowóz
przeznaczony dla pracowników leĞnych
speánia te wymagania i chroni zdrowie
mobilnych zespoáów pracujących w lesie.
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Funkcje barakowozu:
 Ochrona przed wilgocią, zimnem
 Suszenie odzieĪy roboczej
 Pomieszczenie socjalne do spĊdzania przerw
 MoĪliwoĞü umycia siĊ (higiena!)

Barakowóz dla pracowników leśnych

Szafa do suszenia

Pomieszczenie do wypoczynku w trakcie
przerwy

Aneks do mycia i gotowania

Miejsce do przechowywania i konserwowania prostszych narzĊdzi uĪywanych w
leĞnictwie
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Znaki certyfikacji

ĝrodki pracy i narzĊdzia muszą podoáaü
ciĊĪkim warunkom pracy, jakie czĊsto
wystĊpują w gospodarce leĞnej. Dlatego przy ich zakupie naleĪy siĊ kiero-

waü przede wszystkim kryterium bezpieczeĔstwa i przydatnoĞci praktycznej.
Wskazówką moĪe byü równieĪ oznaczenie produktu, które powinno byü znane
kupującemu:

Deklaracja wáasna producenta, Īe produkt odpowiada obowiązującym standardom bezpieczeĔstwa. Bez takiego oznaczenia produkt nie moĪe byü sprzedawany. Podstawą prawną obowiązku znakowania są rozporządzenia wynikające z
ustawy o bezpieczeĔstwie niektórych urządzeĔ i produktów,
jak na przykáad maszyny.

BezpieczeĔstwo produktu zostaáo sprawdzone przez upowaĪnioną, niezaleĪną jednostkĊ certyﬁkującą. Kontrola jest
dobrowolna i moĪliwa dla wielu produktów gotowych do
uĪytkowania.

Jednostka certyﬁkująca SVLFG przebadaáa bezpieczeĔstwo produktu ze szczególnym uwzglĊdnieniem wymogów
praktycznych i ergonomii.

Oprócz kryteriów bezpieczeĔstwa technicznego stowarzyszenie nadzoru prac i techniki leĞnej (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e. V.) badaáo równieĪ przydatnoĞü
podczas profesjonalnych prac leĞnych.
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Środki ochrony osobistej

ĝrodki ochrony indywidualnej mają chroniü przed zagroĪeniami oraz zapewniü
ochronĊ zdrowia podczas pracy. ĝrodki ochrony indywidualnej przeznaczone
dla pracowników leĞnych podlegają nieustannie ciągáemu rozwojowi. Wysokiej
jakoĞci produkty wyróĪniają siĊ aktualnie licznymi wáaĞciwoĞciami, które coraz lepiej są w stanie sprostaü trudnym
warunkom podczas prac w lesie. W ramach oceny zagroĪeĔ wynikających z
warunków pracy okreĞla siĊ niezbĊdne
Ğrodki ochrony indywidualnej, które zapewnią dziaáanie ochronne adekwatne
do konkretnego zagroĪenia dla zdrowia
i bezpieczeĔstwa.
ĝrodki ochrony indywidualnej dla
pilarzy pracujących w lesie:
 Kask ochronny z ochronnikami sáuchu i osáoną twarzy
 Ochrona rąk, rĊkawice ochronne zapewniające ochronĊ przed zagroĪeniami mechanicznymi
 Spodnie z ochroną przed przeciĊciem, z reguáy klasa 1

W warunkach niesprzyjającej pogody do Ğrodków ochrony indywidualnej
dla pilarzy pracujących w lesie naleĪy
równieĪ odzieĪ ocieplająca i chroniąca
przed deszczem. MoĪna przykáadowo
wymieniü:
 BieliznĊ funkcyjną
 OdzieĪ z dzianiny baranizowanej
 Ubranie przeciwdeszczowe (kurtka
przeciwdeszczowa, osáona na kark
mocowana do kasku)
Pracodawca jest zobowiązany zapewniü odpowiednie Ğrodki ochrony indywidualnej. Sprawdziáa siĊ przy tym
dobra praktyka uzgadniania zamawianych produktów z pracownikami.
W zakresie czyszczenia i okresu uĪytkowania Ğrodków ochrony indywidualnej
naleĪy przestrzegaü informacji podanych
przez producenta.
WiĊcej informacji: broszura B06 "ĝrodki ochrony indywidualnej"

 Bezpieczne buty robocze z ochroną
przed przeciĊciem
 OdzieĪ wierzchnia z duĪą powierzchnią kolorów sygnalizacyjnych
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Środki ochrony indywidualnej

Wspóáczesne Ğrodki ochrony indywidualnej dla pilarzy charakteryzują siĊ licznymi
zaletami:

Przyábica z wytrawionego metalu zapewnia optymalną funkcje
widocznoĞci i ochrony

Bezpiecznie i zrozumiale,
komunikacja za pomocą
áącznoĞci bezprzewodowej

Okulary z Īóátymi szkáami,
tutaj zintegrowane z kaskiem, poprawiają widzenie dziĊki rozjaĞnieniu i
wzmocnieniu kontrastu

Wzmocnienia na kolanach uáatwiają przyklĊk i
ergonomiczną pracĊ
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Bezpieczne poruszanie siĊ dziĊki elementom antypoĞlizgowym
(blaszki antypoĞlizgowe do pniaków) oraz kolcom lub bieĪnikom
podeszwy

Przykáad aktualnych Ğrodków ochrony indywidualnej do prac pilarskich

"WewnĊtrzne" stuptuty ze
Ğciągaczem gumowym
zwiĊkszają ochronĊ przed
kleszczami

Środki ochrony indywidualnej

DuĪa powierzchnia barw sygnalizacyjnych w kolorze pomaraĔczowo-Īóátym uwzglĊdnia róĪną skutecznoĞü w róĪnych porach roku
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Sprzęt

NarzĊdzia i Ğrodki pracy uĪywane w leĞnictwie muszą odpowiadaü standardom
techniki. Stosowane Ğrodki pracy i narzĊdzia nie mogą byü Ĩródáem dodatkowych
zagroĪeĔ.

Dobór narzĊdzi:
 Stosowaü sprawdzone produkty
 UĪywaü do pracy produktów zatwierdzonych aktualnie przez specjalistów i sprawdzonych w praktyce
(przestrzegaü standardów techniki)

UĪytkowanie narzĊdzi:

Podstawowe wyposaĪenie do Ğcinki
rĊczno-maszynowej

 Przestrzegaü zaleceĔ producenta,
dopuszczalne jest uĪytkowanie wyáącznie zgodne z przeznaczeniem
 Przestrzegaü ograniczeĔ dotyczących stosowania – na przykáad duĪej
dĨwigni-obracaka uĪywaü przy Ğcince tylko do maks. pierĞnicy 25 cm
 Regularnie i przed uĪyciem sprawdzaü narzĊdzia pod kątem uszkodzeĔ i w razie potrzeby przekazaü
do naprawy/wymiany

Lekki hak do obracania i „techniczne kliny
do Ğcinki” zapewniają lepszą ergonomiĊ
podczas prac leĞnych

32

Sprzęt

W zakresie siáy uciągu do 1,8 t wciągarka bĊbnowa uáatwia
rĊczno-maszynowe prace, czyniąc je bezpieczniejszymi

Ergonomiczna uprząĪ na
narzĊdzia drwalskie

Szeroki, ergonomiczny
pas narzĊdziowy
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Sprzęt

WaĪne!
PilarkĊ naleĪy konserwowaü zgodnie z
zaleceniami producenta. Obejmuje to
codzienne sprawdzenie áaĔcucha,
hamulca áaĔcucha
i blokady dĨwigni
gazu. Poprawnie i
fachowo naostrzony áaĔcuch pilarki to
podstawa bezpiecznej i ergonomicznej
pracy.

Ostrzenie w trakcie pracy. Z reguáy wystarczają jedno-dwa pociągniĊcia pilnika. Imadáo do ostrzenia áaĔcucha i
przymiar do ostrzenia są nieocenioną pomocą

WaĪne!
Prawidáowo opiáowany ogranicznik zagáĊbienia oznacza:


mniejszy odrzut



mniej drgaĔ
= bezpieczne prowadzenie ciĊcia

Pomoce do ostrzenia pilnikiem, takie jak prowadnik
rolkowy pilnika, umoĪliwiają precyzyjniejsze prowadzenie pilnika.
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Przestrzegaü Ğredniej
wysokoĞci ogranicznika
zagáĊbienia wynoszącej
0,65 mm!

Przygotowanie do pracy

Podstawowym warunkiem bezpiecznej
pracy w lesie jest dobre przygotowanie.
Wykonawca musi z góry wiedzieü, jakie
prace i warunki czekają na niego lub jego
pracowników na miejscu zrĊbu. WáaĞnie
podczas Ğcinki za pomocą pilarek áaĔcuchowych decyduje to w gáównej mierze o
jakoĞci bezpieczeĔstwa pracy.

Przygotowanie do pracy:
 Pisemne zlecenie pracy z sytuacyjną analizą zagroĪeĔ i mapami.
 Ustalone prace zastĊpcze, aby w
przypadku zmiany pogody, na przykáad przy silnym wietrze, nie prowadziü Ğcinki.

 Zapewnienie Ğrodków/wyposaĪenia
roboczego odpowiednio do konkretnej sytuacji roboczej na zrĊbie.
NaleĪy tutaj równieĪ dostosowanie Ğrodków ochrony indywidualnej
do konkretnej sytuacji zagroĪenia,
na przykáad uwarunkowana pogodą ochrona przez wilgocią/zimnem,
obuwie dostosowane do Ğliskich powierzchni itp.
 Odpowiedni sposób wykonywania
prac (praca jedno- lub dwuosobowa).
Ciągnik do obalania drzew z wykorzystaniem wciągarki linowej (usuwanie posuszu!) do zrywki drewna
na zboczach lub do zabezpieczania
podczas obróbki itp.

Uzgodnienia wĞród drzewostanu dotyczące konkretnych
zagroĪeĔ podczas pracy zwiĊkszają jej bezpieczeĔstwo.
Nigdy nie obejdzie siĊ bez rozmów na temat martwych drzew
stojących, ustalenia dziaáek roboczych i stref bezpieczeĔstwa
przy pracy jednoosobowej w
rozproszeniu.
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Przygotowanie do pracy

WaĪne!
Pisemne zlecenie
pracy jasno i zrozumiale odpowiada
na najwaĪniejsze
pytania: Kto, kiedy,
gdzie, co, jak i czym
robi, ile i jak dáugo
bĊdzie to trwaü, czy
jest jeszcze coĞ, co
naleĪy zrobiü przed
rozpoczĊciem, po
skoĔczeniu prac?
Obszar obalania = promieĔ odpowiadający podwójnej wysokoĞci drzewa = strefa niebezpieczna

Uwaga!
W obrĊbie strefy niebezpiecznej
odpowiadającej podwójnej wysokoĞci
drzewa wolno przebywaü wyáącznie
osobom biorącym
udziaá w Ğcince.

NIE!

X
Konsekwentne przestrzeganie strefy niebezpiecznej odpowiadającej podwójnej wysokoĞci drzewa pozwoliáoby
uniknąü wielu wypadków!
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Zabezpieczenie zrębu

Prawo powszechnego wstĊpu do lasu sprawia, Īe konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie osób trzecich przed zagroĪeniami
związanymi z wykonywaniem prac leĞnych.
JuĪ na etapie przygotowania do pracy naleĪy uwzglĊdniü zabezpieczenie miejsc zrĊbu
za pomocą odpowiednich Ğrodków blokujących wstĊp i poprzez ewentualne wystawienie posterunków.
Ryzyko powaĪnych obraĪeĔ dla osób trzecich musi mieü swoje odzwierciedlenie w
zakresie podejmowanych Ğrodków bezpieczeĔstwa. Skuteczne zabezpieczenie
miejsc zrĊbu moĪe byü odpowiedzią na
nastĊpujące pytania:

 W przypadku terenów czĊsto odwiedzanych przez ludzi lub w maáo
przejrzystym terenie naleĪy sprawdziü moĪliwoĞü ustawienia posterunków. KoniecznoĞü wystawienia
posterunku okreĞla siĊ na podstawie sytuacyjnej analizy zagroĪeĔ.
NaleĪy zapewniü moĪliwoĞü porozumiewania siĊ (drogą radiową)
miĊdzy pilarzem a wystawionym
posterunkiem.

KTO jest odpowiedzialny za
zabezpieczenie?
 Wykonawca zleca odgrodzenie terenu
i wyznacza pracowników odpowiedzialnych za realizacjĊ.
 Podanie nazwisk wyznaczonych pracowników w pisemnym zleceniu pracy.
Wyznaczona osoba musi o tym wiedzieü i tego chcieü.

JAK ma byü wykonane
zabezpieczenie?
 SkutecznoĞü Ğrodków uĪytych do ogrodzenia terenu musi odpowiadaü standardowi techniki i stanowiü niewątpliwą
barierĊ (w formacie baneru). Przestrzegaü ewentualnych przepisów zleceniobiorcy, takich jak regulamin zakáadowy.

ZamkniĊcie terenu przy uĪyciu oﬁcjalnych znaków zakazu i dodatkowej tablicy
informującej o „zagroĪeniu dla Īycia” oraz
wyznaczenie przejĞü.
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Zabezpieczenie zrębu

CO naleĪy zabezpieczyü?
 Przejezdne drogi leĞne, drogi do jazdy konnej i szlaki turystyczne na obszarze miejsc prowadzonego zrĊbu.
Przestrzegaü minimalnej odlegáoĞci
odpowiadającej podwójnej wysokoĞci drzewa. Zabezpieczenie naleĪy
przesuwaü odpowiednio do postĊpu
zrĊbu.
 Strefy niebezpieczne, jak rozpiĊte w
poprzek drogi liny, maszyny ustawione w trudno przejrzystych miejscach itp.

WaĪne!
W razie potrzeby przeprowadziü
odpowiednio wczeĞniej rozmowy
z kompetentnymi organami, na
przykáad z wydziaáem komunikacji,
koleją, zakáadem energetycznym,
policją. Do planowania zabezpieczenia naleĪy zaangaĪowaü równieĪ zleceniodawcĊ.
Podczas planowania i realizacji zabezpieczenia zrĊbu pamiĊtaü o zapewnieniu moĪliwoĞci objazdu!

Uwaga!
W obrĊbie strefy niebezpiecznej odpowiadającej podwójnej wysokoĞci
drzewa wolno przebywaü wyáącznie
osobom biorącym udziaá w Ğcince.

W przypadku terenów czĊsto odwiedzanych przez ludzi: posterunek informacyjny
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„Baner leĞny” ma duĪą skutecznoĞü odgradzającą

Ocena drzewa

Ocena drzewa jest najwaĪniejszą czynnoĞcią przed jego obaleniem. Jest to
analiza zagroĪeĔ dokonywana przez
pilarza. Ocena drzewa pozwala z góry
okreĞliü moĪliwe zagroĪenia podczas
obalania drzewa. W jej wyniku dobiera
siĊ techniki pracy, które pozwalają zminimalizowaü ryzyko podczas wykonywania
prac. Kluczowe znaczenie mają przy tym
nastĊpujące punkty:

 ZagroĪenie dla przewodów energetycznych, linii kolejowych, samochodów, budynków

S

wysokoĞü drzewa
korona drzewa
gaáĊzie
przebieg pnia
stan zdrowia
Ğrednica pnia
sąsiednie drzewa, otoczenie

WysokoĞü drzewa









ki, banery, taĞma kierunkowa do
wyznaczania trasy, posterunki
informacyjne

WysokoĞü drzewa
T

Jak wysokie jest drzewo?
 OkreĞlenie w przybliĪeniu za pomocą „trójkąta drwala”

Korona drzewa

 Strefa niebezpieczna (promieĔ odpowiadający podwójnej wysokoĞci
drzewa)

Czy rozáoĪenie ciĊĪaru w obrĊbie korony jest równomierne czy jednostronne?

 Gdzie znajduje siĊ kolega z zespoáu? (odlegáoĞü bezpieczeĔstwa)

Czy w koronie są rozwidlenia lub pionowo rosnące gaáĊzie?

 W razie koniecznoĞci zadbaü o
oznakowanie dla kierowców – zna-

Czy korona jest sucha, zielona, záamana lub chora?
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Ocena drzewa

Czy w drzewostanie znajduje siĊ luka,
w kierunku której moĪna obaliü drzewo?
 Unikaü ryzyka związanego z
pĊkniĊciem
 Nie pracowaü pod zawieszonymi
gaáĊziami/koronami
 Ewentualnie pracowaü z uĪyciem lin

GaáĊzie

nia, drzewo pochylone w bok od kierunku
obalania, drzewo pochylone zgodnie z
kierunkiem obalania)?
Czy na pniu są widoczne pĊkniĊcia,
uszkodzenia?
 Ustaliü stosowną technikĊ obalenia
drzewa
 W przypadku drzew pochylonych
w bok od kierunku obalania praco-

Czy podczas obalania mogą siĊ odáamywaü i spadaü gaáĊzie (suche gaáĊzie)?
Czy gaáĊzie utrudniają "swobodny upadek" drzewa?

 W wyniku obalania drzewa moĪe
dojĞü do odrzucenia gaáĊzi, czĊĞci
korony czy pnia z sąsiednich drzew
(ĞcieĪka oddalania i punkt
oddalenia)

Przebieg pnia
Oceniü pieĔ i koronĊ drzewa z odlegáoĞci pozwalającej na dobrą przejrzystoĞü.
Czy Ğrodek ciĊĪkoĞci drzewa znajduje
siĊ w obrĊbie czy poza obrĊbem szyi
korzeniowej (drzewo normalne, drzewo
pochylone przeciwnie do kierunku obala-
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Sąsiednie
drzewa
przebieg pnia

 Oceniü gaáĊzie i czĊĞci korony drzewa, które ma zostaü obalone

Ocena drzewa

waü w miarĊ moĪliwoĞci od strony
rozciąganej

 Ustaliü wymiary rzazu podcinającego, zawiasy i progu bezpieczeĔstwa

 Wybór ĞcieĪki oddalania i punktu
oddalenia

Sąsiednie drzewa, otoczenie

Stan zdrowia

Jak mocno są ze sobą zroĞniĊte korony
sąsiednich drzew?

Czy w obrĊbie szyi korzeniowej są widoczne uszkodzenia lub oznaki zgnilizny
(przegniáe miejsca, zgnilizna czerwona
etc.)?

Czy podczas obalania moĪliwe jest porwanie wraz z obalanym drzewem równieĪ sąsiednich drzew?

 W przypadku dobrego stanu zdrowia
systematyczne obcinanie nabiegów
korzeniowych

Czy drzewo nie spadnie na przeszkody w terenie mogące spowodowaü jego
odrzucenie w bok lub do tyáu?

 W przypadku podejrzenia zgnilizny
Pionowy rzaz wgáĊbny w szyjĊ
korzeniową od strony rzazu podcinającego lub z tyáu
Uwaga! Nie obcinaü nabiegów
korzeniowych, nie robiü rzazów w
drewnie bielastym
UwzglĊdniü wartoĞci wynikające
z doĞwiadczenia wczeĞniejszych
Ğcinek

Czy martwe drewno, drzewostan Ğrodkowego piĊtra i dolne piĊtro drzewostanu nie przeszkadza Ğcince (w razie
potrzeby usunąü)?
WaĪne!




ĝrednica pnia
Jak grube jest drzewo (pierĞnica)?
 UĪywaü dostatecznie mocnej pilarki
i odpowiednich narzĊdzi drwalskich
 Wybraü odpowiednią technikĊ pracy





Przed obaleniem kaĪdego
drzewa dokonaü starannej
oceny drzewa
Im bardziej skomplikowane
drzewo i otoczenie, tym ocena drzewa musi byü bardziej
intensywna
W przypadku niejasnoĞci nie
Ğcinaü drzewa
BezpieczeĔstwo pracy ma zawsze priorytet.
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Martwe drewno

Martwe drewno stanowi w dzisiejszej
gospodarce leĞnej coraz wiĊksze zagroĪenie dla pilarza. Ryzyko pojawia
siĊ szczególnie w przypadku drzew liĞciastych, poniewaĪ suche gaáĊzie czy
czĊĞci korony drzewa mogą siĊ áamaü
i spadaü juĪ w momencie wbijania klinów. Z doĞwiadczenia wynika, iĪ drzewa martwe mogą siĊ przewróciü z powodu samych wstrząsów spowodowanych
obalaniem sąsiednich drzew lub wskutek
podmuchów wiatru podczas Ğcinki.

Dziaáania mające na celu zminimalizowanie ryzyka:
 Oznaczenie stojących drzew martwych (moĪliwie przed listnieniem)
 Sytuacyjna analiza zagroĪeĔ
 Konkretne zalecenia w zleceniu pracy i szkolenie z zakresu postĊpowania z martwym drewnem
 Technika wykonywania prac i Ğrodki
pracy mające na celu zmniejszenie
ryzyka (w peáni zmechanizowane
wykorzystanie maszyn, obalanie z
uĪyciem wciągarki linowej)
 Obalanie drzew na obszarze zagroĪenia stojącym martwym drewnem
jest dozwolone dopiero po kompetentnej ocenie indywidualnej
sytuacji - W przypadku wątpliwoĞci nie obalaü drzewa, lecz
pozostawiü
 Stojące drzewa martwe, które mają
zostaü obalone na ziemiĊ, zrywa siĊ
z reguáy Ğciągaczem linowym

Uwaga!
BezpieczeĔstwo pracy jest zawsze waĪniejsze od aspektów
ekologicznych/ekonomicznych!
ZagroĪenie podczas Ğcinki: stojące martwe drzewo
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Fachowe obalanie

Systematyczne usuwanie nabiegów
korzeniowych:
Nabiegi korzeniowe naleĪy usuwaü jeszcze na stojącym drzewie.

obalania drzewa. PowierzchniĊ ciĊcia
moĪna kontrolowaü za pomocą przyrządu celowniczego pilarki.
CiĊcie 3: Usunąü trzeci nabieg korzeniowy pod kątem prostym do ciĊcia 2.

Powody obcinania nabiegów
korzeniowych:
 Rzaz podcinający znajduje siĊ w
pionowo przebiegających wáóknach
pnia
 Zmniejszenie Ğrednicy pnia
 Lepsza widocznoĞü przy zakáadaniu
ciĊcia
 Lepsza jakoĞü wykonanego rzazu podcinającego, zawiasy i progu
bezpieczeĔstwa
 Speánienie minimalnych wymogów
dotyczących pozyskiwania drewna
Systematyczne usuwanie nabiegów korzeniowych wolno wykonywaü wyáącznie
na drzewach zdrowych.
CiĊcie 1: Pilarz stoi z prawej strony za
drzewem. Oszacowanie kierunku obalania drzewa przy uĪyciu górnej czĊĞci
prowadnicy. Wykonanie ciĊcia pionowego (ciĊcie kontaktowe), nastĊpnie ciĊcia
poziomego.

WaĪne!
Systematyczne usuwanie nabiegów korzeniowych zapewnia
przejrzystoĞü i uáatwia prowadzenie ciĊcia.





W przypadku zgnilizny wewnĊtrznej pnia lub drzewa pochylonego
w bok od kierunku obalania – odpowiednio do oceny drzewa – pozostawia siĊ nabiegi korzeniowe
lub podcina.

CiĊcie 2: Pod kątem 90° do ciĊcia 1, powierzchnia ciĊcia wskazuje w kierunku
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Prawidáowe wymiary ciĊü
JakoĞü prowadzonej Ğcinki rĊczno-maszynowej nie pozostaje bez wpáywu na
ryzyko wypadku. Fachowa wiedza poparta kwaliﬁkacjami, doĞwiadczenie i
krytyczna samokontrola pilarza mają
kluczowe znaczenie.

WaĪne!




Rzaz podcinający
Rzaz podcinający nadaje drzewu kierunek obalania. Musi byü zaáoĪony do
rdzenia pnia. CiĊcie poziome (1/5–1/3
Ğrednicy pnia w miejscu ciĊcia) i ciĊcie
ukoĞne (kąt podciĊcia 45°–60°) skáadają
siĊ na rzaz podcinający. KrawĊdĨ rzazu
powinna byü prostopadáa do obranego
kierunku obalania.
Uwaga! NajczĊstszym báĊdem jest zbyt
niskie podciĊcie, wskutek czego ciĊcie
poziome i pionowe siĊ nie spotkają. To z
kolei stanowi zagroĪenie dla funkcji prowadzenia drzewa przez zawiasĊ!

Rzaz Ğcinający – próg
bezpieczeĔstwa
Rzaz Ğcinający zakáada siĊ wyĪej od poziomej podstawy rzazu podcinającego,
aby otrzymaü próg bezpieczeĔstwa (1/10
Ğrednicy pnia w miejscu ciĊcia, co najmniej 3 cm).
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Rzaz podcinający nadaje kierunek obalania drzewa. Musi
siĊgaü aĪ do miejsca pionowego
przebiegu wáókien.
Poziome i ukoĞne ciĊcia rzazu
podcinającego muszą siĊ ze
sobą spotkaü na caáej dáugoĞci i
tworzą ciągáą, widoczną ciĊciwĊ
rzazu (w razie potrzeby dociąü).
Próg bezpieczeĔstwa uáatwia
przechylenie i celowe wygiĊcie
wáókien drewna.
Próg bezpieczeĔstwa jest swego
rodzaju podporą, zapobiega odrzuceniu przez pniak do tyáu.
Zawiasa prowadzi drzewo w
trakcie upadania, dziaáanie prowadzące zawiasy.
Zawiasa ma taka samą szerokoĞü na caáej dáugoĞci (wyjątek
stanowią drzewa pochylone w
bok od kierunku obalania).
NiĪej wykonane ciĊcia zmniejszają ryzyko pĊkniĊcia.

Fachowe obalanie

Rzaz Ğcinający – zawiasa
Rzaz Ğcinający wykonuje siĊ w formie
ciĊcia poziomego, które koĔczy siĊ na
zawiasie (min. 1/10 Ğrednicy pnia w miejscu ciĊcia). Zbyt gruba zawiasa zwiĊksza ryzyko pĊkniĊcia pnia. Zbyt cienka

zawiasa nie speánia funkcji zawiasy, która ma za zadanie prowadziü drzewo do
momentu upadku na ziemiĊ. Niekontrolowany upadek drzewa stanowi zagroĪenie
dla pilarza.

Prawidáowe wymiary ciĊü rzazu podcinającego, progu bezpieczeĔstwa i zawiasy
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Bezpieczna technika Ğcinki i obalanie drzew (listwa podporowa/ listwa
przytrzymująca)
Stosując bezpieczną technikĊ Ğcinki pilarz sam okreĞla moment, w którym drzewo zacznie siĊ obalaü. Pozostawienie
niedopiáowanej listwy bezpieczeĔstwa
(listwa podporowa/ listwa przytrzymująca) zapewnia drzewu stabilnoĞü. Dopiero po przeciĊciu listwy bezpieczeĔstwa
drzewo moĪe zacząü upadaü. Pilarz nie
jest pod presją czasu w momencie wykonywania rzazu Ğcinającego i moĪe skutecznie zabezpieczyü strefĊ obalania
drzewa. Zmniejsza siĊ równieĪ ryzyko
pĊkniĊcia drzewa. Bezpieczna technika obalania drzew jest aktualnie najbezpieczniejszym sposobem prowadzenia
Ğcinki. Tym sposobem naleĪy zazwyczaj
obalaü drzewa.

Technika obalania z listwą
podporową

 Przy wyprowadzaniu piáy z drzewa
uformowaü listwĊ podporową i zaáoĪyü klin zabezpieczający
 Klinowanie mające na celu wstĊpne
naprĊĪenie sáuĪy równieĪ zmniejszeniu nakáadu pracy związanej z
zakáadaniem klinów

Przecinanie listwy podporowej

Do drzew normalnych, prosto rosnących,
áatwych do klinowania.
 Rzaz Ğcinający wykonywany w
formie ciĊcia sztyletowego w celu
utworzenia zawiasy
 W przypadku grubych drzew, przy
niedostatecznej dáugoĞci uĪytecznej prowadnicy, wykonaü ciĊcia z
dwóch stron
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Obraz pniaka po obaleniu techniką z listwą podporową

Fachowe obalanie

 Stojąc z boku drzewa wykonuje siĊ
poziome ciĊcie listy podporowej w
celu ewentualnego umieszczenia
dodatkowych klinów

Technika obalania z listwą
przytrzymującą
Do drzew pochylonych zgodnie z kierunkiem obalania.

 Przy wyprowadzaniu piáy z drzewa
uformowaü listwĊ przytrzymującą
 Listwa przytrzymująca znajduje siĊ
na caáej szerokoĞci w rdzeniu pnia i
jest wystarczająco duĪa
 Stojąc z boku drzewa wykonuje siĊ
z wyprostowanymi ramionami i przy
peánej mocy pilarki ukoĞne ciĊcie
listwy przytrzymującej od góry (po
najkrótszym odcinku)
WaĪne!





Przecinanie listwy przytrzymującej


Bezpieczna technika obalania drzew jest aktualnie najbezpieczniejszym sposobem
prowadzenia Ğcinki i naleĪy ją
preferowaü w stosunku do innych technik
Pilarz kontroluje moment rozpoczĊcia obalania drzewa
Podczas przecinania listwy
bezpieczeĔstwa pilarz zawsze
musi staü z boku drzewa

Obalanie drzew pochylonych w bok
od kierunku obalania (przy uĪyciu
klinów!)
 Bezpieczna technika obalania jako
metoda podstawowa

Po obaleniu drzewa odciąü listwĊ
przytrzymującą
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 Po stronie rozciąganej zawiasa musi
byü grubsza, po stronie Ğciskanej
1/10 Ğrednicy pnia w miejscu ciĊcia, sprawdziü przesuniĊcie rzazu
podcinającego
 W przypadku wystarczającej dáugoĞci uĪytecznej prowadnicy pracowaü
tylko od strony rozciąganej
 W przypadku grubszych drzew naleĪy pracowaü najpierw po stronie Ğciskanej, a na zakoĔczenie po stronie
rozciąganej
WiĊcej informacji: www.
svlfg.de, szukana fraza
"Bezpieczna technika
obalania"

 Uformowaü listwĊ bezpieczeĔstwa w
taki sposób, aby moĪna byáo wáoĪyü kliny do zabezpieczenia rzazu
Ğcinającego
 Przepiáowaü listwĊ bezpieczeĔstwa od
strony rozciąganej

Rzaz sercowy w przypadku drzew prostych, bardzo grubych
 Bezpieczna technika obalania jako metoda podstawowa
 Usunąü nabiegi korzeniowe zdrowych
drzew w celu wyrównania pnia drzewa
 DuĪy rzaz podcinający (1/3 Ğrednicy pnia
w miejscu ciĊcia, kąt podciĊcia 60°)

WaĪne!
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W przypadku drzew pochylonych
w bok od kierunku obalania zawiasa powinna mieü po stronie Ğciskanej wielkoĞü zwykáa, natomiast
po stronie rozciąganej powinna
byü grubsza, sprawdziü przesuniĊcie rzazu podcinającego
Przecinając listwĊ bezpieczeĔstwa drzew pochylonych w bok od
kierunku obalania zawsze staü po
stronie rozciąganej drzewa
BezpieczeĔstwo pracy ma zawsze
priorytet, w przypadku wątpliwoĞci
nie obalaü drzewa

Umiejscowienie rzazu sercowego

Fachowe obalanie

WaĪne!
Rzaz sercowy w przypadku:






bardzo grubych drzew (niewystarczająca dáugoĞü uĪyteczna
prowadnicy)
gatunki drzew mające skáonnoĞü
do pĊkania (zmniejszenie ryzyka
pĊkniĊcia)
drzewa stojące bez koron (áatwe
klinowanie!)

 Wykonaü ciĊcie sztyletowe na wysokoĞci progu bezpieczeĔstwa w Ğrodku
górnego rzazu podcinającego
 Lekko rozszerzyü wyciĊcie w drewnie twardzielowym, skróciü zawiasĊ o
maks. 1/3

PostĊpowanie w przypadku zgnilizny:
 Bezpieczna technika obalania jako metoda podstawowa
 OkreĞliü rozmiary zgnilizny na podstawie pionowego naciĊcia testowego
 W celu zachowania zdrowego drewna
nie usuwa siĊ nabiegów korzeniowych
 Pozostawiü grubszą zawiasĊ, Īeby zrekompensowaü zgniliznĊ

Obraz pniaka po obaleniu drzewa zaatakowanego
przez zgniliznĊ z widoczną grubszą zawiasą

WaĪne!
 Drzewa zaatakowane przez zgniliznĊ mogą siĊ przewróciü w niekontrolowany sposób (sprawdziü moĪliwoĞü skorzystania z pomocy lin)



Zawiasa wymaga wiĊkszej gruboĞci
W przypadku zaawansowanej zgnilizny w obrĊbie odziomka moĪna
podwyĪszyü miejsce Ğcinki do wysokoĞci okoáo 1 m

 Zgnilizna posuwa siĊ do góry, w przypadku zbyt intensywnej zgnilizny w
obrĊbie odziomka moĪna podwyĪszyü
wysokoĞü Ğcinki do maks. 1 m
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Techniczne kliny do Ğcinki (hydrauliczne i mechaniczne kliny do Ğcinki)
Techniczne kliny do Ğcinki stanowią alternatywĊ dla ciĊĪkiej pracy związanej z klinowaniem podczas pozyskiwania drewna. Ich stosowanie umoĪliwia równieĪ
pozbawione wstrząsów wbijanie klinów.
Kliny te nie zastĊpują Ğciągacza linowego,
wciągarki linowej ani innych technik obalania z uĪyciem urządzeĔ technicznych.
Za pomocą technicznych klinów do Ğcinki
nie wolno obalaü drzew wyraĨnie zaatakowanych przez zgniliznĊ, zdecydowanie
pochylonych przeciwnie lub w bok od kierunku obalania.

Przebieg prac:
 Bezpieczna technika obalania jako
metoda podstawowa
 Uformowanie przesuniĊtej bocznie listwy bezpieczeĔstwa (listwa
podporowa)

Hydrauliczny klin do Ğcinki
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 Uruchomienie technicznego klina do
Ğcinki
 UmieĞciü techniczny klin do Ğcinki pod
kątem prostym wzglĊdem zawiasy, w
tym celu równomiernie poszerzyü rzaz
Ğcinający
 Zwróciü uwagĊ na pionowe zamocowanie i zmierzyü gáĊbokoĞü osadzenia
tak, aby przednia czĊĞü siĊgaáa do pionowo przebiegających wáókien drzewa
 ZaáoĪyü klin zabezpieczający (z tworzywa sztucznego) miĊdzy klinem
technicznym a listwą bezpieczeĔstwa
(moĪliwe równieĪ przed umieszczeniem klina technicznego)
 Aby zapobiec uszkodzeniu klinów,
podciąü poziomo listwĊ bezpieczeĔstwa nieznacznie poniĪej powierzchni
rzazu Ğcinającego

Mechaniczny klin do Ğcinki

Fachowe obalanie

Uwaga! Podczas obsáugiwania technicznych klinów do Ğcinki zawsze staü
z boku drzewa.

Argumenty uzasadniające stosowanie technicznych klinów do Ğcinki:
 Pozbawione wstrząsów klinowanie
zmniejsza ryzyko upadku martwego drewna wszĊdzie tam, gdzie nie
moĪna uĪyü Ğciągaczy linowych
 Bardziej ergonomiczna praca, poniewaĪ odpada ciĊĪka czynnoĞü
klinowania
 WiĊksze bezpieczeĔstwo podczas
Ğcinki na pochyáych zboczach,
kontrolowana obsáuga technicznego klina do Ğcinki pozwala uniknąü
rĊcznego klinowania w kierunku
przeciwnym do nachylenia stoku
WaĪne!








Techniczne kliny do Ğcinki nie
zastĊpują Ğciągaczy linowych,
wciągarek linowych itp.
Ergonomiczna alternatywa
dla ciĊĪkiej pracy związanej z
rĊcznym klinowaniem
Podstawowym warunkiem jest
ocena drzewa i fachowe wykonanie ciĊcia
Przestrzegaü instrukcji obsáugi
(dopuszczalne obciąĪenie!)

" Przekątne ciĊcie sztyletowe" –
technika Ğcinki drzew cienkich,
pochylonych zgodnie z kierunkiem
obalania
Ze wzglĊdu na szerokoĞü prowadnicy
nie moĪna obalaü maáowymiarowych
drzew pochylonych zgodnie z kierunkiem
obalania za pomocą poziomego ciĊcia
sztyletowego. UwzglĊdniając pozytywne aspekty bezpiecznej techniki obalania drzew, moĪna w takich sytuacjach
zastosowaü przekątne ciĊcie sztyletowe.
DziĊki temu moĪliwe jest zmniejszenie
ryzyka podczas Ğcinki cienkich drzew.
Drzewa obala siĊ jak pochylone zgodnie
z kierunkiem obalania.

Zakáadanie ciĊü:
 ZaáoĪyü maáy rzaz podcinający (1/5
Ğrednicy, 60°) na wysokoĞci bioder, co
pozwala na ergonomiczną pracĊ,
szybkie oddalenie i bezpieczną postawĊ podczas wykonywania ciĊcia
 Rzaz Ğcinający – przekątne ciĊcie
sztyletowe – przebiega ukoĞnie miĊdzy zawiasą a przesuniĊtą w górĊ
listwą bezpieczeĔstwa
 UwaĪaü, Īeby zawiasa miaáa jednakową szerokoĞü i Īeby byá wykonany
próg bezpieczeĔstwa
 Przepiáowaü listwĊ bezpieczeĔstwa
z wyprostowanymi ramionami i oddaliü siĊ
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 Pozostaáy pniak obciąü przy podáoĪu
Uwaga! Podczas przecinania listwy
bezpieczeĔstwa zawsze staü z boku
drzewa.

WaĪne!









Przepiáowanie listwy bezpieczeĔstwa przy
przekątnym ciĊciu sztyletowym



Przekątne ciĊcie sztyletowe –
technika Ğcinki drzew cienkich
umoĪliwiająca zmniejszenie
ryzyka
Przekątne ciĊcie sztyletowe
wolno stosowaü tylko do drzew
cienkich jako technikĊ obalania drzew pochylonych zgodnie z kierunkiem obalania
Rzaz podcinający i wszystkie
inne ciĊcia zakáada siĊ na wysokoĞci bioder
Podczas prac zawsze staü z
boku drzewa
Ta specjalna technika prowadzenia ciĊcia zakáada peáną
koncentracjĊ pilarza i wysoki poziom umiejĊtnoĞci
zawodowych

Bezpieczny przebieg obalania
1. Ocena drzewa

Wygląd przekątnego ciĊcia sztyletowego
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2. Ustalenie wáaĞciwego, fachowego
sposobu postĊpowania: kierunek
obalania, technika obalania!

Fachowe obalanie

3. OczyĞciü miejsce pracy wokóá
odziomka
4. Wytyczyü ĞcieĪkĊ oddalania i ustaliü
punkt oddalenia
5. ZaáoĪyü rzaz podcinający i sprawdziü kierunek obalania
6. Przed wykonaniem rzazu Ğcinającego (ciĊcie sztyletowe) po raz
pierwszy ostrzec okrzykiem „Uwaga” osoby przebywające w obszarze
obalania drzewa
7. ZaáoĪyü rzaz Ğcinający i uformowaü
zawiasĊ oraz listwĊ bezpieczeĔstwa
8. Przed przepiáowaniem listwy bez-

pieczeĔstwa po raz drugi ostrzec
okrzykiem „Uwaga” osoby przebywające w obszarze obalania drzewa
9. Po przepiáowaniu listwy bezpieczeĔstwa szybko udaü siĊ do punktu
oddalenia
10. Z punktu oddalenia obserwowaü
przestrzeĔ korony drzewa i otoczenie obalanego drzewa
11. JeĪeli drzewo nie upadnie, wbiü kliny i gdy drzewo zacznie siĊ obalaü,
szybko udaü siĊ do punktu oddalenia, nastĊpnie punkt 10.
12. Krytyczna samoocena przebiegu
obalenia

Punkt oddalenia znajdujący siĊ na koĔcu ĞcieĪki oddalania
naleĪy zaplanowaü
bezpiecznie poza powierzchnią projekcji
korony. W przypadku grubszych drzew
liĞciastych na odlegáoĞci 7–10 m od odziomka zagroĪenie ze
strony spadających
gaáĊzi, czĊĞci drzewa
(obszar zaznaczony
na czerwono) jest juĪ
w znacznej mierze
zminimalizowane.
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Po obaleniu drzewa obserwowaü przestrzeĔ korony drzewa z punktu oddalenia

Po obaleniu drzewa
przeprowadziü krytyczną samoocenĊ
przebiegu obalania
i pozostaáego pniaka w celu dalszego
doskonalenia zasad
bezpiecznej pracy.
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Obalanie drzew przy użyciu wciągarki linowej

Zdarzają siĊ w pracy sytuacje, gdy konieczne jest obalenie drzew w kierunku przeciwnym do naturalnego kierunku
roĞniĊcia, podczas których tradycyjne
Ğrodki pracy nie wystarczają. RównieĪ
zasada minimalizowania ryzyka podczas usuwania drzew martwych wymaga sprawdzenia alternatywnych metod
pracy, do których zalicza siĊ ĞcinkĊ rĊczno-maszynową z uĪyciem wciągarki linowej. W przypadku fachowego wykonania
obalanie drzew przy uĪyciu wciągarki linowej zwiĊksza bezpieczeĔstwo, poniewaĪ podczas obalania drzewa w streﬁe
jego upadku nie znajdują siĊ ludzie zatrudnieni przy Ğcince.

Podstawowe zasady
Zastosowanie to miĊdzy innymi:
 Zabezpieczanie martwego drewna
 Obalanie grubych drzew, drzewa na
obrzeĪach drzewostanu
 Zabezpieczenie ruchu drogowego
 Wymagania wynikające z zasad hodowli lasów (np. ochrona odnawianego lasu)

SprzĊt:
 Siáa uciągu leĞnej wciągarki linowej
musi byü dopasowana do gruboĞci
drzewa i wysokoĞci instalowania liny
 Minimalna siáa rozrywająca lin musi
byü dwukrotnie wiĊksza od siáy uciągu wciągarki
 W przypadku jednokrotnej zmiany
kierunku obciąĪenie robocze bloczka kierunkowego i Ğrodków mocujących musi odpowiadaü co najmniej
dwukrotnoĞci maksymalnej siáy uciągu wciągarki (przestrzegaü informacji producenta!)
 Zapewnienie wymaganego stanu
bezpieczeĔstwa technicznego poprzez odpowiednie kontrole oraz
niezawodnej jakoĞci produktów poprzez zakup wyrobów posiadających
certyﬁkaty jakoĞciowe

Przebieg prac:
 Wykwaliﬁkowani i doĞwiadczeni
pracownicy
 Dostateczna wysokoĞü zainstalowania liny
 Instalowanie liny z ziemi

55

Obalanie drzew przy użyciu wciągarki linowej

 Komunikacja miĊdzy pilarzem a
operatorem wciągarki z reguáy za
pomocą krótkofalówek
 Analiza i krytyczna samoocena sytuacji mających miejsce podczas
prac

Specjalistyczne techniki i metody
pracy
Instalowanie liny
Techniki instalowania liny z ziemi, mające na celu zapewnienie wystarczającej
wysokoĞci jej zamocowania, charakteryzują aktualnie sprawdzone metody pracy. W ramach oceny drzewa – indywidualnej analizy zagroĪeĔ – okreĞla siĊ
konieczną wysokoĞü zainstalowania liny,
która z kolei deﬁniuje niezbĊdne do zainstalowania liny Ğrodki pracy.

ĝrodki pracy do wysokoĞci instalowania
lin do 6 m: drąĪek teleskopowy z przyporą
szponową, lina do Ğciągania drzewa (tutaj
lina z tworzywa sztucznego w páaszczu) z
workiem transportowym i szeklą

Maáa wysokoĞü instalowania liny
Stosując technikĊ instalowania liny
opisaną jako KAT (Königsbronner Anschlagtechnik) moĪna bez problemu zainstalowaü linĊ do Ğciągania drzewa na
wysokoĞci 5–6 m. W przypadku gáadkich strzaá linĊ podsuwa siĊ do góry
za pomocą przypory szponowej, na
pniach z niskimi gaáĊziami linĊ zakáada
siĊ na gaáĊzie za pomocą haka przypory
szponowej.
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ĝrodki pracy do wysokoĞci instalowania
lin powyĪej 6 m (do ok. 15 m): rzutka,
linka do rzutki z nawijaczem, linka wciągająca, miotacz rzutki (Big Shot), lina do
Ğciągania drzewa – tutaj lina z tworzywa sztucznego w páaszczu, szekla, worki
transportowe

Obalanie drzew przy użyciu wciągarki linowej

DuĪa wysokoĞü instalowania liny
UĪywanie miotacza rzutki do instalowania liny na duĪej wysokoĞci zostaáo
opisane jako technika instalowania liny
DST (Darmstädter Seilzugtechnik). W tej
technice po zarzuceniu rzutki z cienką
linką uĪywa siĊ jeszcze dodatkowo linki
wciągającej, za pomocą której wciąga siĊ
wáaĞciwą linĊ roboczą do Ğciągania drzewa. Lekką linĊ z tworzywa sztucznego w
specjalnym páaszczu moĪna wciągnąü
bezpoĞrednio za pomocą cienkiej linki
mocowanej do rzutki. Ze wzglĊdu na ryzyko zakleszczenia rzutki w rozgaáĊzieniu pionowo rosnących gaáĊzi wskazane jest posiadanie w zapasie dodatkowej
rzutki z linką.

WytrzymaáoĞü liny do Ğciągania drzewa na rozerwanie
Liny robocze do Ğciągania drzewa wykonane z tworzywa sztucznego zuĪywają
siĊ od Ğrodka do zewnątrz, co utrudnia
stwierdzenie stopnia zuĪycia. Dlatego w
przypadku wątpliwoĞci naleĪy rozwaĪyü
zastosowanie liny stalowej. Dodatkowo,
mając na uwadze ochronĊ dóbr materialnych, naleĪy sprawdziü moĪliwoĞü stosowania drugiej liny asekuracyjnej (liny
stalowej). Do szacowania wymaganej
siáy uciągu przy róĪnej wysokoĞci insta-

W przypadku zainstalowania liny w formie pĊtli
zaciskowej moĪe groziü uszkodzenie liny wskutek
zbyt duĪego kąta zmiany przebiegu liny (> 15°) na
szekli. Liny z tworzywa sztucznego naleĪy instalowaü na drzewach w miarĊ moĪliwoĞci w formie pojedynczej pĊtli okrągáej – otwarta pĊtle w formie U.

lowania liny sprawdziáa siĊ w praktyce
zamieszczona poniĪej tabela z Calmbach. W podziale na drzewa liĞciaste
i iglaste moĪna oszacowaü niezbĊdne
siáy uciągu odpowiednio do pochylenia
i gruboĞci drzewa. W przypadku wątpliwoĞci naleĪy zawsze przyjąü podwójną
wartoĞü z tabeli, a w przypadku dóbr materialnych instalowaü dwie liny. W tabeli
nie uwzglĊdniono obecnoĞci wody, lodu
lub Ğniegu.

57

Obalanie drzew przy użyciu wciągarki linowej

Tabela z Calmbach
BHD

BHD

BHD

Prosto
stojące

Lekko
pochylone

Mocno

przeciwnie do
kierunku
obalania
do 2 m

45
50

Lekko
pochylone

39

60

43

70

50

5m

7,5 m

10 m

15 m

20 m

1,1

0,7

0,6

0,4

0,3

Drzewa iglaste
Siáa pociągowa (t) przy
wysokoĞci zainstalowania liny
5m

7,5 m

10 m

15 m

0,6

0,4

0,3

przeciwnie
do kierunku obalania
do 5 m

lub
uciąĪliwe
gaáĊzie

55

Drzewa liĞciaste
Siáa pociągowa (t) przy wysokoĞci zainstalowania liny

0,9

1,4

0,9

0,7

0,5

0,3

1,1

0,7

0,5

0,4

1,6

1,1

0,8

0,5

0,4

1,3

0,9

0,6

0,4

24

2,0

1,3

1,0

0,7

0,5

1,5

1,0

0,8

0,5

28

3,0

2,0

1,5

1,0

0,8

2,4

1,6

1,2

0,8

80

57

32

4,0

2,7

2,0

1,3

1,0

3,1

2,1

1,5

1,0

90

64

36

5,0

3,4

2,5

1,7

1,3

3,9

2,6

2,0

1,3

100

71

40

6,2

4,1

3,1

2,1

1,6

4,8

3,2

2,4

1,6

110

79

44

7,5

5,0

3,8

2,5

1,9

5,9

3,9

2,9

2,0

120

86

48

9,0

6,0

4,5

3,0

2,2

7,0

4,6

3,5

2,3

130

93

52

10,5

7,0

5,3

3,5

2,6

8,2

5,4

4,1

2,7

140

100
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12,2

8,1

6,1

4,1

3,0

9,5

6,3

4,7

3,2

150

107

60

14,0

9,3

7,0

4,7

3,5

10,9

7,3

5,4

3,6

160

114

64

15,9

10,6

8,0

5,3

4,0

12,4

8,3

6,2

4,1

170

121

68

12,0

9,0

6,0

4,5

14,0

9,3

7,0

4,7

180

129

72

13,4

10,1

6,7

5,0

15,7

10,4

7,8

5,2

200

143

80

16,6

12,4

8,3

6,2

12,9

9,7

6,4

220

157

88

15,1

10,0

7,5

15,6

11,7

7,8

240

171

96

11,9

9,0

13,9

9,3

260

186

104

14,0

10,5

16,3

10,9

280

200

112

16,3

12,2

12,6

300

214

120

14,0

14,5

320

229

128

15,9

16,5

58

Obalanie drzew przy użyciu wciągarki linowej

Technika obalania
Bezpieczna technika obalania drzew
z podciĊciem listwy bezpieczeĔstwa
umoĪliwia zachowanie stabilnoĞci drzewa do momentu naciągniĊcia liny, które rozpoczyna kontrolowane obalanie.
PodciĊcie listwy bezpieczeĔstwa od doáu
sprawia, Īe zostaje zachowany przebieg
wáókien drzewnych w kierunku wzdáuĪnym, których zerwanie nastĊpuje dopiero
przez siáy Ğcinające podczas ciągniĊcia
liny.
Standardowa technika Ğcinki przy obalaniu z wykorzystaniem lin: podciĊta listwa bezpieczeĔstwa

Leci drzewo! Dobrze widoczne są rozerwane wáókna drzewne podciĊtej listwy bezpieczeĔstwa. W przypadku drzew mocno pochylonych przeciwnie do kierunku obalania (> 2 m),
zgnilizny itp. naleĪy wykonaü ujemny próg bezpieczeĔstwa, poniewaĪ istnieje ryzyko zerwania zawiasy (decyduje wynik oceny drzewa).
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Obalanie drzew przy użyciu wciągarki linowej

Przebieg czynnoĞci roboczych:
 Ocena drzewa i ustalenie kierunku
obalania dla drzewa pochylonego
przeciwnie do kierunku obalania. Z
reguáy kierunek obalania ustala siĊ
bezpoĞrednio przeciwnie do naturalnego odchylenia drzewa (180°) i nie
powinien byü mniejszy niĪ 140°.
 Ustalenie pozycji maszyny poza
obszarem obalania drzewa (patrz
ilustracja)

 Kontrola: brak ludzi w obszarze obalania drzewa
 Polecenie „Ciągnąü” do operatora
maszyny, obydwaj obserwują obszar
korony drzewa

WaĪne!


 Zainstalowanie liny do Ğciągania
drzewa na wymaganej wysokoĞci i
wykonanie gotowego do dziaáania
ukáadu lin przy lekkim naprĊĪeniu
niemającym wpáywu na drzewo
 Przygotowanie stanowiska pracy, nastĊpnie zaáoĪenie ciĊü stosownie do
bezpiecznej techniki obalania drzew
z podciĊciem listwy bezpieczeĔstwa
od doáu – dlatego naleĪy wyĪej zaáoĪyü rzaz podcinający. W przypadku
mocnego pochylenia stosowaü ujemny próg bezpieczeĔstwa. Dostatecznie zwymiarowana gruboĞü listwy
bezpieczeĔstwa, podciĊcie dolne
15–20 cm. PamiĊtaü o wiĊkszym kącie podciĊcia i grubszej zawiasie.
 ZaáoĪyü kliny zabezpieczające
 Udaü siĊ do punktu oddalenia
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Po podciĊciu listwy bezpieczeĔstwa od doáu obalanie drzewa
rozpoczyna siĊ po wydaniu operatorowi maszyny polecenia „Ciągnąü drzewo". Pracownicy leĞni i
operator maszyny znajdują siĊ w
bezpiecznej odlegáoĞci poza obszarem obalania drzewa.
Obalanie drzew przy uĪyciu
wciągarki linowej jest wymagająca czynnoĞcią i obliguje z reguáy
do posiadania specjalistycznych
kwaliﬁkacji.
Siáa uciągu wciągarki musi byü
dostosowana do lin, zawiesi mocujących i samego drzewa.
Regularna kontrola Ğrodków pracy
przez upowaĪnione osoby i kontrola Ğrodków pracy kaĪdorazowo
przed ich uĪyciem przez samego
uĪytkownika.

Obalanie drzew przy użyciu wciągarki linowej

W przypadku jednokrotnego odwrócenia kierunku ciągniĊcia liny od strony przeciwnej
do kierunku obalania drzewa naleĪy uwzglĊdniü jedną wysokoĞü drzewa jako strefĊ
niebezpieczną przy obalaniu drzewa (w szczególnoĞci przy Ğciąganiu drewna martwego i drzew pochylonych przeciwnie do kierunku obalania). W kierunku obalania drzewa
(ciągniĊcia bezpoĞredniego) strefa niebezpieczna ma promieĔ podwójnej wysokoĞci
drzewa.
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Drzewa zawieszone

Co jakiĞ czas zdarza siĊ, Īe podczas
obalania drzewo nie spadnie na ziemiĊ i
ulegnie zawieszeniu. Drzewa zawieszone stanowią w pracy ryzyko trudne do
oszacowania i muszą zostaü fachowo
ĞciągniĊte przed kontynuowaniem dalszych prac.

Fachowe Ğciąganie drzew
zawieszonych
 Ocena sytuacji przy zawieszonym
drzewie i ustalenie postĊpowania –
analiza zagroĪeĔ!
 Przepiáowanie zawiasy (najpierw po
stronie Ğciskanej, nastĊpnie po stronie rozciąganej) i ewentualne pozostawienie czĊĞci zawiasy jako czopa
obrotowego

JeĪeli nie jest moĪliwe natychmiastowe ĞciągniĊcie zawieszonego drzewa, naleĪy wyraĨnie odgrodziü strefĊ
niebezpieczną (np. za pomocą taĞmy
ostrzegawczej). Strefa niebezpieczna
w kierunku przeciwnym do kierunku zawieszenia drzewa maleje w przypadku
mocno zwieszonych drzew. W pozostaáych przypadkach obowiązuje zasada:
strefa zagroĪenia obejmuje obszar

obalania drzewa zawieszonego oraz
drzewa podtrzymującego.

Pod Īadnym pozorem nie kontynuowaü pracy w streﬁe niebezpiecznej
zawieszonych drzew!

 Obrócenie, podwaĪenie lub ĞciągniĊcie za pomocą odpowiednich
Ğrodków pracy

ĝciąganie za pomocą leĞnej wciągarki
linowej
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Obracanie za pomocą obracaka – zawsze
ciągnąü do siebie!

Drzewa zawieszone

Uwaga!
W poniĪszych sytuacjach grozi utrata
Īycia:








Nigdy nie wchodziü na zawieszone
drzewo!
Nigdy nie obalaü drzewa podtrzymującego (puáapka na myszy)!
Nigdy nie zrzucaü na zawieszone
drzewo innego drzewa!
Nigdy nie obcinaü kawaákami zawieszonego drzewa!

ĝciąganie za pomocą wciągarki bĊbnowej

PodwaĪanie za pomocą drągów – tylko
cienkie i Ğrednie drzewa
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Wyróbka

Okrzesywanie obalonych drzew i ich podziaá na czĊĞci jest ciĊĪkim zadaniem ﬁ zycznym i kryje znaczne zagroĪenia wypadkowe. NaprĊĪenia mogą powodowaü
rozrywanie lub oddzielanie siĊ odáamków drewna. PrzesuniĊcie siĊ drzewa –
jego obrócenie, obsuniĊcie lub stoczenie
moĪe stanowiü zagroĪenie dla pilarza.
Niespodziewany kontakt koĔcówki prowadnicy z drzewem moĪe spowodowaü
odrzut pilarki. NierównoĞci terenu skutkują teĪ czĊsto wypadkami związanymi
z przewróceniem.

Sytuacyjna analiza zagroĪeĔ
Przed przystąpieniem do wyróbki naleĪy
dokonaü sytuacyjnej analizy zagroĪeĔ:
 Czy obalone drzewo moĪna poddaü
wyróbce bez podejmowania dodatkowych Ğrodków?
Czy w sąsiednich drzewach nie
wiszą gaáĊzie lub czĊĞci korony,
które podczas wyróbki mogą stanowiü zagroĪenie dla pilarza?
Czy przed rozpoczĊciem wyróbki
pieĔ wymaga przesuniĊcia poza
strefĊ niebezpieczną?
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Podstawowe zasady podczas
piáowania
 Piáowanie dolną stroną prowadnicy
Pilarka sama wrzyna siĊ w
drewno
Bardzo korzystne pod wzglĊdem
ergonomicznym, przy podparciu
pilarki o pieĔ przechodzą na niego ciĊĪar i drgania pilarki
 Piáowanie górną stroną prowadnicy
NiezbĊdny wiĊkszy nakáad siáy,
konieczne jest dociskanie pilarki
do drzewa
 CiĊcia sztyletowe
Bezpieczne w przypadku fachowego wykonywania
Konieczne w okreĞlonych sytuacjach roboczych i prowadzeniu
ciĊü

Wyróbka

Podstawowe zasady podczas
przecinania
 Bezpieczna postawa
 Oceniü naprĊĪenia (strona Ğciskana –
strona rozciągana)
 ObróbkĊ rozpocząü po stronie Ğciskanej – nastĊpnie przecinaü od strony
rozciąganej
 W przypadku naprĊĪenia bocznego
zawsze staü po stronie Ğciskanej

Podstawowe zasady podczas
okrzesywania

Podparcie pilarki na pniu przy technice
dĨwigniowej

Techniki bezpiecznego i ergonomicznego
okrzesywania:
 Technika dĨwigniowa (drzewo iglaste,
metoda zaleĪy od odlegáoĞci miĊdzy
okóákami sĊków)
 Metoda wierzchoákowa (drzewo iglaste, drzewo liĞciaste)
W drzewie liĞciastym decydujące
znaczenie ma technika i kolejnoĞü:

Zawsze – gdy to moĪliwe – pracowaü z
podparciem (tutaj przedramiĊ-udo podczas rozcinania)

1. gaáĊzie utrudniające pracĊ
2. gaáĊzie powodujące naprĊĪenia
3. odciąü od pnia konar gáówny
 Technika wahadáowa
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Wyróbka

Zasady pracy podczas wyróbki
1. Usunąü brodĊ z dáuĪycy i pozostaáe nabiegi korzeniowe (ksztaát walca)
2. Oceniü naprĊĪenia gaáĊzi i ustaliü
technikĊ okrzesywania
3. Lekka pilarka, szeroko rozstawione
nogi, podparcie: koĞü piszczelowa-pieĔ, pilarka-pieĔ, pilarka-udo/kolano w celu odprowadzenia drgaĔ

4. Ergonomiczna postawa (w miarĊ moĪliwoĞci plecy powinny byü wyprostowane i odciąĪone)
5. Przechodząc do innego miejsca pieĔ
powinien siĊ znajdowaü miedzy pilarzem a pilarką
6. Do usuwania obciĊtych gaáĊzi uĪywaü lewej rĊki, prawa rĊka sterująca gazem powinna siĊ znajdowaü na
uchwycie, pilarka powinna byü oparta
na pniu

Ryzyko wypadku podczas wyróbki
na pochyá ych stokach:





PoĞlizg, przewrócenie, upadek
Po obciĊciu gaáĊzi od doáu drzewo
moĪe siĊ obróciü
Przy dzieleniu pnia na czĊĞci mogą
one siĊ staczaü, wprawiając w ruch
kamienie

Podstawowe zasady podczas wyróbki na pochyá ych stokach:
 Bezpieczna postawa
 W razie potrzeby zabezpieczyü pieĔ
(zastosowanie maszyn)
Usuwanie obciĊtych gaáĊzi z rĊką sterującą gazem opartą na uchwycie jest ergonomiczne i bezpieczne
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Wyróbka

 Z reguáy naleĪy pracowaü od strony
górnej; w przypadku bardzo grubych
pni pierwsze ciĊcie moĪna wykonaü
od strony dolnej (ciĊcie zawĊĪające)
 Pracowaü w przesuniĊciu bocznym
– nie pracowaü nad i pod pniem

Praca dwuosobowa:
 Zrozumiaáe uzgodnienia (komunikacja system zintegrowanym z
kaskiem)
 Komunikacja z kolegami podczas
przecinania, gdy obydwaj pracują
przy tym samym pniu

WaĪne!









Pilarz musi znaü ogólne techniki piáowania/okrzesywania
Nie uĪywaü do okrzesywania
koĔcówki prowadnicy – ryzyko
odrzutu!
Na stokach pracowaü zawsze
od strony górnej
Przy pracach dwuosobowych
zapewniü bezpieczeĔstwo
miĊdzy pracownikami dziĊki
sprawnie dziaáającej komunikacji (praca zespoáowa)

Powinno byü
reguáą: praca
na stokach
– od strony
górnej
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Cięcie sztyletowe

Fachowo wykonane ciĊcie sztyletowe skáada siĊ na technikĊ ciĊcia, która
przyczynia siĊ do bezpieczeĔstwa pracy.
W celu zminimalizowania ryzyka odrzutu naleĪy przestrzegaü nastĊpujących
zasad:

Wymagania dotyczące áaĔcucha:
 Fachowo naostrzone zĊby
 Prawidáowo obniĪony ogranicznik
zagáĊbienia (drewno twarde – drewno miĊkkie)

PrzyáoĪyü do pnia dolną stronĊ
prowadnicy

Przebieg prac:
 ĩadna czĊĞü ciaáa nie moĪe siĊ
znajdowaü w jednej linii z prowadnicą pilarki
 Dolną stroną prowadnicy uformowaü
wpust/rowek prowadzący (zaáoĪyü
ciĊcie dolną stroną prowadnicy)

Uformowaü dolną stroną prowadnicy rowek prowadzący

 Z maksymalną prĊdkoĞcią zagáĊbiü
pilarkĊ i wykonaü ciĊcie sztyletowe
WaĪne!
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Bezpieczna postawa i fachowo
przygotowany áaĔcuch
Przygotowaü ciĊcie sztyletowe
dolną stroną prowadnicy
ZagáĊbiü pilarkĊ i wykonaü ciĊcie sztyletowe

ZagáĊbiü pilarkĊ i wykonaü ciĊcie

Cięcie odciążające

W wyniku prowadzonej Ğcinki lub zjawisk
przyrody zdarza siĊ, Īe odnowienie naturalne, dolne piĊtro drzewostanu czy
czĊĞci drzew wykazują silne naprĊĪenia. Aby moĪliwe byáo kontrolowane wyeliminowanie tych naprĊĪeĔ, konieczne
jest wykonywanie ciĊü przy tych maáych
Ğrednicach gáównie od strony Ğciskanej.

Fachowe eliminowanie naprĊĪeĔ:
 Ocena naprĊĪeĔ (oznaki naprĊĪeĔ,
obszar roboczy, ĞcieĪka oddalania)
 Przyjąü bezpieczną postawĊ obok
drzewa w celu wykonania wszystkich ciĊü
 Stopniowo usuwaü drzewo po stronie Ğciskanej, podcinając naprzemiennie poziomy i ukoĞny rzaz podcinający, ostroĪnie go powiĊkszając
aĪ do caákowitego zlikwidowania
naprĊĪenia
 Wykonaü z wyprostowanymi rĊkami
ukoĞne ciĊcie od góry pozostaáej listwy drewna po stronie rozciąganej

Zachowując bezpieczną, boczną postawĊ
z pilarką blisko ciaáa, opartą na wysokoĞci
bioder, powiĊkszaü naprzemiennie poziomy i ukoĞny rzaz podcinający

Usuwanie drzewa po stronie Ğciskanej i
zmniejszenie naprĊĪenia są widoczne w
kontrolowanym wygiĊciu

Uwaga! Nie lekcewaĪyü mocno wygiĊtych „drzewek” i gaáĊzi, czĊsto panują
tam wyjątkowe naprĊĪenia.
PrzeciĊcie od strony rozciąganej po
zmniejszeniu naprĊĪenia
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Wiatrowały/ drewno uszkodzone

Wiatrowaáy i coraz czĊĞciej wystĊpujące
klĊski wskutek masowego wystĊpowania szkodników (gáównie kornikowatych)
powodują ciągáą koniecznoĞü usuwania uszkodzonego drewna. Wyróbka
uszkodzonego drewna stanowi wyjątkowo trudne wyzwanie dla bezpieczeĔstwa pracy. W sytuacjach spotykanych
w pracy, takich jak drewno pod naprĊĪeniem, wyrwane bryáy korzeniowe czy
trudno dostĊpne zasieki, naleĪy postĊpowaü tak, aby w jak najwiĊkszym stopniu
uwzglĊdniü aktualne standardy techniki.
W peáni zmechanizowane wykorzystanie maszyn ma przy tym pierwszeĔstwo
przed wszelkimi innymi technikami pracy.
Przed rozpoczĊciem prac konieczne
jest szczegóáowe zaplanowanie i organizacja dziaáaĔ, do których naleĪy wáączyü wszystkich wykonawców. Planowanie zaangaĪowania ludzi i sprzĊtu oraz
udokumentowana analiza zagroĪeĔ z
okreĞleniem metod pracy, jej przebiegu
i techniki, mające na celu zminimalizowanie zagroĪeĔ, obejmują m.in.:
 Sprawdzenie moĪliwoĞci w peáni
zmechanizowanego zastosowania
maszyn
 Ustalenie systemów maszynowych i
wyposaĪenia
 Strefy zagroĪenia dla poszczególnych maszyn
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 Technika i zasady komunikacji
 Wybór wykonawcy/personelu (kwaliﬁkacje, doĞwiadczenie)
 Szkolenie/ „kurs odĞwieĪający
wiedzĊ”
 Plan na wypadek sytuacji awaryjnej,
drogi ratunkowe
 Informacje regionalnych centrów koordynacji ratunkowych
 Narady w trakcie trwania prac dotyczące postĊpów robót i zagroĪeĔ
wypadkowych

WaĪne!




Z uwagi na bezpieczeĔstwo
pracy zaangaĪowanie odpowiednich, w peáni zmechanizowanych systemów maszynowych ma pierwszeĔstwo
przed wszelkimi innymi technikami pracy.
Praca pilarzy wyrabiających
pnie stanowi wyjątek i wymaga prowadzenia z zastosowaniem odpowiedniego wsparcia
maszynowego (przeprowadziü
sytuacyjną analizĊ zagroĪeĔ).

Wiatrowały/ drewno uszkodzone

W peáni zmechanizowana wyróbka
wiatrowaáów

Bezpieczne eliminowanie naprĊĪeĔ i obcinanie pni podczas w peáni zmechanizowanej
wyróbki wiatrowaáów
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Zrywka z użyciem lin

Gospodarka leĞna jest jedyną gaáĊzią
przemysáu, gdzie przy pozyskiwaniu surowca zebrany plon ciągnie siĊ na linie
po ziemi. Wykonawca jest zobowiązany
znaü wystĊpujące przy tym strefy zagroĪeĔ i odnosiü je do konkretnych sytuacji
podczas robót. JeĪeli dojdzie do zerwania liny lub Ğrodków mocujących, przy
zachowaniu stref bezpieczeĔstwa moĪna
z reguáy uniknąü obraĪeĔ u ludzi.

Przyczyny wypadków podczas prac
w uĪyciem leĞnej wciągarki linowej:


Przebywanie w streﬁe niebezpiecznej



Nieprawidáowa obsáuga wciągarki



Nieodpowiednie, zbyt niskie parametry lin, zuĪyte Ğrodki pracy

Pojazd:
 Nadwozie podstawowe z wyposaĪeniem do prac leĞnych speániające
standard techniki
 Bezpieczna kabina z ochroną przed
wywróceniem lub spadającymi fragmentami drzew

LeĞna wciągarka linowa:
 WejĞcie liny uniemoĪliwia wciągniĊcie i zmiaĪdĪenie rĊki
 Kabina wyposaĪona w osáony siatkowe i szkáo bezpieczne
 Sprawny, samoczynny hamulec
 Sterowanie za pomocą elementów
obsáugowych powracających samoczynnie do pozycji wyjĞciowej (funkcja czuwakowa)
 Bezpieczny stan techniczny (kontrola wciągarki linowej)

Liny do zrywki i Ğrodki mocujące
 Minimalna siáa rozrywająca = dwukrotnoĞü maksymalnej siáy uciągu
wciągarki

Liny stalowe:
 Regularnie sprawdzaü zuĪycie (pĊkniĊcia drutów, zaáamania, zapĊtlenia itp.)

 Stabilna konstrukcja

 Poáączenie koĔców lin zaciĞniĊte
zgodnie z normą DIN EN 13411-3

 Bezpieczny stan techniczny (przeprowadziü kontrolĊ Ğrodków pracy)

 Poáączenie koĔców lin w „ﬂamandzkie oko” zgodnie z normą
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Zrywka z użyciem lin

DIN EN 13411-3 moĪe wykonaü sam
wykonawca, jeĪeli ukoĔczyá odpowiedni kurs specjalistyczny

Strefa niebezpieczna i siáa uciągu wciągarki przy jednokrotnym odwróceniu kierunku ciągniĊcia liny.

Strefa niebezpieczna przy zrywce z uĪyciem liny. W przypadku dáuĪyc moĪna, ze
wzglĊdu na mniejsze ryzyko obrócenia
siĊ dáuĪycy i zdalne sterowanie, iĞü bliĪej
zrywanego áadunku na wysokoĞci mocowania liny.
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Zrywka z użyciem lin

Flamandzkie oko:

Rozdzielenie splecionej
liny i wydzielenie Īyá.

Uformowaü pĊtlĊ przez
wplecenie obydwu poáączeĔ
Īyáowych.

ZaáoĪyü koĔcówki – tutaj
w formie poáączenia linowego. Przed zaciĞniĊciem
zacisku liny naleĪy obciąü
wystające koĔcówki (1/2
Ğrednicy liny).

Liny z tworzywa sztucznego:
 WyraĨna poprawa ergonomii
 Znacznie szybsze zuĪycie, dlatego
nie wszĊdzie mogą byü uĪywane
 Specjalny osprzĊt i akcesoria do lin
(Ğlizgacze, poáączenia koĔców lin,
zwijacze lin itp.)
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WiĊcej informacji:
Informacja DGUV 214-060, „Prace w
gospodarstwach leĞnych z uĪyciem lin”

Zrywka z użyciem lin

Bloczki kierunkowe:
 W przypadku jednokrotnej zmiany
kierunku obciąĪenie robocze bloczka kierunkowego i Ğrodków mocujących musi odpowiadaü co najmniej
dwukrotnoĞci maksymalnej siáy uciągu wciągarki.

ĝrodki ochrony indywidualnej do
zrywki z uĪyciem lin:
 Kask ochronny
 RĊkawice ochronne
 Obuwie ochronne

 Przestrzegaü informacji producenta
dotyczących dopuszczalnego obciąĪenia roboczego
 Informacja „WLL” = Working Load Limit = informacja dotycząca dopuszczalnego obciąĪenia roboczego,
wspóáczynniki bezpieczeĔstwa są
juĪ w tym uwzglĊdnione

Informacja dotycząca obciąĪenia roboczego na tabliczce znamionowej bloczku kierunkowego leĞnej wciągarki linowej o sile
uciągu 8 ton.

Najbezpieczniejsze miejsce podczas zrywki
krótkich pni znajduje siĊ za zrywanym
áadunkiem.
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W pełni zmechanizowane pozyskiwanie drewna

W peáni zmechanizowana Ğcinka i wyróbka drzew jest nieporównywalnie
bezpieczniejsza od techniki rĊczno-maszynowej. Niemniej jednak operatorzy
harwesterów i forwarderów równieĪ są
naraĪeni na zagroĪenia i obciąĪenia.
Mniejsze znaczenie mają przy tym zagroĪenia wypadkowe, natomiast waĪniejsze stają siĊ aspekty mentalne.
Bezpieczna, wydajna i wysokiej jakoĞci
praca operatora maszyn leĞnych jest zawsze efektem przykáadnego stosowania
zasad BHP, gdzie czáowiek jest stawiany
na pierwszym miejscu.

ZagroĪenia i obciąĪenia:
 ObciąĪenia psychiczne (izolacja
spoáeczna, praca na zmiany, monotonia itp.)

 ObciąĪenia psychiczne wskutek zbyt
maáych wymagaĔ (brak ruchu)
 ZagroĪenia podczas wykonywania
prac związanych z konserwacją i
naprawami

Przed rozpoczĊciem pracy z uĪyciem
maszyny:
 Sprawny technicznie
– bezpieczny – stan maszyny
 Regularne kontrole maszyny i jej
elementów (wciągarka pojazdu, Īuraw, gaĞnica itp.)
 Minimalny wiek operatora – 18 lat
 Wykwaliﬁkowany, przeszkolony
personel
 UĪytkowanie zgodne z przeznaczeniem (Instrukcja eksploatacji!)
 Analiza i zabezpieczenie techniczne
niebezpiecznych prac wykonywanych przez jedną osobĊ
 MoĪliwoĞü wezwania pomocy i plan
na wypadek sytuacji awaryjnej

Podczas pracy z uĪyciem maszyny:
 Przestrzegaü granic technicznych
(gruboĞü drzewa, pochylenia zbocza, áadownoĞü)
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W pełni zmechanizowane pozyskiwanie drewna

 Codzienna kontrola dziaáania urządzeĔ zabezpieczających
 Przestrzeganie kodeksu pracy
 Prace związane z konserwacją i naprawami wolno prowadziü wyáącznie
po wyáączenie caáego napĊdu
 Zabezpieczyü strefĊ niebezpieczną (równieĪ przy Ğcince z uĪyciem
harwestera!)
 Zachowaü minimalną odlegáoĞü do
napowietrznych linii energetycznych (z
reguáy 5 m)

Przerwy przysáugujące wedáug kodeksu pracy:
Czas
pracy

<6
godz.

6-9
godz.

>9
godz.

Przerwa

Brak

30 min.

45 min.

Po przepracowaniu bez przerwy 6 godzin naleĪy siĊ co najmniej 15 minut
przerwy.
Codzienny wypoczynek: Po skoĔczeniu
dziennego czasu pracy naleĪy zapewniü
nieprzerwany czas wypoczynku trwający
11 godzin.

 PamiĊtaü o przesuniĊciu odgrodzeĔ
(ochrona osób trzecich, niebiorących
udziaáu w pracach)

Harwestery i forwardery (po
lewej) są niezrównane w
zakresie bezpieczeĔstwa
pracy, natomiast w zakresie
ochrony zdrowia wymagają jeszcze poĞwiĊcenia im
uwagi.
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W pełni zmechanizowane pozyskiwanie drewna

Sprawdzone dziaáania:
 Wyznaczanie zmian w taki sposób, aby czas pracy róĪnych zmian
nakáadaá siĊ na siebie, co pozwoli
skróciü czas pracy jednoosobowej
(kontakt spoáeczny, konserwacje/
naprawy)
 Regularne szkolenie pracowników
pod kątem lepszego wykorzystania
i regulowania systemu maszynowego (na przykáad w celu optymalizacji zautomatyzowanych funkcji
maszyny)
 Jasne zasady komunikacji pozwalają uniknąü stresujących sytuacji
podczas wykonywania zlecenia, na
przykáad wskutek dziaáaĔ osób spoza ﬁrmy mających wpáyw na postĊp
dziaáaĔ
 Niwelowanie nierównoĞci podczas
prac na pochyáych stokach i aktywna amortyzacja maszyny w celu
zmniejszenia stresu
 Konsekwentne ograniczanie stosowania pomocniczej wciągarki trakcyjnej do dopuszczalnego poziomu
nachylenia
 Krótkie przerwy na gimnastykĊ
korekcyjną
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 AngaĪowanie operatorów maszyn
do udziaáu w podejmowaniu istotnych decyzji dla przedsiĊbiorstwa
(zadowolenie pracowników!)

WaĪne!






Zmniejszenie obciąĪenia psychicznego ma bardzo duĪe
znaczenie
Prace związane z konserwacją i naprawami czĊsto
zaliczają siĊ do prac niebezpiecznych i w przypadku
wykonywania ich przez jedną
osobĊ wymagają zabezpieczenia technicznego
Podnoszenie kwaliﬁkacji i
szkolenia mają kluczowe znaczenie dla bezpiecznej i wydajnej pracy

Systemy linowe do zrywki drewna

W przypadku zrywki prowadzonej w górach przy duĪych odlegáoĞciach i nachyleniu zbocza powyĪej 50% stosuje
siĊ systemy do zrywki linowej. MontaĪ,
demontaĪ i eksploatacja systemów linowych wymagają duĪej wiedzy technicznej, a takĪe fachowych umiejĊtnoĞci.
Jest to szczególny obszar bezpieczeĔstwa technicznego, który oprócz sprawnoĞci ﬁzycznej wymaga odpowiedniego
wyksztaácenia.
W dalszej czĊĞci przedstawiono tematycznie kluczowe hasáa istotne dla bezpieczeĔstwa, których znajomoĞü i bezpieczne stosowanie stanowi warunek
bezwypadkowej i efektywnej pracy.

Planowanie:
 Czy technika pracy (postĊpowanie z
drzewami/ pniami/ gatunkami drzew,
zamkniĊty/ przerwany áaĔcuch roboczy) jest adekwatna do planowanych
dziaáaĔ?
 Odpowiedni personel? (wykwaliﬁkowany i przeszkolony)
 Maszyny i ich wydajnoĞü dostosowana do planowanych dziaáaĔ i metod pracy?
 Czy odpowiedzialnoĞü za montaĪ,
demontaĪ i eksploatacjĊ powierzono
osobie upowaĪnionej do wydawania
poleceĔ, która posiada odpowiednią
wiedzĊ specjalistyczną?

Harwester górski
urządzenie linowe
zamontowane na
samochodzie ciĊĪarowym. Wymagająca technika, która
wymaga wysokich
standardów BHP.
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Systemy linowe do zrywki drewna

Organizowanie:
 Czy przeprowadzono precyzyjne
badanie terenu? (planowanie tras
prowadzenia lin)
 Czy przeprowadzono sytuacyjną
analizĊ zagroĪeĔ i szkolenie?
 Czy zapewniono odpowiednią technikĊ komunikacji?
 Czy są znane procedury robocze?
 Czy są w dyspozycji niezbĊdne
Ğrodki pracy?
 Czy przygotowano stosowny plan na
wypadek sytuacji awaryjnej?

Przebieg prac:
 Czy Ğrodki pracy są w odpowiednim
stanie uĪytkowym – sprawdzono?
 W przypadku nowego montaĪu i codziennie przed rozpoczĊciem pracy
wykonaü przejazd próbny!
 W razie niejasnej sytuacji/ braku
zrozumienia natychmiast przerwaü
pracĊ!
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 Koordynacja miĊdzy poszczególnymi pracownikami pracującymi w
zespole?
 Czy są zachowane strefy
bezpieczeĔstwa?
 Czy prace są prowadzone
metodycznie?

WiĊcej informacji:
Informacja DGUV 214-051,
"Eksploatacja Īurawi linowych podczas
prac leĞnych"

Profilaktyka i zdrowie

Aktywna promocja zdrowia poprzez rozwój indywidualnych kompetencji i otwartoĞü wykonawcy na kwestie zdrowotne
są cechą charakterystyczną ukierunkowanej na przyszáoĞü proﬁlaktyki. UmoĪliwianie promocji zdrowia podczas pracy
jest symbolem takiego rozwoju.

Ergonomia dziĊki zaangaĪowaniu
techniki
WáaĞciwe i celowe zaangaĪowanie techniki redukuje trud pracy. Z tego wzglĊdu
zastosowanie odpowiedniej techniki ma
decydujące znaczenie dla wyboru metod
pracy w lesie.
Dwa poniĪsze zdjĊcia przedstawiają wyszukane przykáady.

Okrzesywarka stacjonarna jest sprawdzonym
w praktyce przykáadem doskonalenia ergonomii pracy podczas okrzesywania dáuĪyc przy
uĪyciu zaawansowanej techniki.
Na ten temat dostĊpny jest sieci ﬁlm: www.
svlfg.de, szukana fraza "Ergonomia dziĊki zaangaĪowaniu techniki"
Tak zwany "Spacer" jest przenoszoną
na plecach, ergonomiczną w obsáudze
pilarką na wysiĊgniku z zespoáem tnącym. Zespóá tnący jest zamocowany na
konstrukcji wysiĊgnikowej odciąĪającej
pracownika i umoĪliwiającej áatwe zachowanie równowagi. DziĊki temu moĪna go
obsáugiwaü przy minimalnym obciąĪeniu
ciaáa, co pozytywnie wpáywa na ergonomiczne i bezpieczne wykorzystanie tego
Ğrodka pracy.
WiĊcej informacji: Centrum ksztaácenia
pracowników leĞnych i technik leĞnych w
Nadrenii Póánocnej-Westfalii
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Profilaktyka i zdrowie

Przerwa ergonomiczna

Trening slackline

RĊczno-maszynowa praca w lesie wciąĪ
jest bardzo wyczerpująca. Dlatego wáaĞnie w tym przypadku waĪne jest, Īeby
poprzez üwiczenia rozciągające i rozluĨniające po wyczerpującej pracy zapewniü ergonomiczną kompensacjĊ wysiáku.
Przerwa ergonomiczna ma pozytywny
wpáyw na ukáad miĊĞniowo-szkieletowy i jest adekwatna do trudu pracy w
leĞnictwie.

Nazwa tej zyskującej na popularnoĞci
dyscypliny pochodzi od taĞmy ("slackline": luĨna lina). ĝwiadomie i celowo
stosowana poprawia utrzymywanie równowagi podczas chodzenia w terenie leĞnym, który z natury jest trudny. Trening
slackline stanowi skuteczną proﬁlaktykĊ
zapobiegająca przewróceniom i upadkom, a oprócz tego charakteryzuje siĊ
równieĪ innymi pozytywnymi aspektami
zdrowotnymi.

WiĊcej informacji:
www.svlfg.de, szukana fraza "Przerwa
ergonomiczna"

Nakáad czasu i korzyĞci:
2–3 razy w tygodniu ok. 1/2 godziny
lepsza stabilnoĞü ciaáa
lepsza równowaga
lepsza zdolnoĞü reakcji
mniejsza czĊstotliwoĞü przewróceĔ
mniejsza czĊstotliwoĞü upadków
"Slackline jest bardzo praktycznym i tanim sposobem promowania zdrowia, pozwalającym áączyü efektywne üwiczenia
wspomagające zachowanie równowagi z
zabawą podczas codziennej pracy leĞników. Pozwala równieĪ zmniejszyü ryzyko
obraĪeĔ ciaáa wskutek upadku, przewrócenia lub poĞlizgniĊcia podczas pracy
w lesie". (Raport heskiej kasy chorych)

Podczas trwającej 2–3 minuty przerwy
moĪna skutecznie przeciwdziaáaü obciąĪeniu ﬁzycznemu. Regularne przerwy
regeneracyjne podczas pracy przyczyniają siĊ do zachowania dobrej kondycji
zdrowotnej.
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WiĊcej informacji: www.svlfg.de,
szukana fraza "Slackline"

Profilaktyka i zdrowie

WáaĞnie w przypadku trudnej i naraĪonej na niebezpieczeĔstwa pracy ﬁzycznej nadal czĊsto nie docenia siĊ koniecznoĞci spoĪywania odpowiedniej iloĞci
páynów.
Utraty páynów na poziomie 2% masy ciaáa nie da siĊ juĪ podczas pracy w peáni
skompensowaü. Organizm ludzki moĪe
wcháonąü w ciągu godziny maksymalnie
0,8 l wody. SpoĪywanie napojów tylko
podczas przerw gáównych z reguáy nie
wystarcza.

Trening slackline: nie tylko efektywne i tanie üwiczenie, ale równieĪ dobra zabawa.

Gospodarka wodna organizmu
Optymalna wydajnoĞü ﬁzyczna i umysáowa zaleĪy od wywaĪonej gospodarki
wodnej organizmu. Zbyt maáa iloĞü wody
wpáywa niekorzystnie na procesy Īyciowe organizmu czáowieka, co poza szkodliwoĞcią zdrowotną zwiĊksza równieĪ
ryzyko wypadków.
Dzienne zapotrzebowanie na wodĊ wynoszące 2,5 l wzrasta wraz z wysiákiem
ﬁzycznym i wyĪszą temperaturą do 4–6
l na dobĊ.

Koncentracja i ostroĪnoĞü zaleĪą w duĪym stopniu od gospodarki wodnej organizmu. SpoĪywanie dostatecznej iloĞci
napojów jest czĊĞcią proﬁlaktyki dla pracowników leĞnych.
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Profilaktyka i zdrowie

Butelka z piciem jest tak samo obowiązkowa jak Ğrodki ochrony indywidualnej.
Zasada dotycząca uzupeániania páynów
podczas rĊczno-maszynowego pozyskiwania drewna: uzupeániasz paliwo =
uzupeánij páyny w organizmie

Rodzaj napoju decyduje w znaczący sposób o dziaáaniu na organizm.

Napoje hipotoniczne
Dobrze pokrywają dzienne zapotrzebowanie na páyny
Mniejsza koncentracja cząsteczek
w páynach naszego ciaáa
np.: woda, herbata
Cel: gaszenie pragnienia

Napoje izotoniczne
Kompensacja substancji i páynów
utraconych wraz z potem

84

JuĪ niewielkie odwodnienie organizmu ma
odczuwalny wpáyw na ﬁzyczną i intelektualną wydajnoĞü organizmu.

Mają taką samą koncentracjĊ cząsteczek co páyny naszego ciaáa
np.: Napój musujący z wody mineralnej i soku owocowego 1:3, 1:4
Cel: gaszenie pragnienia, dostarczenie elektrolitów/ skáadników mineralnych (równieĪ niewielka iloĞü
energii)

Napoje hipertoniczne
Wzmacniają ubytek páynów,
zwáaszcza podczas pocenia siĊ
Mają wiĊksze stĊĪenie cząsteczek
niĪ páyny naszego ciaáa
np. napoje energetyczne, coca-cola
Cel: Ĩródáo energii

Profilaktyka i zdrowie

OdĪywianie
Ile moĪemy z siebie daü zaleĪy od iloĞci energii dostarczonej organizmowi do
pracy ﬁzycznej. Taka energia nie powinna ulegaü natychmiastowemu zuĪyciu
przez organizm, czemu moĪna najlepiej zapobiec, spoĪywając odpowiednią
iloĞü wysokowartoĞciowych produktów
spoĪywczych.

DuĪego zapotrzebowania energetycznego nie da siĊ dostarczyü w wywaĪony sposób jedynie przy okazji posiáków
gáównych. Z tego wzglĊdu wskazane są
dodatkowe przekąski w miĊdzyczasie.
Sprawiają one, Īe praca staje siĊ lĪejsza,
poniewaĪ pozwalają równomiernie rozáoĪyü na caáy dzieĔ uzupeánianie zapotrzebowania energetycznego przy ciĊĪkiej
pracy ﬁzycznej.

Zapotrzebowanie energetyczne
mĊĪczyzny
(31-60 lat, 90 kg)

Przemiana
podstawowa
Przemiana
wysiákowa
ZuĪycie energii

Praca przy
komputerze

Operator
maszyny

Robotnik leĞny

1906 kcal

1906 kcal

1906 kcal

762 kcal

953 kcal

2478 kcal

2668 kcal

2859 kcal

4384 kcal

CiĊĪka praca ﬁzyczna w lesie = maksymalna przemiana wysiákowa
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Profilaktyka i zdrowie

Podstawowa zasada od

Ī ywiania

SpoĪywanie odpowiednich posiáków,
Ğwiadome podejĞcie do cukru i dostarczanie organizmowi naturalnych produktów spoĪywczych pomaga odnaleĨü wáaĞciwą proporcjĊ na co dzieĔ.

Przykáad odpowiedniego posiáku dodatkowego o wartoĞci 790 kcal: orzechy, suszone owoce, keksy peánoziarniste, picie:
kawa, herbata lub podobne.

WiĊcej informacji:
www.svlfg.de, szukana fraza „OdĪywianie przy pracy w lesie”

Cukier, napoje zawierające cukier, sok
owocowy

uderzają do krwi

Produkty z mąki biaáej (tosty, biaáe
pieczywo i buáki), owoce

wpadają do krwi

Produkty peánoziarniste (chleb peánoziarnisty, produkty mączne z mąki
peánoziarnistej, ryĪ peánoziarnisty),
ziemniaki
Mleko, jogurt, zsiadáe mleko, keﬁr
Warzywa, strączkowe

napáywają do krwi

przeciekają do krwi

sączą siĊ do krwi

"Dobra energia” uwalnia siĊ w organizmie powoli i jest Ĩródáem siáy przez wiele godzin.
Nieustanne wahania w górĊ i w dóá poziomu cukru we krwi na skutek spoĪywania wĊglowodanów prostych (cukier itp.) szkodzi zdrowiu i prowadzi do okresowej bezsilnoĞci.
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Załącznik: Przykładowy wzór zlecenia pracy
Forstunternehmer / Auftragnehmer

Forstbetrieb / Auftraggeber

1.

Waldarbeitergruppe

Aufsichtsführender (Einsatzleiter, Vorarbeiter)

2.

Waldorte

Arbeitsbeginn/-ende

3.

Maßnahmenbeschreibung

4.

Maßnahmen
Nr.

Arbeitsanweisung (Arbeitsverfahren, -menge, -qualität und Arbeitsmittel)

5.

Ausweicharbeiten

6.

Arbeitssicherheit
Besondere Gefahren

7.

Verkehrssicherung (zuständige Person)

8.

Notruf und Erste Hilfe
Notruf Rettungsleitstelle:

Maßnahmen

112

Im Notfall zu benachrichtigen (weitere Tel.-Nr.)
Notruf kann vom Waldort ohne Probleme
abgegeben werden?
Nächster Rettungstreffpunkt:

9.

ja

nein

Notizen und ergänzende Informationen

Ort / Datum / Unterschrift

Auftragnehmer / Auftraggeber

RównieĪ do pobrania ze strony www.svlfg.de, szukana fraza "Zlecenie pracy w
leĞnictwie"
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