Saugūs miške

Pasitikrinkite patys

Testas atliekamas taip:
pažymėkite, Jūsų nuomone, teisingą atsakymo variantą. Po to atlenkite
brošiūros atlanką ir sutikrinkite atsakymus. Jei nesate tikras, kurį variantą
pažymėti, pastudijuokite motorpjūklio instrukcijų knygelæ ir „Miško darbų
saugos taisykles DT 1-96”.
Gerai susipažinkite su savo pjūklu - tada turėsite saugų ir efektyvų irankį
miško darbams.

Valstybinė darbo inspekcija
Išleista pagal Švedijos vyriausybės remiamą programą

1.

Jūs dviese kartu su kitu darbuotoju kertate ir apdorojate medžius.
Kokiu mažiausiu atstumu turite būti vienas nuo kito?
A

2.

...apatine pjūklo pjovimo juostos dalimi

Paeiliui aukštyn
ir žemyn

Nuo apatinės
išpjovos

10 m atstumu

B

...viršutine pjūklo pjo- C
vimo juostos dalimi

Abu būdai vienodai
pavojingi

B

Iš viršaus į
apačią

C

Iš apačios į viršų

B

Nuo iršutinės
išpjovos

C

Abu būdai
vienodai saugūs.

Kuriame paveikslėlyje teisingai matuojamas tikrasis užtūros storis?

B

A

6.

C

Nuo ko saugiausia pradėti pjaunant išpjovas?

A

5.

Per 1 pjaunamo
medžio ilgį

Koks saugiausias stovinčių medžių šakų genėjimo būdas?

A

4.

B

Kada didžiausias pavojus, kad motorinis pjūklas šokinės? – Kai pjaunama...

A

3.

Per 2,5 pjaunamų
medžių ilgius

C

Kuriame paveikslėlyje pavaizduota tikroji medžio virtimo kryptis?

A

Statmenai
pagrindiniam
pjūviui

B

Statmenai
užtūrai

C

Statmenai
išpjovai

7.

Įstrigusį medį saugiausia nuimti traktoriumi arba suktuvu. Jei medį galima pasukti,
vietoj traktoriaus ar suktuvo galima naudotis kabliu ir dalba.
Šį medį reikia pasukti į kairæ. Kaip tokiu atveju reikia pasielgti su užtūra?

A

8.

...pjūklas padedamas ant kamieno.

B

...pjūklas laikomas tvirtai abiem
ištiestom rankom.

C

...pjūklas laikomas
5-10 cm nuo
kamieno.

B

C

4 mm

B

1 mm

C

2 mm

Ar grandinės stabdis veikia gerai, patikrinama tvirtai laikant pjūklą, padidinant kuro
padavimą ir...

A

12.

Nupjaunama visa
užtūra

C

Saugiam darbui labai svarbu, kad pjūklo grandinė būtų geros būklės. Pjūklo grandinė
laikoma netinkama tada, kai pjūklo dantys nušlifuoti iki:
A

11.

Užtūros dalis paliekama kaireje.

Medis paveikslėlyje išvirtęs bei įsitempęs ir pjaunant gali skilti ir sužeisti pjovėją. Kurioje
vietoje pradėti pjauti, kad sumažėtų įtempimas?

A

10.

B

Kada lengviausia kontroliuoti motorpjūklį genint šakas ? – Kai …

A

9.

Užtūros dalis paliekama dešinėje.

...spustelint apsauginį
skydelį

B

...pjovimo juostos
smaigaliu pjaunant kelmą

C

...rankos riešu spustelint apsauginį skydelį

Paveikslėliuose pavaizduotos trys apsauginės aprangos priemonės, dėvėtinos dirbant
motorpjūkliu. Kurios iš jų pagal taisykles dėvėti neprivaloma ?

A

Apsauginių batų arba
apsauginių aulinių batų B

Apsauginių pirštinių

C

Apsiausto nuo lietaus

Testo atsakymai
1 klausimas

7 klausimas

A. Jeigu biržėje dirba ir kitas pjovėjas, iki jo
išlaikykite ne
mažesnį kaip
2,5 medžio
aukščio atstumą.

B. Palikite truputį užtūros kairėje pusėje. Visuomet
užtūros dalį palikite toje pusėje, į kurią žadate versti
medį. Užtūros likutis bus sukimosi taškas.

8 klausimas

A. Pasidėdami pjūklą ant kamieno, atpalaiduojate
2 klausimas

B. Ypač pavojinga yra pradėti pjauti pjovimo juostos

nugarą ir rankas, be to – taip lengviau valdyti
pjūklą.

smaigalio viršutine dalimi.

3 klausimas

B. Genėkite tik iš viršaus į apačią. Niekada negenėkite
virš pečių aukščio, kad išvengtumėte pjūklo
šokčiojimo
į veidą.

4 klausimas

B. Visada pirmiausia išpjaukite viršutinæ išpjovą.

9 klausimas

B. Saugiausia perpjauti i dešinæ nuo akmens, kad abi
kamieno dalys nekiltų i viršų. Jei pjauname, kaip
parodyta paveikslėlyje, įtampa kamiene sumažeja.
Pirmiausia išpjaukite atvirą išpjovą apatinėje palinkimo pusėje (1). Pjaukite etapais, kitaip pjūklas
užstrigs. Po to etapais pjaukite iš viršaus (2), kol
kamieno viršutine dalis
iš lėto nusvirs
ant žemės.

Pjaudami apatinę, žiurėkite pagal viršutinę, kad per
giliai neipjautumėte apatinės į kamieną.

10 klausimas

C. Kai pjūklo dantys nušlifuoti iki 2 mm, yra
pavojus, kad grandinė arba jos dalys įtruks.

5 klausimas

B. Užtūros storis yra likusio nenupjauto ištisinio plaušo
medienos storis. Rekomenduojamas užtūros storis 1/10
medžio storio.

11 klausimas

C. Atliekant bandymą, pjūklas turi stovėti ant tvirto
pagrindo. Tvirtai laikykite pjūklą abiem rankom.
Padidinkite kuro padavimą. Atpalaiduokite grandinės stabdį, spusteldami apsaugini skydelį rankos
riešu. Grandinė turi nejudėti.

6 klausimas

12 klausimas

C. Medis virsta statmenai išpjovai.

C. Niekada nedirbkite su motorpjūkliu be asmeninių

Užtūra atlieka vyrių vaidmenį.

apsauginių priemonių: apsauginio šalmo, veidą ir
akis apsaugančio tinklelio ar skydelio,
prieštriukšminių ausinių, apsauginių pirštinių,
kelnių su apsauga nuo įpjovimo, batų su metaliniu
priekiu, apsauginiu audiniu ir rantytais padais.
Apsiaustas nuo lietaus pagal taisykles neprivalomas.

Atsakę į klausimus,
atsiverskite čia!
Teisingas atsakymas - 1 taškas

Kiek taškų surinkote?
11-12

Sveikiname ! Ir toliau taip !
Tik nepamirškite, kad
kartojimas pagilina žinias.

8-10

Geras rezultatas.
Pasižiūrėkite, ko nežinojote.

5-7

Kai ką žinote neblogai.
Tačiau dar yra ko pasimokyti.

1-4

Rezultatai šiaip sau.
Pagilinkite savo profesines
žinias.

0

Nukirpkite užvedamąją
virvelę ir užplombuokite
pjūklą. O dar geriau –
išklausykite darbo
motorpjūkliu kursą.
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Pagilinti žinias Jums padės metodinės
rekomendacijos:
1. „Darbas su motorpjūklu“.
2. „Darbas krūmapjovė“.
3. „ Įstrigusių ir išlaužytų medžių kirtimas“.

Miško darbų saugos taisyklių DT 1-96, patvirtintų LR miškų ūkio ministerijos
1996-11-25 įsakymu Nr. 208 (Žin., 1996, Nr. 116-2733), priedai

B priedas (informacinis)

A priedas (privalomasis)

Atsitraukimo nuo pjaunamo
medžio kryptis

Įspėjamieji saugos ženklai

2

120

ATSARGIAI!

3

Kertamas miškas

1. Įspėjimas apie miško kirtimą.

1

2. Įspėjimas apie pakeltą krovinį.

Matmenys, mm

3. Įspėjimas apie bendro pobūdžio pavojų.

D priedas (informacinis)

E priedas (informacinis)

Normalaus medžio pjovimo schema

Palinkusio medžio pjovimo schema
Medžio palinkimo kryptis

<450

<5 cm

Leidimo kryptis
1. Išpjova
2. Pagrindinis pjūvis
3. Užtūra

1/10¨
1/5-1/3Ø
Ø – kamieno storis
pjūvio vietoje

F priedas (informacinis)
Storo medžio pjovimo schema

1. Išpjova
2. Dūrinis pjūvis
3. Užtūra
4. Pagrindinis pjūvis

1. Išpjova
2. Užtūra
3. Pagrindinis pjūvis

