Naam kandidaat:
Beoordelingstaken & Criteria ECC1-Spanning
Geen kritieke rode en max. 2 relevante gele fouten om te slagen!

Feedback commentaar naar
kandidaat
& Resultaat (Groen of Rood)
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DOORKORTEN VAN OPGESPANNEN HOUT in een SIMULATOR :
AANBEVOLEN ZAAGBLADLENGTE 30-38cm
Toelatingsvoorwaarde voor de ECC1-Tension beoordeling: ECC1
Max. Toegelaten tijd - 60min
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Bescherm jezelf (PBM's) en anderen rond je op het werk De kandidaat draagt aangepaste PBM’s om hout door te korten, tekent RA & toont ID:
Zaag beveiligd schoeisel
Veiligheidshelm
Oog- en gehoorbescherming

Persoonlijke /Bedrijfs EHBO Kit – op werkplek
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Fluitje/GSM/Radio
WERKPLANNING MET INBEGRIP VAN NOODPROCEDURES - Kandidaat benoemt de mogelijke gevaren op de werkplek en de
toestand van het door te korten hout:
RISICOANALYSE – verken werkplek
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Toelichting Werkplanning - Mondeling
Planning Noodprocedure
r
Werking veiligheidsvoorzieningen controleren – Kandidaat controleert machine op de toestand, scherpte en veiligheid:
Koude/warme start methode (grond/”been klem”)
Veilige startafstand van brandstof (min. 1m. of meer volgens nat. voorschriften,
niet morsen, overdruk lossen)
Werking kettingrem testen met draaiende ketting
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Kettingsmering testen (bv. oliespoor op hout of op kettingschakels)
Ketting stil bij stationair toerental (ketting kruipt niet)
Aan/uit knop controleren (evt. stilleggen op choke-stand en uit dienst)
Kettingspanning na warmdraaien controleren
Voldoet aan wet- en regelgeving qua natuur & milieu volgens nationale normen – Kandidaat controleert:
Bescherming van flora & fauna, water en specifieke omstandigheden van
vervuiling/schade, plaatskeuze brandstofoplag
Gebruik biologisch afbreekbare olie wanneer het kan
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ECS1
(T)-5

Controle op mogelijk risico van het wegspringen van de stam (ook zijwaarts)
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Bepaal trek en druk in de stam en kies gepaste zaagtechniek
Hoofd/hals niet in het verlengde van het zaagblad (tenzij bij controle van de
zaagsneden wanneer de neus van het zaagblad goed zichtbaar is)
Linker duim rond de draagbeugel
Gepast kettingremgebruik: bij het verplaatsen als de motor draait, als de
machine moet neergezet worden bij het verwijderen van verzaagde stukken of
wanneer de machine met één hand wordt gelost
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Veilige werkhouding en positie om te voorkomen om in gevarenzones te werken
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Zaag het hout met gesimuleerde spanning veilig door met een V-techniek
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Geen losse, bijkomstige kleding

DOORKORTEN VAN HOUT MET GEPASTE ZAAGSNEDES OP GESPANNEN STUKKEN HOUT DUNNER DAN DE ZAAGBLADLENGTE
IN EEN SPANNINGSSIMULATOR - Kandidaat moet 2 verschillende zaagtechnieken toepassen om minimaal 3 houtstukken
onder spanning door te korten met 2 van volgende, gepaste zaagtechnieken:
1. Steektechniek, 2. V-techniek, 3.' op trap' techniek.
- Er moeten 3 verschillende druk- of trekspanningen worden gesimuleerd:
1. spanning boven, 2. spanning onder, 3. zijspanning
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Handschoenen aangepast aan het werk

Voorkom afval of voer het af zonder verdere schade aan te richten, in
overeenstemming met de voorschriften voor recycleerbaar afval
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Zaag beveiligde broek
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Zaag het hout met gesimuleerde spanning veilig door met ‘op trap’-techniek
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Zaag het hout met gesimuleerde spanning veilig door met een steektechniek,
indien van toepassing
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Werkplek veilig en netjes verlaten
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DATUM & LOKATIE:
BEOORDELING Starttijd:

Stoptijd:

DUUR (min):

Kandidaat (schrijf naam en teken):
Rijksregisternummer:

RESULTAAT:

COMPENT
COMPETENT

Nog
COMPETENT
Not niet
yet COMPETENT

aantal WAARSCHUWINGEN:

Commentaar kandidaat op feedback en resultaat:

Beoordelaar (schrijf naam en teken):
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