Pre-test la ECC3
Scopul este de a verifica dacă candidatul are cunoștințele și abilitățile necesare pentru a efectua o evaluare ECC3 într-o manieră sigură
De inclus în toate traducerile
Aceasta este o traducere a versiunii originale în limba engleză a manualului EFSC şi a anexelor sale
Această versiune tradusă este subordonată (inferioară) versiunii originale în limba engleză

Propunere: Pretest la ECC3: Recomandări EFSC privind sarcinile şi criteriile
In vederea obtinerii permisiunii pentru o evaluare ECC3 (fără standardele ECC1 și ECC2 necesare), trebuie să treceți acest pretest,
care sunt testate abilitățile și cunoștințele dvs. atât teoretice cât și practice.
Cu această permisiune vă puteți dovedi capacitatea de a lucra în conformitate cu standardele Europene minime pentru fierastraul mecanic cu lanț,
pentru a participa în condiții de siguranță la evaluarea ECC3.
Acest test pre-test nu vă dă dreptul la un certificat ECC1 și ECC2.
Acest pretest este opțional pentru a fi oferit și aplicat de agențiile naționale.
În timpul testului prealabil ECC3, următoarele sarcini minime şi criterii trebuie verificate în mod obiectiv de către un evaluator calificat.
Formarea şi evaluarea trebuie separate: evaluatorul nu poate fi familiarizat cu candidatul.

în

Cerinţele de admitere: Doar pentru operatorii experimentati in lucrul cu cu fierăstrăul mecanic cu lanț care au de doborat arbori de peste
38 cm înălțime în munca lor obișnuită de zi cu zi

Pre-test la probele ECC3 :
Test teoretic:
- minimum 10 ECC1 şi 10 ECC2 întrebări, scris sau oral
Test practic:
Dimensiunea recomandată a lamei de ghidare 30-38cm.
Diametrul arborelui la înălțimea de doborare trebuie să fie sub lungimea efectivă a lama de ghidare. Timp maxim permis 1 oră
Candidatul sa semneze procedura de evaluare a riscurilor, sa arate un document de identitate si sa poarte echipament individual de protectie adecvat pentru
doborarea arborilor
Candidatul trebuie să identifice pericolele relevante pentru terenul & arborii pe care trebuie să lucreze; face o evaluare a riscurilor (RA), planificarea muncii și
Candidatul trebuie sa verifice cerintele legale & mediu cerute in conformitate cu standardele nationale
Candidatul trebuie să verifice fierăstrăul cu lanţ pentru condiţie /ascuțire înainte de utilizarea in siguranta
Candidatul trebuie sa indeparteze ramurile joase(cazute)
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Candidatul trebuie să doboare unul dintre următoarele tipuri de arbori în pădurea reală: cu incarcare in fata sau cu incarcarea in spate (fără un troliu)
(Aleasi la întâmplare pentru candidat din arbori pre-marcați).
Candidatul trebuie să taie afundat pentru a determina direcția de tăiere pe arborele cu incarcarea inainte sau înapoi.
Operatorul fierăstrăului mecanic trebuie să fie în măsură să efectueze tăieri folosind o metodă sigură şi eficientă(ex: metoda “Daneză”/”colţ salvat”, taiere
de strapungere şi o tăiere radiala, “tăiere plictisitoare”, lăsând partea din spate sau orice tăietură adecvată aspectului arborelui).
Candidatul trebuie sa mute toate ramurile intr-un mod sigur & economic
Candidatul trebuie sa inlature varful arborelui in conformitate cu specificatiile terenului
Candidatul trebuie sa intoarca arborele si sa inlature ramurile de dedesupt
Candidatul trebuie să taie transversal lemnul sub lungimea lamei, în conformitate cu măsurătorile date, cu o tensiune și compresie moderate: Este necesar să
se demonstreze un minimum 10 tăieri transversale standard, folosind atât partea superioară, cât și cea inferioară a lamei, inclusiv a minimum 2 taieturi
verticale de strapungere .
Candidatul trebuie să demonstreze o utilizare ergonomică a sculelor adecvate pentru manipularea /mutarea lemnului
Locul a ramas in siguranta si ordonat
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O combinaţie de greşeli minore împotriva unei bune practici pentru aceste standarde poate duce la netrecerea acestui Pre-test.
Următoarele criterii sunt inexorabile.
Evaluatorul are dreptul şi obligaţia de a opri evaluarea dacă este compromisă siguranţa directă.

Pre-test la sarcinile ECC3:
Test teoretic:
Dacă sunt mai multe alegeri, scorul minim recomandat pentru succes este: 70%
Test practic:
CRITICE (C): DACĂ UNUL DIN URMĂTOARELE PUNCTE NU ESTE ÎNDEPLINIT, CANDIDATUL NU POATE TRECE PRE TESTUL ECC3:
niciunul candidatul poartă echipament adecvat de protecţie pentru doborarea arborilor
niciunul candidatul verifică funcţionarea frânei de lanț, maneta stângă și blocarea clapetei de accelerație
niciunul candidatul are lama pe partea opusă a tijei sau în afara liniei capului / gâtului și a corpului atunci când îndepărtează ramurile joase
niciunul candidatul are corpul fierăstrăului nu mai sus de înălţimea umărului
candidatul verifică terenul pentru condițiile specifice de siguranță (inclusiv terțe părți) înainte de începerea tăierii principale și strigarea avertismentui verbal:
niciunul
nu există persoane neautorizate la două lungimi de arbore sau direct pe pantele abrupte
niciunul candidatul folosește pe deplin o cale de evadare pregătită imediat ce copacul începe să cadă
niciunul candidatul păstrează o balamală adecvată diametrului, aspectului și stării arborelui
niciunul candidatul folosește o secvență de tăieturi pentru a evita mișcarea necontrolată a fierastraului in lemn, adică despicarea
RELEVANT ( R) :DACĂ DUPĂ UN AVERTISMENT SAU MAI MULTE NUMĂRUL MAXIM DE ERORI PERMISE PE SUBIECTELE DE MAI JOS SUNT REALIZATE,
ATUNCI CANDIDATUL NU POATE SĂ TREACĂ acest Pre-test ECC3:

5

Numarul
maxim al
erorilor
permise

candidatul face o evaluare a riscurilor (RA), planificarea muncii și de urgență
candidatul are un echipament personal/ de echipa la locul de munca
candidatul verifică fierăstrăul pentru stare/precizie înainte de folosirea în siguranţă
candidatul verifică protecția faunei, un florei, un faunei sălbatice, un căilor navigabile, un specifice amplasamentului etc., privind poluarea /deteriorarea
candidatul inspectează copacii pentru a observa semne de putregai sau de descompunere, ramuri libere & evaluarea precisă a distribuției greutății
candidatul selectează și pregătește rutele de evacuare
candidatul face ca tăieturile in adancime să se întâlnească cu precizie (nu subcot)
candidatul alege o metodă corectă de tăiere adecvată aspectului particular al arborelui
candidatul folosește în mod corespunzător frâna de lanț: când mergeți cu motorul pornit, dacă fierăstrăul trebuie să fie pus în jos în timp ce mișcați
materialul tăiat sau înainte de a lua o mână de la fierăstrău
candidatul evită tăierile înspre picioare sau corp
capul
/ gâtulevită
nu sunt
permise
de-a
lanțului
(cude
excepția
candidatul
folosirea
zonei
delungul
lovireliniei
pe vârful
lamei
ghidarecazului în care se verifică linia tăieturilor cu vârful barei în vederea completă), degetul
mare stânga în jurul mânerului superior
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