
Основні ризики у роботі з ланцюговою пилою 

 

Ризики Заходи безпеки 

- Поганий кровообіг у пальцях (синдром 

білих пальців); 

- Удари або порізи нижніх кінцівок, нижньої 

частини живота, руки та правого 

передпліччя; 

- Поріз лівої руки та численні пошкодження; 

- Травми тулуба та правої руки 

 

1.Блокувач ланцюга і передній захист руки 

(блокує струм у випадку відкидання пили, 

захист лівої руки); 

2.Запобіжний ланцюжок ( полегшує різання 

та зменшує ефект відбою); 

3.Кожух (захищає ланцюг і лезо під час 

транспортування); 

4. Утримуючий ланцюжок ( запобігає ефекту 

«хльостання»); 

5. Противібраційні пристрої ( поглинають і 

зменшують ефект вібрації); 

6. Задній захист руки. 

7. Блокувач дросселя ( блокує дросельне 

регулювання, запобігаючи ненавмисному 

прискоренню) 

 

Основні ризики під час рубання дерев 

Ризики Заходи безпеки 

-Незручні робочі пози та значні фізичні 

зусилля; 

- Відбій направляючого леза; 

- Шум; 

- Вібрація; 

- Отруєння газами через близьке 

знаходження пили; 

- Опіки; 

- Порізи. 

Організація праці: 

  - маркування дерев для рубання; 

  - заборона присутності сторонніх осіб; 

  - перевірка обладнання і інструментів 

  - здійснення спостережень, пов'язаних із 

деревами, що належать о рубання; 

  - розчищення навколишньої території; 

  - підготовка зони різання; 

  - використання засобів індивідуального 

захисту. 

 

Основні ризики під час обрізки суччя / розмічання 

Ризики  Заходи безпеки 

- Незручні робочі пози та значні фізичні 

зусилля; 

- Відбій направляючого леза пили; 

- Шум, вібрація; 

- Отруєння газами через близьке 

знаходження пили; 

- Опіки, переломи, порізи. 

- Перевірте розташування гілки; 

- Станьте з протилежного боку від напрямку 

очікуваного перевертання; 

- Обріжте гілку в кілька етапів, починаючи з 

кінця; 

- Уникайте робот из верхнім кінцем 

направляючого леза; 

- Періодично перевіряйте правильність 

роботи блокувача ланцюга; 

- Використовуйте належні жести та пози; 

- Користуйтеся засобами індивідуального 

захисту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основні ризики під час трелювання – збирання вручну 

 Ризики  Заходи безпеки 

- Незручні робочі пози та значні фізичні 

зусилля; 

- Порізи; 

- Падіння матеріалу; 

- Роздавлення. 

- Відстані, які мають проходити працівники 

повинні бути мінімальними; 

- Забезпечте регулярні перерви для зниження 

робочого навантаження; 

- Дотримуйтесь біомеханічних принципів 

безпеки та економії сил; 

- Користуйтеся засобами індивідуального 

захисту. 

 

Основні ризики під час трелювання за допомогою волочильного трактору і 

лебідки ( трелювальника ) 

Ризики Заходи безпеки 

- Незручні робочі пози та значні фізичні 

зусилля; 

- Шум, вібрація; 

- Порізи і падіння; 

- Падіння матеріалу; 

- Роздавлення. 

Трактори повинні бути: 

- такими, що відповідають нормам безпеки та 

гігієни праці; 

- оснащені високопружними шинами; 

- оснащені переднім відвалом і задньою 

плитою; 

- змонтовані з захисним екраном; 

- оснащені лебідками; 

- оснащені сталевим тросом, міцність на 

розрив якого щонайменше вдвічі перевищує 

тяглову силу лебідки; 

- мати волокушу та опору іншого виду, на 

якій кріпится передняя частина вантажу.  

Троси, змонтовані на тракторах, повинні: 

- мати мінімум 30м у довжину і достатню 

міцність; 

- бути міцно прикріплені до барабану. 

 

Основні ризики під час навантажування та транспортування 

Ризики Заходи безпеки 

- Незручні робочі пози та значні фізичні 

зусилля; 

- Порізи і падіння; 

- Падіння матеріалу; 

- Сковзання 

- Відокремлення зон, призначених для 

паркування і руху транспортних засобів і 

машин; 

- У сиру погоду під'їзний шлях повинен 

добре осушуватися; його слід побудувати на 

твердому грунті; 

- Транспортні засоби під навантажування 

повинні бути безпечно припарковані й 

поставлені на ручне гальмо; 

- Під час навантажування на платформі або у 

кабіні транспортного засобу не повинно бути 

нікого, крім машиніста крану; 

- Слід дотримуватися максимального 

навантаження транспортних засобів, 

встановленого законом; 

- Вантаж повинен бути добре збалансований 

та закріплений канатами, тросами або 

стропами достатньої міцності; 

- Для захисту кабіни від падіння предметів 

або проникнення погано закріплених 

стовбурів крани слід оснащити захисним 

пристроєм, розташованим між вантажем і 

кабіною. 

 


