Curriculum – Training funicular
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1 Premise de participare
Condiţiile pentru participantul la programul ATHOSK-Ausbildungsprogramm Seil1 sunt manipularea
în condiţii de siguranţă a motofierăstraielor, cunoştinţe practice şi teoretice din tehnica de doborâre
a lemnului slab şi tare (conţinutul competenţelor care se învaţă în Austria în cadrul unui curs de
motoferăstraie). Premisa de participare va fi stabilită în fiecare ţară parteneră conform standardelor
naţionale de training.
De asemenea se impun cunoştinţe de bază din domeniul protecţiei muncii, în special standarde de
siguranţă în desfăşurarea activităţilor cu motoferăstrăul şi cu utilaje cu cablu.
Competenţele se vor certifica fie printr-un curs absolvit sau se vor verifica la faţa locului înainte de
începerea trainingului.

2 Descriere training
2.1

Obiectivele de învăţare pentru participantul la Curriculum
•
•
•
•

2.2

Redactarea documentaţiei de planificare pentru AEU (protecţia muncii, eficienţă şi protecţia
mediului) şi implementarea operativă a acesteia.
Completarea şi finalizarea documentaţiei pentru exploatarea forestieră efectivă (număr linii
cablu, trasare, marcarea copacilor de ancorare, lungimi etc.)
Transmiterea comenzii de lucru
Implementarea şi controlul comenzii de lucru (transfer, transport, montaj, demontaj,
exploatare)
Obiective training

2.2.1 Cunoştinţe de bază în tehnica cu cablu
Clasificare în cablare amonte şi în aval inclusiv Regulamentul de exploatare cablu şi în
exploatare practică.
Discutarea diferenţelor şi indicaţii privind diferitele sisteme de cablare (1,2,3, respectiv
sistem cablare 4).
Scurtă descriere a celor mai obişnuite sisteme de cablare şi a vagonetelor (scurtă descriere
a diferiţilor producători: MM, Konrad,Koller, Tröstl, Valentini – Bergwald, Gantner) a
particularităţilor acestora, funcţionalităţii şi domeniilor de aplicare.
2.2.2 Pregătiri de lucru şi organizarea de lucru
Display da/nu; limite de tăiere, limite de exploatare, dimensiuni lemn şi tipuri de lemn etc.
Pregătirea detaliată a lucrului este unul din factorii de succes în recoltarea lemnului şi
reprezintă baza în procesul de decizionare, care utilaj se va folosi pentru o exploatare
planificată şi cum decurge întreaga activitate forestieră. Se vor respecta de asemenea normele
şi prevederile specifice fiecărei ţări.

1

Athosk - Program training cablu
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Rezultatul pregătirilor de lucru se vor consemna într-un „proces-verbal de exploatare” (schiţă,
descriere), şi din acest moment va însoţi întreaga activitate, ordinea de executare şi este baza
pentru calculul de exploatare. Pregătirea activităţilor de lucru descrie exploatarea planificată,
volumul, măsurile estimate şi eventualele restricţii, precum şi indicaţii privind legislaţia în
vigoare, cu a cărei respectare Executantul (compania) este obligat de ex. în Austria. Limite de
bază, respectiv limite de tăiere, zone de protecţie hidrologică, restricţii de transport, respectiv
restricţii de tonaj etc. Procesul-verbal de utilizare descrie "lucrarea” care urmează a fi
executată, utilizarea efectivă a cablului şi constituie baza contractuală (de regulă într-un
contract cadru) între proprietarul pădurii şi Executant (companie).
2.2.3 Lucrări preliminare auxiliare
Lucrări preliminare de trasare prin utilizarea GIS (fotografii din aer) prin care se pot stabili
numărul de terenuri mlăştinoase în parchet şi distanţele acestora. Acestă hartă face parte deja
din documentaţia de planificare, iar din acest motiv trainingul implică şi prelucrarea informaţiilor
GIS şi includerea hărţilor digitale.
2.2.4 Autorizaţii oficiale
Indicaţii privind autorizaţiile oficiale necesare cum ar fi restricţii de transport aerian şi instalaţii
de montare pentru care se impune obţinerea de autorizaţii în utilizarea ulterioară a funicularelor.
2.2.5 Trasarea propriu-zisă
Din procesul verbal de exploatare rezultă parametrii principali de trasare, numărul de trasee
necesare şi montările pentru a putea desfăşura cablul în mod adecvat. Rezultatul trasării este
un traseu de cablu finalizat prin marcarea viitorului traseu al cablului, a locului de depozitare (a
tasonului), alternativ şi marcarea cablului de întindere, a sprijinirilor şi a copacului pe care se
va monta cablulul purtător, precum şi cablarea în aval.
Se vor evita în funcţie de posibilităţi, traseele de cablu în zone abrupte în linie de cădere
(pericol de cădere lemn şi pietre)
Instrumente, proceduri, corecturi unghiuri
Se vor prezenta şi descrie utilajele şi instrumentele cele mai des folosite în această tehnică. Se
va explica procedura de trasare şi eventualele corectări de unghi necesare, se vor executa
trasări concrete la faţa locului şi se va verifica gradul lor de executare.
Selectarea copacului pentru montarea cablului purtător, selectarea suporturilor de susţinere,
dimensionarea acestui copac, suport sistem de ancorare, detensionare, dimensionare sistem
de ancorare, posibilitate de ancorare, cunoştinţe despre tipuri copaci şi soluri din punct de
vedere al stabilităţii şi multe altele.
Documentaţia din FHP cablu 3 ca material auxiliar de lucru
Selectarea copacului, a suporturilor de susţinere şi a posibilelor dimensionări se va face cu
ajutorul tabelelor simple şi se vor explica efectele în urma modificării unghiurilor asupra forţelor
existente.
Tabelele reprezintă un punct de orientare a sistemului de dimensionare, se vor prezenta de
asemenea cele mai obişnuite posibilităţi de ancorare, precum şi avantajele şi dezavantajele
acestora.
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2.2.6 Comanda de lucru în scris
Plecând de la informaţiile prezentate până acum va rezulta comanda de lucru în scris care
cuprinde ordinea de tăiere, tăierea crengilor şi a lemnului, transportul lemnului, progresul
lucrărilor, depozitarea şi sortarea lemnului, depozitarea biomasei şi varianta de lucru care se
va folosi, fixarea intervalului de lucru stabilit, inclusiv adresele de contact ale persoanelor
implicate în utilizarea produsului (şef ocol silvic, transportator…),
Stabilirea sarcinilor şi competenţele celor implicaţi în sistemul de cablare (rolul şefului);
variantă de tăiere 1 şi 2; progresul de lucru, aspecte speciale de siguranţă etc.
În acest sens vom elabora un model pe baza legislaţiei deja existente (OBf, MM).
2.2.7 Stabilirea ordinii de tăiere
Pe baza operaţiilor de trasare şi în comanda de lucru se va stabili ordinea de tăiere în funcţie
de procedeul de lucru selectat (sortiment, procedeu butuc, procedeu copac), traseul de cablu
fixat (în linie de cădere, trasee de cablu oblice, instalare stelară tason).
2.2.8 Standarde de siguranţă
Standarde de siguranţă – lanţ de salvare – echipament silvic -echipament de siguranţă cablu
(trusă de prim ajutor, poziţie, sistem de urcare dublu, data de expirare cască şi centură de
urcare, coordonate GPS şi desemnări locale, următoarea conexiune, apel de urgenţă etc., zone
interzise accesului şi consecinţe legale pentru echipa de cablare).
În acest capitol vom aborda subiecte cum ar fi protecţia echipei de lucru, circuitul măsurilor de
siguranţă (lanţ de salvare silvicultură), consecinţe legale şi prevederi privind zonele cu acces
interzis pe termen limitat.

2.2.9 Criterii EXIT (Criterii de întrerupere a lucrărilor)
Acestea sunt mai ales :
o temperaturi foarte ridicate
o temperaturi foarte scăzute
o sol îngheţat, gheaţă
o furtună, care nu mai permite tăierea în condiţii de siguranţă
o furtună şi fulgere (descărcări statice)
o riscuri ridicate de siguranţă (căderi de pietre în urma ploilor puternice …)
o zăpezi mari, care împiedică căile de acces, chiciură
o lucrări suprapuse, elemente derapante
o abateri de la procedeul de lucru stabilit şi care apar pe parcursul desfăşurării
lucrărilor – câteva exemple şi etapele de abordare ale acestora
o ruperea cablului purtător- avarii vagonet
o vizibilitate redusă – ceaţă puternică
o lucrări de relocare apărute în timpul exploatării – luarea de decizii pentru un STOPP
o lucrări alternative ale unui lucrător în ciuda avariei (ce se întâmplă cu tăietorul în
cazul micilor avarii şi care pot fi reparate de un lucrător?), poate ajuta sau poate
controla distanţa? Aici vom stabili o instrucţiune (în scris).
Fiecare criteriu EXIT se va detalia cu exemple şi de ce în una din aceste condiţii nu se permite
continuarea lucrului. Criteriile se vor ilustra cu imagini.
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2.2.10 Descrierea procedeului de lucru
Structură-montare- sistem de sprijinire –securitate (suport, stâlp, circuit da/nu) – protecţie
copac, centură….
Vom descrie şi vom analiza în etape individuale de lucru procedeul clasic de operare a unui
sistem de cablare amonte-aval. Etapele individuale se descriu progresiv şi se prezintă prin
materialele necesare, aparatura şi echipamentele aferente (aparate şi listă de materiale).
Descrierea activităţilor individuale va fi completată cu imagini şi vom aborda forma cea mai
uzuală a sistemului de sprijinire.
2.2.11 Criterii uzurare şi deteriorare cablu
Set de cabluri rezistent la uzură; mentenanţă cablu; dimensiuni cablu, sarcini minime de
rupere, siguranţa cablului, racordurile capetelor de cablu, diametru, role etc.
Vom prezenta diferenţe între cabluri din oţel şi din material sintetic.
2.2.12 Fotografii care documentează abaterile de la normele de protecţia a muncii
Cablurile sunt un factor important de cost în companie iar exploatare şi manevrarea lor are o
mare influenţă asupra duratei de lucru şi pentru normele de protecţie a muncii. În colaborare cu
un renumit producător de cabluri se vor prezenta trăsăturile şi particularităţile cablurilor din oţel,
manevrarea acestora, întreţinere şi tratare şi vom analiza în principal condiţiile cadru legale şi
criteriile de siguranţă. Accentul va fi pus însă pe practică şi manevrare şi nu în transmiterea de
metode şi informaţii ştiinţifice de dimensionare etc.
2.2.13 Cablarea
Stagiul de formare se concentrează şi se limitează la următoarele:
o Maşinist (stagiul de formare ca maşinist nu face parte din stagiul de training
ATHOSK)
o Co-lucrător (lucrător ajutător)
mijloace de ridicare (tipuri speciale de cablu, lanţuri, cablu sintetic, cablu
special controlat prin radio) – vom aborda rezultatele proiectului BOKU –
indicaţii privind sistemele cele mai obişnuite, diferenţe şi manevrare.
scară din cablu
conexiuni finale cablu (cu sau fără cârlig de prindere, presare, curele..)
formarea unui transport de lemn
distanţe de siguranţă
comunicarea cu tăietorii şi maşiniştii
Pe lângă descrierea activităţii lucrătorului ajutător şi transmiterea modului corect de lucru vom
aborda în acest capitol şi posibilităţile diferite cele mai uzuale de suspendare a sarcinii şi scara
de cablu.
o Tăietor
distanţă de siguranţă la doborâre (procedeu de lucru 1 şi 2) şi cablare (se va
lucra în linie şi nu suprapus, pericol de alunecare piese)
ordinea de tăiere
mod de desprindere în situaţii de atârnare şi copaci critici
comunicarea cu lucrătorul ajutător
tăiere prin suport de susţinere cabluri (dacă se permite)
Analog cu atribuţiile lucrătorului ajutător vom aborda şi atribuţiile tăietorului, se va descrie
procedeul de lucru şi se vor prezenta imagini. Nu se va discuta în detaliu tehnica de doborâre,
ATHOSK-Curriculum
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deoarece este considerată o condiţie iniţială primară şi trebuie cunoscută. În cazuri speciale, cum
ar fi rezolvarea situaţiilor de suprapunere sau de tăiere prin susţinere cu cablu vom completa
noţiunile în mod corespunzător.
o Control şi comunicare:
informaţii privind avariile
deplasare de probă după montare, respectiv în funcţie de capriciile vremii şi
documentarea acestora
radiotelefonie şi comanda vagonetului din maşină
comandă prin radio şi radiotelefonie
sistem de ghidare, sistem automatic de sprijin
etc.
În acest capitol vom trata particularităţi de folosire a sistemului de telecomunicaţii prin radio, modul
de acţionare în caz de întreruperi ale legăturilor radio, comunicare clară, inteligibilă şi stabilită la
nivel unitar şi ordine definite prin radio precum şi măsurile şi regulile aferente acestei teme care se
vor explica prin imagini.

3 Prevederi privind protecţia angajaţilor şi prevenirea de accidente standarde de securitate ATHOSK
Regulamentul austriac de exploatare cablu - Betriebsordnung Seil (BO Seil) – versiunea actuală –
este parte integrală din conceptul de training pe tema evaluării gradului de risc în exploatarea
forestieră.
Prevederile privind protecţia angajaţilor şi prevenirea de accidente sunt parte integrală în toate
capitolele, dar datorită importanţei, acest subiect se va prezenta şi separat precum şi sub formă de
rezumat.
Pe de o parte este vorba despre condiţiile cadru menţionate prin lege, de utilizare a echipamentului
de protecţie (se vor respecta diferenţele specifice fiecărei ţări), precum şi regulile şi documentaţia
necesară derivată din condiţiile cadru legale şi din stadiul actual al tehnicii.

3.1

Echipament de protecţie
Echipamentul de protecţie la lucrările executate cu MS:
o pantaloni de protecţie
o îmbrăcăminte culoare de semnalizare
o mănuşi de protecţie
o cască pentru protecţia feţei şi a auzului
o mănuşi
echipamente recomandate suplimentar:
o cizme de protecţie
o protecţie contra ploii
o crampoane
o protecţie pentru urechi adecvată
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Şi în acest context se vor respecta standardele specifice fiecărei ţări şi care ar putea fi omise în
urma utilizării echipamentului de protecţie cu autorizaţie EU.
Activităţile ca maşinist respectiv lucrător ajutător nu necesită a priori folosirea pantalonilor de
protecţie. Lucrătorul ajutător va purta în Austria casca, maşinistul numai în acele cazuri impuse de
situaţie (pericol de lovire prin cădere); în Slovenia maşiniştii sunt obligaţi să poarte casca şi în
afara cabinei.
3.2

Documentaţie de instruire

3.3 Instruire
Activităţile de instruire se vor executa conform prevederilor locale de protecţie a muncitorilor şi se
vor documenta.
3.4 Verificări obligatorii
Obligaţia de a verifica maşinile, cablurile şi mijloace de ridicare, inclusiv anexe pentru verificări
ulterioare.
3.5 Zone accesul interzis
Prevederile de acces interzis sunt stabilite pentru fiecare ţară. În Austria zonele de exploatare
forestieră se vor marca conform Ordonanţei de marcare forestieră cu trei înscripţionări „Zonă
interzisă accesului pe perioadă limitată”, „Pericol în urma lucrărilor forestiere” şi „de la – până la”.
Prin aceste semnalizări se interzice accesul în zonele aferente persoanelor care nu participă la
lucrările forestiere.
Vom aborda fiecare punct în parte, vom elabora modele privind manevrarea manuală şi vom
discuta consecinţele legale. Conţinutul didactic principal va fi completat cu imagini de selectare –
greşit/corect şi va fi prevăzut cu recapitulări de verificare a materiei învăţate.

4 Efect ulterior – Ergonomie şi protecţia mediului
În acest capitol abordăm măsurile privind ergonomia la locul de muncă, de protecţie a mediului şi
de efect legal ulterior. Pe de o parte ne vom referi la reducerea şi evitarea avariilor directe asupra
mediului de ex. prin scurgeri de ulei sau poluarea solului, respectiv a stocului prin proceduri de
lucru neconforme, pe de altă parte vom aborda măsurile de creştere a perioadei de lucru,
reducerea cantităţii de deşeuri de orice natură şi contramăsurile corespunzătoare în acest sens.
4.1
•
•
•
•

4.2
•
•
•
•

Măsuri privind efectul ulterior
mentenanţă şi întreţinere
acoperiri, acoperiri cu praf hidraulică
reducerea avariilor de sol şi la stocul rămas
efectele utilizării biomasei după cablare în pregătirea procesorului (îndepărtarea nutrienţilor,
protecţie exploatare forestieră etc.)
Măsuri privind ergonomia locului de muncă
organizarea locului de muncă (rotaţie şi completare)
organizarea pauzelor
gimnastică la locul de muncă
alimentare sănătoasă în timpul lucrărilor forestiere

ATHOSK-Curriculum

9

4.3
•
•
•
•
•
•
•

Măsuri privind protecţia mediului
Manevrarea corectă a uleiurilor şi a scurgerilor de ulei – ADR
combustibili speciali
resturi de cablu, alte impurităţi şi metale
uleiuri hidraulice degradabile biologic
lianţi
vana de captare uleiuri
saci menajeri pentru deşeuri

5 Diversitatea culturală
Unul din principiile de bază ale ATHOSK este implementarea programului de training în toate ţările
participante şi numai prin acest aspect îndeplinim principiul de "cultural diversity” – diversitate
culturală. ATHOSK va prezenta în capitole separate legislaţia specifică fiecărei ţări fără a afecta
însă conţinutul programului de formare.
5.1

Condiţii cadru legislative
• Restricţionări pe piaţa muncii pentru state nemembre EU
• Accesul liber la piaţa de muncă în cadru EU
• Diferenţe la nivelul de salarizare duc la conflicte sociale = schemă de salarizare
transparentă

5.2

Condiţii cadru individuale
Bariere de limbă şi abordarea acestei probleme (înţelegere, cursuri de limbă, integrare etc.)
Mentalitate şi atitudinea faţă de lucru (standarde minime privind punctualitatea, aplicarea
normelor şi a contractului, respectarea standardelor de securitate)
Recunoaştere reciprocă şi înţelegere; interes faţă de celelalte culturi
Diferenţe religioase

•
•
•
•

6 Principii pedagogice şi standarde de calitate
Principiile pedagogice vor fi selectate în aşa măsură încât suportul de formare să ofere pe de o
parte posibilitatea de a prelucra conţinutul didactic şi de a-l consulta, dar şi de a lua în calcul
stadiul de formare al fiecărui participant astfel încât conţinutul didactic principal să poate fi
recunoscut vizual, respectiv să poată fi pus la dispoziţie cu mijloace simple şi să poată fi înţeles.
6.1

Materiale didactice
Utilizarea de pictograme şi imagini
Imagini de selectare şi verificarea conţinutului didactic prin exerciţii de repetare (repetarea
unei imagini greşite pe una din paginile următoare)
• Suport didactic video
• Facilitarea de materiale adiţionale care au menirea de a aprofunda anumite domenii –
indicaţii privind documentaţia/literatura deja existentă (FPP, FHP broşuri, materialede curs,
…)

•
•
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6.2
•
•
•
•
6.3
•
•
•

•

Metode didactice
"Selectarea” participanţilor în funcţie de competenţele lor individuale pentru a evita
suprasolicitarea dar şi subsolicitarea
Analfabeţii – documente cu un nivel ridicat de vizualizare-textele vor fi susţinute de multe
imagini şi exemple
Learning on Job (participanţii sunt parţial pregătiţi pentru un curs frontal)
Învăţarea prin rutină, susţinută de materiale adiţionale
Standarde de formare
Luarea în calcul a nivelului de formare al participanţilor – criteriile de acceptare trebuie
îndeplinite însă de toţi participanţii
Respectarea diferitelor limbi materne şi culturi
Dacă obiectivele didactice nu pot fi atinse în intervalul de formare, stagiul se va repeta,
respectiv se va prelungi. În cazul în care conţinutul didactic nu este însuşit în mod concret,
cursul nu poate fi promovat.
ATHOSK nu substituie formarea ca muncitor silvic calificat

7 Procedeu de verificare, absolvire şi recunoaştere
Unul din obiectivele declarate ale ATHOSK este uniformizarea sistemului de training în domeniul
exploatării forestiere prin sisteme de cablu şi recunoaşterea reciprocă a acestuia în fiecare ţară
participantă. Accentul cursului este practica iar competenţele practice vor fi luate în calcul în
premisele de absolvire a stagiului de formare
•

•

Verificare practică şi teoretică la finalul stagiului de formare de 3 săptămâni ca rezultat al
întregului curs (formare adulţi); fără verificare şcolară prin teste, ci prin evaluarea şi
verificarea competenţelor de către trainerul care a susţinut cursul în cele 3 săptămâni
(combinţie din observaţie şi evoluţia participantului în timpul formării şi verificarea
competenţelor învăţate prin exerciţii concrete.)
Stagiul de formare va fi posibil şi prin intermediul centrelor de formare cu firme partenere şi
parteneri autorizaşi (ATHOSK).

•

Recunoaştere reciprocş în utilizarea aceloraşi standarde de formare

•

Evaluarea formatorului – „state of the art“
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8 Stagiu de formare – program orar
Stagiul de formare cuprinde un interval de 3 săptămâni a 40 de ore.
Astfel pentru fiecare modul şi bloc didactic vor fi luate în calcul 120 h în total. Stagiul de formare
are la bază într-o primă etapă, însuşirea de competenţe practice, după care în timpul formării
materiile se combină, se intercalează, se completează şi conferă la final un tot omogen. Orientativ
propunem următorul program:
Cunoştinţe de bază tehnică cablu
Pregătirea lucrului – Trasare
Comanda de lucru – ordine de tăiere – standarde de securitate
Criterii EXIT
Descrierea procedeului de lucru
Criterii uzare şi deteriorare cablu
Abateri documentate prin fotografii
Cablare
Protecţia angajaţilor – prevenirea accidentelor
Efect ulterior- protecţia mediului
Diversitate culturală

4h
16 h
4h
4h
4h
4h
16 h
40 h
16 h
8h
4h

9 Documente suplimentare
Pentru unele capitole speciale şi pentru aprofundarea lor se vor introduce documente
suplimentare, respectiv literatură de specialitate, deoarece nu toate domeniile pot fi tratate în mod
detaliat iar unele documente pot fi tratate comasat. La sistemele de cablare individuale se vor lua
în calcul în orice caz documentaţia specifică producătorului şi regulile de exploatare precum şi
întreţinerea instalaţiilor.
Mai jos câteva exemple din aceste documente suplimentare
9.1 Legi şi norme
Legi şi norme relevante la nivel naţional
• Legea privind îngheţul
• Legea din domeniul apeelor
• ÖNORM L 5219
• Legea privind protecţia naturii
• Legea privind transportul aerian
9.2

Tehnică
• Ordonanţa privind exploatare cablu (prelucrare cablare amonte şi avale)
• Documente privind protecţia muncii şi evaluare
• Broşuri şi documente FHP/FPP
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9.3

Date producător
• Manual tehnic cablu
• Instrucţiuni de exploatare funicular, vagonet, procesor…
• Planuri de întreţinere şi service

9.4
•
•

Alte documente
Literatură de specialitate (Pestal, Hafner etc.)
Informaţii importante în cazul utilizărilor în condiţii grele (iarna, părăsirea spaţiului, reparaţii
la faţa locului, decizii prin manualul de utilizare, lucrări de sudare şi supraveghere contra
incendiu, echipamente de stingere etc.)
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