
Bezpieczna praca przy obróbce drewna – konkurs drwali w Pile

Pokazy różnych technik obróbki drewna, koncerty muzyki myśliwskiej, konkursy wiedzy przyrodniczej i leśnej,
namioty  tematyczne  oraz   akcje  promujące  ekologię  były  głównymi  atrakcjami  festynu  rodzinnego
zorganizowanego 15.06.2019 r. w Pile z okazji 95-lecia Lasów Państwowych i Święta Lasu. Organizatorem
festynu była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile. Szczególnym zainteresowaniem uczestników
festynu cieszył się  V Regionalny Konkurs Drwali o Puchar Prezydenta Piły. Ważnym elementem zmagań
konkursowych  był  aspekt  przestrzegania  przez  uczestników  przepisów  bezpieczeństwa  pracy.  Warunkiem
przystąpienia do rywalizacji każdego zawodnika było wyposażenie w wymagane środki ochrony indywidualnej, m.in.
w hełm ochronny z ochronnikami słuchu i metalową siatką ochronną twarzy, rękawice, buty ochronne i spodnie
antyprzecięciowe. Pierwsza konkurencja, która robiła duże wrażenie na widzach  to klasyczna ścinka na palik,
wykonywana na wkopanych w ziemie dłużycach. W tej konkurencji oceniany był czas i dokładność ścinki oraz
parametry pniaka pozostałego po ścince m.in. głębokość rzazu podcinającego, kąt rzazu podcinającego, szerokość
zawiasy i  wysokość progu bezpieczeństwa .  Żadnemu uczestnikowi  konkursu nie  udało  trafić  się  w palik,  a
największą  celnością  popisał  się  Marcin  Brewka,  który  obalił  dłużycę  w  odległości  8cm  od  palika.  Druga
konkurencja  dotyczyła  przygotowania  piły  do  pracy  (wymiany  łańcucha  tnącego),  a  jej  przebieg  był
następujący: zawodnik na komendę podchodził do stołu, na którym znajdowała się pilarka, odkręcał nakrętki i
zdejmował pokrywę sprzęgła, następnie zdejmował łańcuch tnący, który odkładał na stół, obracał o 180 stopni
prowadnicę, zakładał drugi łańcuch, nakładał pokrywę sprzęgła, nakręcał nakrętki pokrywy sprzęgła, regulował
napięcie łańcucha, dokręcał nakrętki łańcucha i odkładał klucz na stole. Najlepsi zawodnicy Marcin Brewka  i
Jan Maciejewski wykazali się niezwykłą zręcznością i wykonali te wszystkie czynności w 14 sekund. Efekt
końcowy  drugiej  konkurencji  jest  istotny  w  dwóch  kolejnych  konkurencjach  tj.  przerzynce  kombinowanej  i
przerzynce  na  dokładność.  Podczas  tych  zadań  zawodnik  nie  może  dokonywać  żadnych  zmian  w  pilarce.
Przerzynka kombinowana na czas to konkurencja, w której dwie umieszczone pod katem kłody należy przeciąć
dwoma rzazami, najpierw fragment od dołu, a następnie od góry, tak by oba cięcia się zeszły. W tej konkurencji
najważniejsze jest odcięcie równego plasterka i nie przekroczenie pierwszym cięciem od dołu czerwonego paska
namalowanego na kłodzie. W tej konkurencji liczy się czas oraz grubość plasterka, kąt cięcia i wysokość progu.
Najlepszy w tej konkurencji okazał się były uczeń Technikum Leśnego w Goraju Hubert Kuc, który zdobył 163
punkty. Przerzynka na dokładność , zwana potocznie „deską” polega na tym, aby w jak najkrótszym czasie dociąć
leżące na trocinach dwie kłody i  nie dotknąć łańcuchem podłoża (deski). Trzeba zostawić minimalny niedopił,
najlepiej poniżej 1mm. Ta  konkurencja wymaga od zawodników dużej gibkości i sprawności fizycznej, ponieważ
najlepiej jest wykonywać ją w  końcowej fazie w pozycji leżącej. Dużym utrudnieniem w tej konkurencji jest 3 cm
warstwa trocin,  która przykrywa miejsce styku kłody z deską. W przerzynce na dokładność zwyciężył  Marcin
Brewka, który zdobył  191 punktów.Okrzesywanie – ostatnia konkurencja,  która zgromadziła największą liczbę
widzów.  Okrzesywanie  odbywa  się  w  parach,  a  zaczynają  ja  zawodnicy,  który  uzyskali  w  poprzednich
konkurencjach najmniej punktów. W każdych zawodach drwali najbardziej efektowne jest oglądanie tej konkurencji
przez najlepszych zawodników tj. przez ostatnią parę, których cechuje niesamowita szybkość działania, precyzja i
dokładność w odcinaniu 30 palików imitujących gałęzie nabitych w równych odstępach w kłodach o długości 6m i
średnicy 14 cm leżących poziomo na stojakach.


