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DETALIZĒTA ROKASGRĀMATA DROŠAM UN  

EFEKTĪVAM DARBAM AR ĶĒDES MOTORZĀĢI – 2. DAĻA





Rokasgrāmata tiem, kas vēlas  
labāk apgūt motorzāģa operatora profesiju.
Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīts, kā droši un efektīvi veikt profesionālu koku 
gāšanu, atzarošanu un zāģēšanu un kā rīkoties, strādājot vējgāzēs vai mežā, kas 
cietis ugunsgrēkā. Rokasgrāmata ir paredzēta tiem, kam jau ir teorētiskas pamatzi
nāšanas un praktiskas iemaņas darbā ar ķēdes motorzāģi un kas vēlas pilnveidot 
savas prasmes, lai varētu veikt sarežģītas un bīstamas operācijas. Pamata metodes 
un paņēmieni ir aprakstīti rokasgrāmatas „Darbs ar ķēdes motorzāģi” 1. daļā.

Daudzi eksperti mūs brīdina par globālo sasilšanu, kas klimatu varētu padarīt 
krietni ekstrēmāku. Tā sekas var būt biežākas un stiprākas vētras vienos reģionos 
un sausāks klimats ar biežākiem un plašākiem ugunsgrēkiem citos reģionos.  
Tas ietekmēs daudzu cilvēku dzīvi un, visticamāk, tie vēlāk tiks iesaistīti  
tīrīšanas darbos. 

Vētras un ugunsgrēka izpostīta meža tīrīšanas darbi ir ļoti bīstami. Ja tīrīšanas 
darbu veikšanai īsā laikā nākas pieņemt darbā nepieredzējušus mežstrādnieku,  
ir ļoti iespējams, ka strauji pieaugs ar motorzāģa lietošanu saistītu nelaimes  
gadījumu skaits. Tādēļ ir svarīgi, lai cilvēki, kuriem tiks uzdots veikt tīrīšanas  
darbus, saņemtu nepieciešamās zināšanas par drošu un efektīvu darbu ar ķēdes 
motorzāģiem. 

Uzņēmumam Husqvarna, kā vienam no vadošajiem ķēdes motorzāģu ražotājiem, 
šķiet pilnīgi pašsaprotami dalīties zināšanās par ķēdes motorzāģu lietošanu.  
Šajā rokasgrāmatā mēs sniedzam savu viedokli par pareizām un drošām darba 
metodēm sarežģītās situācijās, kas bieži vien rodas, gāžot kokus. Tomēr mēs  
nevaram paredzēt visas iespējamās situācijas.

Uzskati par pareizām darba metodēm dažādās pasaules daļās var lielā mērā  
atšķirties atkarībā no likumdošanas prasībām un tradīcijām. Tādēļ ir ļoti svarīgi, 
lai lietotāji ievērotu vietojos likumus par ķēdes motorzāģu lietošanu.

Novēlam patīkamu lasīšanu un veiksmi darbā!
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DROŠĪBA VISPIRMS
Darbs ar ķēdes motorzāģi ietver dažādas darba situācijas, kurās jāveic gan 
vienkāršas, gan sarežģītas darbības. Ķēdes motorzāģis ir ļoti efektīvs darbarīks, 
taču, rīkojoties ar to nepareizi, tas var būt ļoti bīstams. Lai izvairītos no nelaimes 
gadījumiem un nevajadzīga sasprindzinājuma, ir jāizmanto pareiza darba 
tehnika, iespējami labākais drošības aprīkojums un moderns ķēdes motorzāģis  
ar funkcionējošām drošības ierīcēm.

DROŠĪBA
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Ķēdes motorzāģu  
drošības prasības. 
Modernam ķēdes motorzāģim jābūt aprīkotam ar šādām 
drošības funkcijām:

1. ATSITIENA AIZSARGS UN ĶĒDES BREMZE  
Ķēdes bremze tiek iedarbināta divējādi. Vai arī trīs veidos,  
ja zāģis ir aprīkots ar TrioBrake™ sistēmu :

A. Ja ar kreiso roku nospiedīsiet atsitiena aizsargu uz priekšu,  
tiks iedarbināta ķēdes bremze.

B. Pēc atsitiena ķēdes bremzi iedarbinās sākotnēji ģenerētie  
inerces spēki.

C. Ar TrioBrake™: ar labo roku paceļot aizmugures roktura  
aizsargu, tiks iedarbināta ķēdes bremze.

2. DROSELES BLOĶĒTĀJS Droseles bloķētājs ir paredzēts tam, 
lai novērstu nejaušu droseļvārsta kustību. Droseļvārsts darbosies  
tikai tad, ja būs nospiests bloķētājs, t.i., ja jūs cieši turēsiet zāģa 
aizmugures rokturi, izpildot paātrinājumu.

3. ĶĒDES ĶĒRĀJS Ķēdes ķērājs ir paredzēts tam, lai notvertu  
zāģa ķēdi gadījumā, ja tā pārtrūkst vai noskrien no sliedes.

4. LABĀS ROKAS AIZSARGS Labās rokas aizsarga uzdevums  
ir pasargāt lietotāja roku gadījumā, ja ķēde pārtrūkst vai noskrien  
no sliedes.

5. VIEGLI AIZSNIEDZAMA APTURĒŠANAS VADĪBA  
Apturēšanas vadībai uz zāģa ir jābūt izvietotai viegli aizsniedzamā 
vietā, lai kritiskā situācijā varētu ātri izslēgt dzinēju.

Drošības nolūkos apmeklējiet 
motorzāģu apmācības kursus.
Būdams iesācējs un praktizējoties patstāvīgi, jūs  
varat apdraudēt pats sevi. Ja apgūsiet nepareizu darba 
tehniku, būtiski pieaugs nelaimes gadījumu risks.  
Vairāki uzņēmumi un organizācijas piedāvā motorzāģu 
lietošanas un drošības apmācību kursus. Noskaidrojiet,  
kādi noteikumi ir spēkā jūsu valstī.

DROŠĪBA
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Kas ir TrioBrake™?
TrioBrake™ ir īpaši Husqvarna ķēdes motorzāģiem izstrādāta drošības sistēma, kur ķēdes bremzi – bez diviem parastajiem 
iedarbināšanas veidiem (ar kreiso roku un izmantojot inerces funkciju) – var iedarbināt, izmantojot trešo veidu – ar labo roku.
 TrioBrake™ var nodrošināt papildu drošību situācijās, kad parastā ķēdes bremze nespēj nodrošināt atbilstošu aizsardzību. 
Piemēram, atsitiena gadījumā, kas notiek, atzarojot stumbru, vai arī paklūpot un riskējot savainoties ar zāģi. TrioBrake™  
sistēma nodrošina papildu aizsardzību gāžot kokus, ja plānojat durtenisko zāģējumu un turat zāģi horizontāli.
 TrioBrake™ palīdz strādāt ergonomiskāk, drošāk un komfortablāk. Aizmugures roktura aizsargs ļaus jums pamanīt, vai zāģējot  
koku šķērsām, esat saliecis un sasprindzinājis muguru tā vietā, lai ieliektos ceļgalos. TrioBrake™ sistēma tiek aktivizēta arī tad,  
ja turat zāģi nepareizi, paceļot virs plecu augstuma, piemēram, atzarojot stumbru. TrioBrake™ arī ļauj vienkāršāk apzināti  
aktivizēt ķēdes bremzi, iedarbinot un pārvietojot zāģi.

Tīrāka darba un apkārtējā vide.
Tehnoloģiskās izstrādes ļauj iegūt aizvien tīrākus, jaudīgākus  
un ekonomiskākus iekšdedzes dzinējus degvielas patēriņa ziņā.  
Ķēdes motorzāģu divtaktu dzinēji nav izņēmums. Tīra un veselīga 
darba un apkārtējā vide ir svarīga ikvienam, tostarp arī tiem,  
kas izmanto motorzāģus savā ikdienas darbā. XTorq – Husqvarna  
jaunā tehnoloģija divtaktu dzinējiem – samazina izplūdes gāzu 
emisiju pat par 75 %, bet degvielas patēriņu par 20 %, salīdzinot  
ar iepriekšējo paaudžu dzinējiem. 

Alkilāta degviela un ķēžu  
eļļa uz augu eļļas bāzes.
Izmantojot alkilāta degvielu, piemēram, Aspen, jūs varat samazināt 
sava motorzāģa radīto bīstamo izmešu apjomu. Ir pieejamas arī 
bioloģiski noārdāmas ķēžu eļļas uz augu eļļas bāzes, kas ir videi 
daudz draudzīgākas nekā parastās eļļas. Ja jūs izmantojat degvielas/
eļļas kannu ar pārpildīšanas aizsardzību, tas pasargā no nevajadzīgu 
atkritumu nonākšanas vidē.

DROŠĪBA
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Izvairieties strādāt viens pats!
Izvairieties strādāt viens pats! Strādājot divatā vai lielākā skaitā, jūs varat palīdzēt cits citam, ja kaut kas notiek.  
Ja jums tomēr ir jāstrādā vienam pašam, jums jāievēro šādas minimālās prasības:

• Pasakiet kādam, kur jūs būsiet visu dienu
• Atzīmējiet kartē savu atrašanās vietu, iezīmējiet arī maršrutu un iedodiet karti savai kontaktpersonai
• Vienmēr ņemiet līdzi mobilo telefonu vai rāciju
• Regulāri, vismaz ik pēc trim stundām, sazinieties ar savu kontaktpersonu (nozīmēto personu)
• Parūpējieties, lai mežā jums vienmēr būtu transportlīdzeklis
• Transportlīdzekli vienmēr novietojiet tā, lai jūs varētu ātri pamest zonu
• Rūpīgi ievērojiet visas pārējās drošības procedūras

DROŠĪBA
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Jūsu individuālās  
aizsardzības līdzekļi.
Aizsargtērpam jābūt kādā no signālkrāsām, lai atklātā vietā  
jūs varētu viegli ieraudzīt. Aizsardzības līdzekļiem jābūt pārbaudītiem 
saskaņā ar ES un ASV piemērojamiem starp tautiskajiem noteikumiem 
un standartiem (CE / ISO / UL marķējums). Šīs prasības dažādās 
valstīs var būt atšķirīgas. Sīkāku informāciju varat saņemt pie 
sava vietējā izplatītāja. Savas drošības dēļ nekad neaizmirstiet  
par kādu no individuālajiem aizsardzības līdzekļiem!

1. ĶIVERES AR DZIRDES AIZSARGIEM, VIZIERI UN 
AIZSARGBRILLES Ķivere ir paredzēta tam, lai aizsargātu jūs no 
krītošiem zariem un triecieniem. Vizierim ir jāaizsedz visa jūsu seja  
un jāaizsargā no saskrāpēšanas un lidojošām zāģskaidām. Aizsargbrilles 
nodrošina papildu aizsardzību jūsu acīm. Dzirdes aizsargi pasargās jūs  
no kaitīgiem, skaļiem trokšņiem. Dzirdes aizsargu ieliktņi var nolietoties. 
Atcerieties, ka tie regulāri jānomaina. Plastmasa, no kuras izgatavotas  
ķiveres, laika gaitā noveco un ultravioleto staru ietekmē kļūst trausla.  
Šī iemesla dēļ ķiveres ir jāmaina, kad pagājuši 5 gadi kopš izgatavošanas 
datuma vai 3 gadi pēc to izņemšanas no oriģinālā iepakojuma. Husqvarna 
ķiverēm ir kalendārs, kurā jūs atzīmējat pirmo tās izmantošanas dienu.

2. MEŽSTRĀDNIEKA JAKA / KREKLS Mežstrādnieka jakai pilnībā 
jānosedz ķermeņa augšdaļa, tai jābūt signālkrāsā un ar labu ventilāciju.

3. AIZSARGBIKSES / VIRSBIKSES Aizsargbiksēm jābūt aprīkotām  
ar starptautiskiem standartiem atbilstošu aizsardzību pret iezāģēšanu. 
Aizsardzību pret iezāģēšanu nodrošina odere, kas sastāv no vairākām  
kārtam ļoti garu šķiedru, kas ieķeras ķēdē un aptur to burtiski acumirklī  
(A ilustrācija). Ir svarīgi ievērot ražotāja sniegtos mazgāšanas norādījumus.  
Ja aizsargkārta ir sagriezta, aizsargbikses ir jāiznīcina.

4. AIZSARGZĀBAKI Zābakiem jābūt aprīkotiem ar starptautiskiem 
standartiem atbilstošiem purngalu aizsargiem, aizsardzību pret iezāģēšanu  
un zolēm ar bieziem protektoriem (pretslīdes aizsardzība).

5. DARBA CIMDI Vienmēr valkājiet darba cimdus, lai pasargātu sevi  
no iegriezumiem, skrambām, eļļām un degvielas. Cimdi ar aizsardzību  
pret iezāģēšanu aizsargās jūsu kreiso roku arī no motorzāģa ķēdes.

6. PIRMĀ PALĪDZĪBA Pirmās palīdzības komplektam vienmēr  
jābūt viegli pieejamam. Koku gāšanas zonā vienmēr jābūt pieejamam  
pirmās palīdzības komplektam.

SAKARU APRĪKOJUMS NELAIMES GADĪJUMIEM Nelaimes 
gadījumos jums ir ātri jāizsauc palīdzība. Atrodoties cirsmā, jums vienmēr 
jābūt līdzi svilpei, mobilajam telefonam vai rācijai.

DROŠĪBA – INDIVIDUĀLIE AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI
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1. MEŽSTRĀDNIEKA JOSTA Nokomplektēta instrumentu  
josta profesionālam mežstrādniekam. Komplektācijā ietilpst pacelšanas 
kāšu un šķēru kabata un aizmugures nodalījums ar vietu mērlentei, 
apaļajai un plakanajai vīlei, kombinētajam vīlēšanas šablonam, kom
binētajai uzgriežņatslēgai, pirmās palīdzības komplektam un krītam.

2. GĀŠANAS INSTRUMENTI Gāžot kokus, jums vienmēr  
jābūt nodrošinātam ar dažāda izmēra laužņiem un ķīļiem. Tāpat 
jūsu aprīkojumā jābūt apvelšanas siksnai gadījumiem, ja koks krītot  
ir ieķēries citā kokā. Noderīgs instruments ir arī rokas vinča, kas 
palīdzēs nogāzt iekārušos koku. Īpaši sarežģītai vai bīstamai koku 
gāšanai jūsu instrumentu komplektā jābūt vinčai, virvei un trīsim,  
kā arī līdzekļiem, ar kuriem nepieciešamības gadījumā virvi var 
nostiprināt augstu kokā. Skatiet 20. lpp.

3. PACELŠANAS KĀSIS UN ŠĶĒRES Pacelšanas kāsis ir  
vajadzīgs, lai varētu apvelt baļķus. Šķēres izmanto, lai paceltu un 
 pārvietotu mazākus baļķus, kā arī malku un papīrmalku. Ir ļoti  
svarīgi, lai šķēres un kāsis būtu asi un nodrošinātu labu saķeri  
ar baļķi. Sīkāk par kāša un šķēru asināšanu skatiet 74. lpp.

4. CIRVIS Izmantojiet cirvi, lai pirms zāģēšanas notīrītu no baļķa 
mizu, augsni un smiltis, jo tādējādi tiks samazināta sliedes un ķēdes 
dilšana. Cirvi izmanto arī gāšanas ķīļu iedzīšanai griezumā. 

5. PAPILDU GĀŠANAS APRĪKOJUMS Paņemiet līdzi papildu 
zāģa sliedi un ķēdi, lai nebūtu jāpārtrauc darbs, ja gadīsies iespiest 
sliedi vai sabojāt ķēdi.  

6. DASTMĒRS Tas ir noderīgs instruments, ko izmanto, lai izmērītu 
koka caurmēru un aprēķinātu baļķu apjomu.

7. KOMBINĒTĀ DEGVIELAS UN ĶĒDES EĻĻAS KANNA 
Kombinētā degvielas un eļļas kanna ar pārpildīšanas aizsardzību  
ļauj izvairīties no nevajadzīgām degvielas un eļļas noplūdēm vidē. 
Izmantojot alkilāta degvielu, piemēram, Aspen, jūs varat samazināt 
motorzāģa radīto bīstamo izmešu apjomu. Ja izmantojat parasto 
benzīnu, tam jāpievieno augstas kvalitātes divtaktu motoriem pare
dzēta eļļa (ieteicams izmantot XP® eļļu). Ķēdes eļļošanai iesakām 
izmantot organiskās eļļas, kas, nonākot vidē, bioloģiski sadalās. 

Noderīgi piederumi un instrumenti.

DROŠĪBA – INDIVIDUĀLIE AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI
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UZLABOTA KOKU GĀŠANA
Koku gāšana var būt sarežģīta daudzu iemeslu dēļ. Koki attiecībā pret vēlamo 
gāšanas virzienu var būt sasvērušies atpakaļ, uz sāniem vai daudz priekšu. 
Šādos gadījumos jums ir jāizvēlas piemērota metode. Tāpat arī tad, ja pūš 
stiprs vējš. Arī nokaltušu un dobu koku, kā arī trupes vai uguns bojātu koku 
gāšana ir krietni sarežģītāka nekā veselu koku gāšana. Lielu uzmanību un 
precizitāti prasa koku gāšana ēku, elektropārvades līniju un tamlīdzīgu objektu 
tuvumā. Koku gāšanas pamata metodes un darba paņēmieni ir aprakstīti 
rokasgrāmatas „Darbs ar ķēdes motorzāģi” 1. daļā.

PROFESIONĀLA KOKU GĀŠANA
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Rūpīgi izplānojiet koka gāšanu.
Plānojot sarežģīta koka gāšanu, jums jāņem vērā koka augstums, diametrs, slīpums, vēja virziens un ātrums, kā arī attālums līdz apkārtējiem 
kokiem, ēkām, gaisa pārvades līnijām, ceļiem un citiem šķēršļiem. Pareizā gāšanas virziena, gāšanas instrumenta un paņēmiena izvēlei ir izšķiroša 
nozīme sekmīga rezulta sasniegšanā, un pielaides šādos gadījumos ir krietni mazākas, nekā gāžot normālu koku. 
 Tikai tad, ja jums ir atbilstošas zināšanas un plaša pieredze koku gāšanā, jūs drīkstat gāzt kokus, izmantojot profesionālos gāšanas paņēmienus. 
Ja turpināsiet lasīt šo grāmatu, mēs uzskatīsim, ka jums ir praktiskās un teorētiskās zināšanas, kas atbilst rokasgrāmatas „Darbs ar ķēdes motorzāģi” 
1. daļā sniegtajam apjomam.

Kā novērtēt, cik tālu kritīs koks?
Ir ļoti viegli kļūdīties, nosakot koka garumu. Vienmēr novērtējiet 
koka garumu pirms tā gāšanas, jo īpaši tad, ja tas notiek bīstamās  
vai šaurās vietās (tuvu citiem kokiem, ēkām, elektropārvades  
līnijām utt.). 
 Vienkāršākais veids, kā noteikt, cik garš ir koks, ir šāds:
1.  Turiet taisni iztieptā rokā nūju tā, lai, nūjas garums būtu vienāds 

ar attālumu starp aci un roku. Turiet nūju taisni, lai starp aci,  
roku un nūju izveidotu taisnleņķa vienādsānu trīsstūri.

2.  Pagriezieties pret koku un nostājieties tādā attālumā, lai koks 
izskatītos tikpat garš kā jūsu nūja. Ja koks ir sasvēries, tad visprecīzāk 
noteiksiet koka garumu, ja mērījumu veiksiet no sāna, tā, lai 
slīpums nebūtu ne jūsu virzienā, ne arī prom no jums.

3.  Attālums starp jums un koku tagad ir vienāds ar koka augstumu. 
Izmēriet šo attālumu ar soļiem vai mērlenti. Iegūtajam rezultātam 
vienmēr pieskaitiet krietnu kļūdas pielaidi. 

Koka slīpuma mērīšana.
Lai izmērītu koka slīpumu, ir vajadzīgs svērtenis, piemēram, 
auklā iesiets uzgrieznis.
1.  Notēmējiet to pret koka stumbra augšdaļu. Ievērojiet,  

kur atrodas svērteņa līnijas iedomātais saskares punkts  
ar zemi.

2.  Izmēriet attālumu no svērteņa līnijas iedomātā saskares 
punkta ar zemi līdz stumbra centram.

PROFESIONĀLA KOKU GĀŠANA
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Instrumenta izvēlēšanās 
profesionālai koku gāšanai.
Ja jums ir jānogāž lielāks koks vai gāšanai pretējā virzienā sasvēries 
koks, labi apsveriet, kāda veida gāšanas instrumenti jums būs 
nepieciešami. To nosaka divi svarīgi faktori: Celšanas augstums 
gāšanas zāģējumā un koka krišanas spēks.

Lai koks kristu,  
smaguma centram  
ir jāpārsveras pāri 
nepārzāģētās joslas 
pagrieziena centram.  
Lai tas tā notiktu, gāšanas 
instrumentam ir jārada 
pietiekams pacelšanas  
un gāšanas spēks.

Gāšanas zāģējuma  
celšanas augstums.
Celšanas augstums ir attālums par kādu gāšanas instrumentam 
jāatpleš gāšanas zāģējums, pirms koks sāk gāzties pats. Diagrammā 
parādīts nepieciešamais celšanas augstums dažādiem koka  
diametriem, ieskaitot zāģa griezumu. Vērtības   attiecas uz koku 
sugām un stumbru formām Ziemeļvalstīs un ir jāuzskata tikai  
par informatīviem, nevis precīziem lielumiem. Ar diagrammas  
palīdzību jūs varat noteikt, piemēram, vai būs nepieciešami  
augstumā vairāki ķīļi, lai nogāztu koku.

taisns

Koka slīpums  
pie galotnes

PROFESIONĀLA KOKU GĀŠANA

Pacelšanas augstums (cm)

3 m

2 m

1 m
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Koka gāšanas spēks.
Gāšanas instrumentam ir jānodrošina koka gāšanai nepieciešamais 
spēks. Pareizinot spēku ar attālumu līdz nepārzāģētās joslas centram, 
iegūst rezultātu, ko sauc par gāšanas spēku. Plānotā koka nogāšanai 
nepieciešamais spēks nosaka to, kāds gāšanas instruments jāizvēlas.
 Diagramma jums palīdzēs novērtēt gāšanas spēku un izvēlēties 
pareizo gāšanas instrumentu sarežģītiem gāšanas darbiem. Vērtības   
attiecas uz koku sugām un stumbru formām Ziemeļvalstīs un ir 
jāuzskata tikai par informatīviem, nevis precīziem lielumiem. Skaitļi 
norāda maksimālās vērtības profesionāliem mežstrādniekiem, 

Kā lietot diagrammas:
1.  Izmēriet koka caurmēru 1,3 m augstumā (DBH – caurmērs krūšu augstumā). Izmantojiet dastmērus vai izmēriet apkārtmēru, 

izmantojot mežstrādnieka mērlenti. Precīzu diametru iegūst, izdalot apkārtmēru ar 3,14.
2.  Caurmēru krūšu augstumā atzīmējiet uz diagrammas X ass. Virzieties taisni uz augšu, līdz nonāksiet līdz attiecīgā slīpuma līknei.
3. Tad virzieties taisni pa kreisi. Nolasiet uz Y ass gāšanas spēku.
4. Izvēlieties tādu gāšanas instrumentu, kas nodrošina lielāku gāšanas spēku, nekā nolasītais. 

Piemērs: Kokam ar 45 cm DHB, kas ir sasvēries par 1 m uz aizmuguri, ir nepieciešams 1400 daNm liels gāšanas spēks. Liels lauznis 
nodrošina mazliet vairāk par 1200 daNm lielu spēku, kas ir nepietiekami. Liels ķīlis rada aptuveni 1500 daNm lielu spēku, kas ir tieši 
laikā. Divi lieli ķīļi visā platumā (lielais ķīlis maks. platumā) rada labāku robežu.

veselīgiem kokiem un mierīgiem laika apstākļiem. Grafikos tiek 
pieņemts, ka nepārzāģētā josla ir pietiekami bieza un ka aizzāģējuma 
dziļums ir aptuveni 20 % no stumbra caurmēra.
 Izvēloties gāšanas instrumentus, jāņem vērā arī iespējamais  
zaru kroņa asimetriskums, stumbra liekums, vējš un sniega svars  
uz koka zariem.
 Diagrammu ir izstrādājis Dālarnas universitātes (Zviedrija) meža 
pētnieks Tomass Gulbergs (Tomas Gullberg).

2 lieli ķīļi

Lieli ķīļi, maks.

Vinča, 0,5 līdz stiprinājuma 
punktam 5 m

Liels ķīlis

Stalpen koku domkrats

Lielais lauznis

Mazs ķīlis

Vinča, 0,5 līdz stiprinājuma 
punktam 2,5 m

Vidēja izmēra lauznis

Kājas lauznis, stāvēt + spiest

Kārts garums 5 m

3 m

PROFESIONĀLA KOKU GĀŠANA

2,5 m sasvēries uz aizmuguriGāšanas spēks, daNm* (kgm)

taisns

0,5 m 
uz priekšu

* daNm = deca Nm = 10 Nm

1,5 m

0,5 m

2 m

1 m
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1. ROKU SPĒKS Noderīgs tikai, gāžot ļoti mazus kokus, ja tie 
neaug slīpi, gāšanai pretējā virzienā. Nodrošina ierobežotu gāšanas 
spēku. Izmantojot 5 m garu kārti un spiežot augstāk no zemes, tiek 
ievērojami palielināts sviras plecs un gāšanas spēks. Maksimālais 
celšanas augstums: neierobežots.

2. LAUZNIS Ir pieejams ar dažāda garuma rokturi, kas nodrošina 
maināmu gāšanas spēka lielumu. Gāžot ļoti resnus vai uz aizmuguri 
ļoti sasvērušos kokus, izvairieties izmantot laužņus ar gariem roktu
riem, jo tas var prasīt tādu celšanas augstumu, kāds jums var nebūt 
pa spēkam. Maksimālais celšanas augstums: aptuveni 2 cm.

3. GĀŠANAS ĶĪLIS Nodrošina ļoti lielu gāšanas spēku resniem 
kokiem un daudz mazāku gāšanas spēku tieviem kokiem īsāka sviras 
pleca dēļ. Grūtākos gadījumos jums var būt nepieciešams iedzīt 
vairākus ķīļus: vispirms platumā un pēc tam — augstumā. Maksimālais 
celšanas augstums: aptuveni 3 cm katram ķīlim.

4. KOKU DOMKRATS Mehāniskā domkrata paveids, ko atspiež 
pret stumbru. Nodrošina ļoti lielu gāšanas spēku un tādēļ ir laba 
izvēle liela apjoma gāšanas darbiem, gāžot vidēja lieluma sarežģītus 
kokus. Maksimālais celšanas augstums: neierobežots.

Gāšanas spēks un celšanas augstums  
dažādiem gāšanas instrumentiem.

PROFESIONĀLA KOKU GĀŠANA
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5. VINČA UN VIRVE Tā ir drošākā metode koka nogāšanai konkrētā 
virzienā. Tā ir piemērota gan lielu, gan mazu koku gāšanai. Gāšanas 
spēku ietekmē gan vinčas vilkšana, gan spēka pielikšanas punkta 
augstums. Piestiprinot vinču 5 metru augstumā un velkot ar 5000 N 
lielu spēku, tiek radīts 25 000 Nm liels gāšanas spēks. Maksimālais 
celšanas augstums: neierobežots. Vairāk par drošām vinčas tehnikām 
skatiet nākamajā lappusē.

Veicot profesionālo gāšanu, nepārzāģētā josla var tikt pakļauta lielākai 
slodzei nekā tad, ja tiek izmantoti parasti koku gāšanas paņēmieni.  
Ja tiek izmantoti ķīļi, nepārzāģētā josla tiek pakļauta gan gareniskai, 
gan arī šķērsām šķiedrai vērstai slodzei. Lai kontrolētu attiecīgo 

Kokiem nepārzāģētā josla darbojas kā eņģe.

Koku sugas ar garām šķiedrām. Koku sugas ar īsām šķiedrām.

gāšanas virzienu, kura nodrošināšanai ir izveidota nepārzāģētā josla, 
tai jābūt veselai visu gāšanas operācijas laiku. Tādēļ jums jāņem vērā 
arī dažādu koku sugu īpašības. Ziemā jāpatur prātā, ka sasalusi koksne 
ir mazāk elastīga un ātrāk lūzt. Turklāt satrunējis koks ir vājāks nekā 
veselīgs koks.

PROFESIONĀLA KOKU GĀŠANA
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Droša tehnika  
darbam ar vinču.
Vinča galvenokārt tiek izmantota gadījumos, kad nepieciešams nodro
šināt ļoti drošu gāšanu, kad jāņem vērā tuvumā esošās ēkas, virszemes 
elektropārvades līnijas un ceļi, kā arī citas ierobežotas vietas. Vinču 
ieteicams izmantot arī gadījumos, kad ir grūti novērtēt koka slīpumu, 
zaru kroņa pārkari, bojājumus (piemēram, trupes esamību) utt. Ir 
pieejamas daudzas un dažādas vinčas, kā arī to izmantošanas tehnikas. 
 Aprīkojums, lai nodrošinātu drošu un efektīvu koku gāšanu ar vinču: 
rokas vinča, piekabināmā virve/stieple, trīsis, siksnas, kāpnes, gāšanas 
šķēres ar teleskopisku rokturi, lai piestiprinātu virvi koka augšdaļā

1. Piestipriniet virvi stumbra augšdaļā, izmantojot, piemēram, gāšanas 
šķēres ar teleskopisku rokturi. Ja virve ir piestiprināta augstāk, 
nepārzāģētā josla tiek atslogota un koks nevar gāzties uz aizmuguri.

2. Piestipriniet trīsi pie koka stumbra, kas atrodas gāšanas virzienā,  
bet pietiekami tālu, lai izvairītos no krītošā koka iekāršanās riska.

3. Piestipriniet vinču pie koka, kas atrodas dažus metrus aiz gāžamā  
koka un uz sāniem attiecībā pret gāšanas virzienu. Izvelciet virvi  
cauri trīsim un līdz vinčai. Pims zāģēšanas sākšanas nedaudz 
pievelciet virvi ar vinču.

4. Izveidojiet aizzāģējumus un gāšanas iegriezumus kā parasti, 
izmantojot ķīļus un drošo stūri. Izzāģējiet drošo stūri un ar  
vinču nostiepiet virvi, līdz koks nogāžas.

PROFESIONĀLA KOKU GĀŠANA
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Mazu koku gāšanas metode.
1. Izveidojiet aizzāģējumu kā parasti. Pēc tam izpildiet gāšanas zāģējumu no koka aizmugures, pārzāģējot 2/3 no koka stumbra.

2. Ievietojiet ķīli vai lauzni gāšanas zāģējumā tieši aizmugurē.

3. Tad pabeidziet gāšanas zāģējumu ar slīpu iegriezumu no otras puses, nodrošinot, lai sliedes gals nedaudz pārklātos ar pirmo 
iegriezumu. Tagad vairs nepastāv risks iezāģēt ķīlī vai lauznī.

Šķērsām gāšanas virzienam sasvērušies koki.

PROFESIONĀLA KOKU GĀŠANA

Gāšanas virziens
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Opcijas: Drošā stūra metode.
1. Izveidojiet aizzāģējumu kā parasti. Tad durteniski zāģējiet cauri stumbram un pagariniet nepārzāģēto joslu sāniski.

2. Turpiniet zāģēt atpakaļvirzienā, pārzāģējot 2/3 stumbra. Velciet sliedi atpakaļ, lai izveidotu 5–10 cm platu stūri. Pēc tam turpiniet  
zāģēt, līdz izzāģējat cauri kokam. Vienīgais, kas tad paliek, ir nepārzāģēts stumbra stūris. Stūra kopējā zona ir apmēram tikpat liela  
kā nepārzāģētā josla.

3. Ievietojiet ķīli vai lauzni tieši aizmugurē.

4. Visbeidzot pārzāģējiet stūri un koks nogāzīsies. Griezumu izdariet tieši zem iepriekšējā griezuma, lai izvairītos no iezāģēšanas gāšanas ķīlī.

Lielu koku gāšanas metode.
Šo metodi var izmantot nedaudz slīpiem un vidēji resniem līdz resniem kokiem.
1. Izveidojiet aizzāģējumu kā parasti. Pēc tam durteniski iezāģējiet kokā līdz aptuveni 60 % no koka caurmēra.

2. Zāģējiet tieši atpakaļ cauri visam kokam.

3. Pārejiet uz koka otru pusi. Durteniski iezāģējiet kokā, līdz tiek sasniegts no pretējās puses izdarītais iezāģētais, un pēc tam zāģējiet taisni 
atpakaļ, līdz ir izveidots piemērots stūris.

4. Pirmo ķīli iedzeniet tieši aizmugurē. Vispirms iedzeniet platu ķīli.

5. Nozāģējiet drošo stūri. 

6. Ja nepieciešams, iedzeniet vairāk ķīļu, lai liktu kokam gāzties. Sāciet ar biezāko ķīli, ko iedzeniet līdzās pirmajam. Trešo ķīli varat iedzīt  
virs pirmā ķīļa. Skatiet piemērus 3. zīmējumā 18. lappusē.

PROFESIONĀLA KOKU GĀŠANA
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Uz aizmuguri stipri sasvērušies koki:  
Gāšanas zāģējums zemāk par aizzāģējumu.
Ķīļu izmantošana, gāžot stipri uz aizmuguri sasvērušos kokus, var radīt lielu slodzi uz nepārzāģēto joslu un koksnes šķiedrām, kas notur koku. 
Šajā konkrētajā gadījumā gāšanas zāģējuma izveidošana zem aizzāģējuma var būt alternatīva, kas rada mazāku slodzi uz nepārzāģēto joslu.

Ja koks gāžas uz aizmuguri (maza līdz vidēja izmēra koki).
Ja gadās pieļaut kļūdu un koks sasveras uz aizmuguri, saspiežot gāšanas zāģējumu, izveidojiet stumbrā jaunu aizzāģējumu un gāšanas zāģējumu 
vismaz 1 metru augstāk. Tad izlīdziniet gāšanas virzienu, kurā, jūsuprāt, koks gāzīsies, nodrošinot to, lai koku varētu nogāzt, neradot riskus.

PROFESIONĀLA KOKU GĀŠANA
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Šķērsām gāšanas virzienam sasvērušies koki.
Ja koks ir sasvēries uz sāniem un grib gāzties jūsu skata līnijas virzienā. Jums ir jākompensē sānsvere, notēmējot par tādu pašu attālumu uz 
sānsverei pretējo pusi. Piemērs: Ja koks ir sasvēries par 1 metru pa labi, notēmējiet vismaz 1 metru pa kreisi. Iedzeniet gāšanas ķīli šaurā leņķī 
no sasvēruma puses, ļaujot gāšanas spēkam balstīt koku.
 Kad koks tiek gāzts šķērsām sasvēršanās virzienam, pastāv risks, ka nepārzāģētā josla tiks atrauta vaļā kā rāvējslēdzējs, un jūs vairs nespēsiet 
kontrolēt gāšanas virzienu. Lai to atrisinātu, jūs varat izveidot nepārzāģēto joslu mazliet garāku kā parasti, izveidojot mazliet dziļāku aizzāģējumu. 
Pacentieties nenozāģēt sakņu izvirzījumus. Pamēģiniet radīt atbalsta punktu ar ķīli no slīpuma puses, iedzenot to gāšanas zāģējumā vairāk uz 
nepārzāģētās joslas pusi. Vienmēr pabeidziet gāšanas zāģējumu tajā pusē, kurā sasvērums ir prom no jums.
 Ja neesat drošs, varat nostiprināt koku ar virvi un vinču, izvietojot tos taisnā leņķī attiecībā pret gāšanas virzienu. Paturiet prātā, ka atbalsta 
virvei visu laiku ir brīvi jāslīd.

Gāšanas virziens

Slīpuma virziens

Skata līnija

PROFESIONĀLA KOKU GĀŠANA
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Gāšanas virzienā sasvērušies koki.
Ja koks ir sasvēries gāšanas virzienā, iespējams, ka koks sāks gāzties pirms tiks pabeigts gāšanas zāģējums. Tad pastāv risks, ka koks varētu  
strauji plīst, liekot pusei stumbra palēkties uz aizmuguri un radīt nopietnus savainojumus. Turklāt tiks iznīcināts daudz koksnes. No tā var 
izvairīties, izmantojot šādas metodes.

Uz priekšu mēreni sasvērušies koki.
Izmantojiet drošā stūra metodi, bet pašu stūri izveidojiet tieši aizmugurē.
1. Izmantojiet durtenisko zāģējumu un izzāģējiet aptuveni 60 % no koka caurmēra. 

Zāģējiet uz augšu līdz pat nepārzāģētajai joslai.

2. Tad zāģējiet taisni atpakaļvirzienā, līdz ir palikuši aptuveni 5 cm.

3. Pārejiet uz koka otru pusi. Izmantojiet durtenisko zāģējumu un zāģējiet uz augšu līdz 
nepārzāģētajai joslai. Zāģējiet taisni atpakaļvirzienā, līdz ir palikuši aptuveni 5 cm.

4. Visbeidzot nozāģējiet drošo stūri tieši no aizmugures.

PROFESIONĀLA KOKU GĀŠANA
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    BRĪDINĀJUMS!
Priekšlaicīga krišana var radīt nopietnus 
vai nāvējošus savainojumus. Rūpīgi 
ievērojiet instrukcijas.
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Uz priekšu stipri noliekušies vai jau sadalījušies koki.
Izmantojiet V veida iegriezumu, dziļo V veida iegriezumu un iegriezumu spiediena pusē, lai samazinātu dalīšanās risku un ļautu kokam 
sākumā krist lēnām.

V veida iegriezums:
1. Izveidojiet divus aizzāģējumus tā, lai sliedes gals būtu vērsts krišanas virzienā (t.i., slīpuma virzienā). Pārliecinieties, ka iegriezumi saskaras 

mizas malas iekšienē.

2. Pēc tam izpildiet pakāpenisku gāšanas zāģējumu no koka aizmugures. Tad koks kritīs salīdzinoši lēni.

Viens no V veida iegriezuma variantiem ir dziļais V veida iegriezums, kad tiek zāģēts tikai no spiediena puses. Sākuma punkts ir tāds pats  
kā V veida iegriezumam, bet pēc tam aizvien vairāk palielina zāģēšanas leņķi, līdz koks sāk nosvērties.

Spiediena puses atvēršana: 
Izveidojiet vaļēju aizzāģējumu. Turpiniet pakāpeniski zāģēt aizvien dziļāk cauri stumbram, līdz koks sāk ļoti lēni gāzties. Strādājot stāviet 
sāniski attiecībā pret koka krišanas virzienu. Zāģējot ar šo metodi, nāksies veikt vairāk iegriezumu, nekā izmantojot V veida iegriezumu,  
taču jūs varēsiet labāk kontrolēt gāšanas virzienu.

PROFESIONĀLA KOKU GĀŠANA
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Pārbaudiet  
zāģa novietojumu.
Lai gāžot kokus nodrošinātu vislabāko precizitāti, 
pārliecinieties, ka zāģa skata līnija ir noregulēta  
tā, lai tā atbilstu plānotā gāžamā koka garumam. 
1. Nolieciet zāģi uz celma vai līdzīgas virsmas un 

nomēriet koka augstumam atbilstošo attālumu, 
piemēram, 15 metrus.

2. Piesieniet auklu 15 metru attālumā no zāģa un 
nostiepiet auklu līdz sliedes vidum. Noregulējiet 
zāģa stāvokli tā, lai leņķis starp auklu un sliedi 
būtu precīzi 90 grādi. Izmantojiet taisnleņķa 
trīsstūra šablonu vai ko tamlīdzīgu.

3. Pēc tam pārvietojiet nostiepto auklu tā, lai tā 
šķērsotu zāģa skata līniju. Ja abas līnijas sakrīt, 
tas nozīmē, ka zāģa skata līnija ir tieši 15 metri. 

4. Ja līnijas nesakrīt, jūs varat ar flomāsteru uzvilkt 
jaunu skata līniju gar auklu uz zāģa dzinēja 
korpusa. Tas nozīmē, ka jūs varat noregulēt zāģa 
skata līniju atbilstoši koku garumam, kādus jūs 
parasti gāžat.

Tas nodrošina pilnīgi līdzenu nepārzāģēto joslu.
Lai iegūtu perfekti līdzenu nepārzāģēto joslu, jūs varat izmantot šo novietošanas paņēmienu arī tad, kad izpildat gāšanas zāģējumu.  
Zāģējot līdz nepārzāģētajai joslai no aizmugures, tēmējiet turpat, kur tēmējāt, veidojot aizzāģējumu. Nepārzāģētās joslas abas puses  
tagad ir precīzi paralēlas.

PROFESIONĀLA KOKU GĀŠANA
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Gāšana ap citiem kokiem,  
kuru caurmērs ir mazāks par 20 cm.
Šo gāšanas tehniku izmanto, lai apietu priekšā esošo koku vainagus. Koka caurmērs nedrīkst būt lielāks par 20 cm.
1. Izveidojiet aizzāģējumu.

2. Sāciet ar gāšanas zāģējumu tajā stumbra pusē, uz kuru vēlaties, lai koks sasvērtos. Zāģējiet no nepārzāģētās joslas puses, atstājot tikai  
nelielu nepārzāģētās joslas daļu pretējā pusē. Atlikušajai nepārzāģētās joslas daļai jābūt biezākai nekā parasti.

3. Spiediet koku uz to pusi, kurā ir izveidota nepārzāģētā josla. Turpiniet spiest koku gāšanas virzienā garām priekšā esošajiem kokiem.

PROFESIONĀLA KOKU GĀŠANA

Gāšanas virziens
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Koku sugas, kurām ir tendence šķelties un plīst.
Plaisas stumbrā cietām vai ļoti cietām koku sugām, piemēram, dižskābaržiem, galvenokārt rada koksnes iekšējā spriedze. Gāšanas vai zāģēšanas 
procesā atbrīvojas liela daļa spriedzes. Koka stumbrs, kas gāšanas procesā sāk šķelties, var radīt lielu drošības apdraudējumu. Turklāt stumbra 
šķelšanās var radīt lielus kokmateriālu zaudējumus, kas savukārt rada lielus finansiālus zaudējumus. Tālāk sniegti daži padomi par metodēm, 
kuras var izmantot, lai izvairītos no stumbra šķelšanās.

PROFESIONĀLA KOKU GĀŠANA

BRĪDINĀJUMS! KOKU ŠĶELŠANĀS UN SPRIEDZE VAR RADĪT NOPIETNUS VAI 
NĀVĒJOŠUS SAVAINOJUMUS. RŪPĪGI IEVĒROJIET INSTRUKCIJAS.
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Inversais jeb Humbolta aizzāģējums.
Vēl viens veids, kā izvairīties no koka šķelšanās, ir pretējā (inversā) 
aizzāģējuma izveidošana. Saskaņā ar šo metodi gāšanas zāģējumu 
veido augstāk nekā parasti, kas ir labāk no drošības viedokļa. 
Vienkārši nodrošiniet, lai abi aizzāģējumam nepieciešamie griezumi 
precīzi atbilstu viens otram.

Augstāks gāšanas zāģējums.
Viens no veidiem, kā izvairīties no koka šķelšanās, ir iezāģēt gāšanas zāģējumu augstāk par aizzāģējumu. Nepārzāģētajai joslai tādā gadījumā 
jābūt biezākai kā parasti, lai izvairītos no riska iezāģēt stumbra izliektajās šķiedrās. Izmantojot šo metodi, jūs tomēr nevarēsiet optimāli 
kontrolēt koka gāšanu, jo mala, kas izveidojas, izpildot gāšanas zāģējumu, atbrīvojas visai agri.

Normāls gāšanas 
zāģējums

PROFESIONĀLA KOKU GĀŠANA



32

Sakņu izvirzījumi un „ausis”.
Sakņu izvirzījumi vienmēr rada koka šķelšanās riskus un, ja tādi ir, tie ir jānozāģē. Dažām koku sugām stumbrs šķeļas arī tad, ja nav sakņu 
izvirzījumu. Šādos gadījumos jūs varat izveidot iegriezumu, ko sauc par ausīm: Katrā nepārzāģētās joslas pusē izveidojiet pa iegriezumam, 
nodrošinot, lai netiktu izvilktas laukā šķiedras, kas sašķeļ malas. Tomēr sakņu izvirzījumi nav jāapzāģē, ja koka sasvēršanās virziens ir šķērsām 
gāšanas virzienam, jo pretējā gadījumā tiks pavājināta nepārzāģētās joslas sāniskā izturība.

Ausis

Ausis

PROFESIONĀLA KOKU GĀŠANA
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Durteniskais zāģējums aizzāģējumā.
Dažām koku sugām, piemēram, dižskābardim, ir iespējama liela spriedze serdē (stumbra centrālajā daļā). Tas gāšanas laikā var izraisīt  
koka šķiedru izvilkšanu no koksnes. Viens no veidiem, kā to nepieļaut, ir izveidot durtenisko zāģējumu aizzāģējumā un pārzāģēt serdi pirms 
koka gāšanas. Tā kā daļa no nepārzāģētās joslas ir izzāģēta, tad atlikušo daļu var izveidot nedaudz biezāku. Izpildot durtenisko zāģējumu, 
uzmanieties no ķēdes atsitiena!

Šo metodi izmanto arī ļoti resniem kokiem, kuru caurmērs vairāk nekā divas reizes pārsniedz zāģa sliedes garumu.

PROFESIONĀLA KOKU GĀŠANA

Gāšanas 
virziens
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Novājinātu koku gāšana.
Par novājinātiem kokiem tiek uzskatīti miruši, dobi, satrunējuši un ugunsgrēka bojāti koki. Šāda koka gāšana ir īpaši bīstama un to drīkst 
veikt tikai pietiekami zinošs un pieredzējis cilvēks. Rūpīgi izplānojiet visu gāšanas procesu un ņemiet vērā visus iesaistītos riskus.
 Lai kontrolēti nogāztu novājinātu koku, izmantojiet to pašu tehniku, ko izmantojat veselīgu koku gāšanai noteiktā virzienā ar aizzāģējumu, 
gāšanas zāģējumu un nepārzāģētās joslas izveidošanu. Tomēr, ņemot vērā to, ka koks ir lielā mērā novājināts un ka nepārzāģētās joslas vietā 
koksnes var nebūt vispār, koks jāgāž dabīgā krišanas virzienā vai arī ir jānostiprina ar virvēm.

BRĪDINĀJUMS! UZMANIETIES NO KRĪTOŠIEM ZARIEM!

PROFESIONĀLA KOKU GĀŠANA
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Satrunējuši koki.
Puve parasti skar vecākus un bojātus kokus. Šī kaite novājina koka 
šķiedras, padarot koka gāšanu bīstamu. Gāziet koku dabīgā krišanas 
virzienā vai nostipriniet koku ar vinču.
 Ja ir aizdomas, ka koks varētu būt satrunējis, veiciet pārbaudes 
zāģējumu, vēršot zāģa sliedi stateniski koka gāšanas virzienā un ar 
durtenisko zāģējumu iezāģējiet nepārzāģētās joslas vidū zem gāšanas 
zāģējuma līmeņa. Pārbaudiet, vai koks nav izbalējis un mīksts. 
Pārliecinieties, ka nepārzāģētā josla tiek izveidota veselīgā kokā un ka 
tā ir cik vien iespējams gara, vai nu pielāgojot aizzāģējuma dziļumu 
vai zāģējot augstāk, kur koksne parasti ir veselīgāka.

Dobi koki.
Gāšanai izmantojiet tādu pašu metodi kā satrunējošu koku gāšanai. 
Regulējot aizzāģējuma dziļumu, pārliecinieties, ka nepārzāģētā josla 
tiek izveidota veselīgā koksnē un ka tā ir iespējami gara. Gāziet koku 
dabīgā krišanas virzienā.

PROFESIONĀLA KOKU GĀŠANA

Gāšanas virziens
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Miruši koki un nokaltuši koki.
Nokaltuši koki jānozāģē tikai tad, ja to ir ļoti daudz,  
piemēram, kaitēkļu invāzijas vai ugunsgrēka rezultātā. 
Daži nomiruši koki ir ļoti vērtīgi ekoloģiskai daudz
veidībai, un tie ir jāatstāj neskarti. 
 Nokaltuši koki ir blīvi, cieti un trausli un to nepārzā
ģētās joslas nav stipras. Tiem ir arī mazāks svars un tādēļ 
tos var būt grūtāk nogāzt.

1. Tā kā koksne ir stipri novājināta, koks jāgāž dabīgā 
krišanas virzienā. Aizzāģējumu izveidojiet dziļāku 
nekā parasti (atbilstošs dziļums ir līdz 50 % no koka 
caurmēra). Ja koks ir ļoti resns, jūs varat samazināt 
stumbra apjomu nepārzāģētās joslas zonā, durteniski 
iezāģējot aizzāģējumā. 

2. Gāšanas zāģējumu izpildiet kā parasti. Ja iespējams, 
izmantojiet lauzni. Ja izmantosiet gāšanas ķīļus, 
uzmanieties, lai pārmērīgi nenoslogotu nepārzāģēto 
joslu, dzenot ķīļus zāģējumā. 

PROFESIONĀLA KOKU GĀŠANA

BRĪDINĀJUMS! UZMANIETIES NO SAUSIEM, KRĪTOŠIEM ZARIEM, KĀ ARĪ  
ŅEMIET VĒRĀ, KA KOKA GALOTNE, KOKAM GĀŽOTIES, VAR NOLŪZT UN 
NOKRIST UZ AIZMUGURI.
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Ugunsgrēkā bojāti koki.
Ugunsgrēkā bojātie koki var būt izdeguši no iekšpuses 
un var stāvēt, turoties tikai uz sakņu izvirzījumiem.  
Šādi koki jāgāž dabīgā krišanas virzienā, darot to šādi:
1. Izveidojiet aizzāģējumu parastā veidā abās pusēs 

bojājumam, ja esat nodomājis koku gāzt no dobuma 
puses.

2. Durteniski iezāģējiet vienā sānā un zāģējiet nedaudz 
atpakaļ. Nepārzāģētās joslas platumam jābūt vismaz 
1/10 no stumbra caurmēra vai vairāk, ja koks ir vājš.

BRĪDINĀJUMS! JA SAKNES IR IZDEGUŠAS, KOKS VAR BŪT ĻOTI NESTABILS.

Koka dabīgais krišanas virziens

Koka dabīgais krišanas virziens

Nepārzāģētā 
josla

Nepār-
zāģētā 
josla

Gāšanas zāģējums

Gāšanas 
zāģējums

Durteniskais 
zāģējums

Aizzāģējumi 
abās pusēs 
ugunsgrēkā 
bojātam kokam

Aizzāģējums

Slīps nošķēlums abās 
pusēs izdegušajai daļai

PROFESIONĀLA KOKU GĀŠANA



38

Iekārušos koka nogāšana.
Ja koks ir iekāries citā kokā, vispirms vienmēr ieturiet pauzi un mierīgi apdomājiet situāciju. Ieķērušos koka atbrīvošana vienmēr ir bīstams 
pasākums, un te steiga ir nevietā. Izvēlieties visdrošāko risinājumu pat tad, ja tas aizņems vairāk laika. Ir pieejamas vairākas izvēles. Nebaidieties 
pasaukt kādu palīgā — jūsu drošība ir svarīgāka par visu.

PROFESIONĀLA KOKU GĀŠANA



39

Alternatīvi risinājumi.
• Nogāziet koku, to pavirzot uz sānu.

• Ar sviru stumiet resgali uz aizmuguri, izmantojot nokāpšanas paņēmienu.

• Nogāziet koku, izmantojot vinču, traktoru vai citu mehānismu.

Koka nogāšana, to pavirzot sānis, ir ātra un vienkārša metode, kas labi darbojas, ja koks nav pārāk stipri iesprūdis. Taisns stumbrs norāda,  
ka koku var pagriezt ap savu asi, savukārt līks stumbrs griežas uz pretējo pusi. Ja koks ir pamatīgi iekāries citā kokā, to nogāzt var būt 
neiespējami. Ja resgaļa pārstumšana atpakaļ ar sviras palīdzību nepalīdz, vienīgā izeja ir saukt palīgā traktoru vai harvesteru, vai arī  
izmantot rokas vinču.

Ievērojiet! Nekad neatstājiet iekārušos koku, to neiezīmējot. Ja jums ir jāatstāj zona, lai dabūtu instrumentus vai palīgus, iezīmējiet zonu  
ar labi saredzamu norobežošanas lenti.

Nogāšanas metode.
Ja domājat, ka koks nav pārāk stipri iesprūdis, izmantojiet apvelšanas siksnu vai lauzni ar apvelšanas kāsi.

Izpildiet šādas darbības:
1. Novērtējiet, kādā virzienā koku var novelt lejā. Izzāģējiet nepārzāģētās joslas vidusdaļu tā, lai paliktu divi stūri. Pēc tam nozāģējiet vienu  

stūri ar atkārtotiem griezumiem pa diagonāli no augšas. Atstājiet stūri tajā pusē, uz kuru esat nodomājis velt koku.

2. Paņemiet apvelšanas kāsi (siksnu) un veliet koku virzienā prom no sevis. Celiet taisni, turot muguru taisni un iesēžoties ceļos. Ja koks  
ir liels vai ir ļoti stingri ieķēries, varat palielināt velšanas spēku, izmantojot apvelšanas kāsi vai siksnu kopā ar garāku tieva koka gabalu.

BRĪDINĀJUMS! NEKAD NEVELIET KOKU VIRZIENĀ UZ SEVI!

PROFESIONĀLA KOKU GĀŠANA
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Izpildiet šādas darbības:
1. Zemes virsmu celma priekšā noklājiet ar zariem un mietiem.

2. Iezāģējiet stumbram aizmugures pusē aptuveni līdz pusei. Ja zāģa 
sliede ir īsāka par koka caurmēru, turpiniet zāģēšanu no otras puses.

3. Iedzeniet ķīli, lai neļautu iespiest griezēju.

4. Zāģējiet nākamo griezumu no priekšas paralēli iepriekšējam 
griezumam, bet 3 – 5 cm zemāk. Iezāģējiet stumbrā aptuveni līdz 
pusei. Nosmailiniet stumbra priekšpusi (1. bultiņa).

5. Dzeniet iekšā ķīli, līdz koka šķiedras starp abiem griezumiem  
sāk šķelties. Stumbrs parasti vienlaikus noslīd arī no celma.

Nokāpšanas metode.
Nosaukums cēlies no pakāpienu veidā izdarītiem iezāģējumiem un plaisām. Metodes pamatā ir koka noņemšana no celma vai vietas, 
kur koks ir iestrēdzis ar resgali zemē. Stumbram jābūt ar labi slīdošu virsmu un tam ir jānokrīt brīvi.

6. Sveriet koku kustības virzienā, par sviru izmantojot 2 — 3 m garu 
stieni /mietu, līdz koks nogāžas.

7. Ja koks neatbrīvojas, atkārtojiet visu procesu, sākot no 1. darbības. 
Piezīme: Ir svarīgi, lai abi iegriezumi stumbrā netiktu iezāģēti 
pārāk augstu, jo tad tie lūzuma punktā var salocīties. Jums jāzina 
arī tas, ka stumbrs var sadalīties pārāk ātri. Tādēļ nekad nestāviet 
priekšā kustības virzienam un, protams, nestāviet zem stumbra.  
Ja koks ir iestrēdzis pārāk stingri, izmantojiet traktoru, vinču vai 
kādu citu mašīnu.

PROFESIONĀLA KOKU GĀŠANA
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Nogāšana, izmantojot vinču vai traktoru.
Šī metode ir līdzīga nokāpšanas metodei, tikai sviras vietā koka nogāšanai varat izmantot virvi un vinču vai traktoru.

Izpildiet šādas darbības:
1. Piesieniet virvi pie koka tuvu resgalim.  

2. Velciet koku lejup ar vinču vai traktoru stumbra gareniskās ass virzienā. Pārliecinieties, ka koks neiestrēgs zemē un ar atsitienu 
negāzīsies jūsu virzienā. No tā var izvairīties, izvēloties augstu vilkšanas punktu, kas ļauj resgali pacelt. Šādā gadījumā vispirms 
izvelciet virvi cauri trīsim, kas iekabināts augstāk citā kokā, un tikai tad iestipriniet virvi kokā, kas iekāries.

3. Viena no iespējām ir izvilkt koku laukā sāniski aiz zaru vainaga. Tad virve jāpiestiprina pie stumbra cik vien iespējams augstu. 
Atcerieties, ka jūs nekādā gadījumā nedrīkstat atrasties zem koka vai kāpt uz tā. Tā vietā, lai izvilktu virvi cauri un to ievilktu,  
varat izmantot garā kārtī iestiprinātu āķi vai ko tamlīdzīgu. 

PROFESIONĀLA KOKU GĀŠANA

    UZMANĪBU!
Nekad nemēģiniet nozāģēt koku, 
kuram ir uzgāzies iepriekš gāztais 
koks.

    UZMANĪBU!
Nekad negāziet vēl vienu koku 
virsū jau iestrēgušam kokam.

    UZMANĪBU!
Nekad nestrādājiet iestrēgušo koku 
bīstamajā zonā.
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EFEKTĪVA ATZAROŠANA
Atzarošana ir operācija, kas parasti prasa visvairāk laika un pūļu, strādājot  
ar ķēdes motorzāģi. Tādēļ jums nāksies daudz mācīties, lai prastu efektīvi  
un ātri veikt atzarošanu. Ja, atzarojot koku, jums nogurst mugura, tas var 
norādīt uz to, ka ir jāuzlabo darba tehnika.

EFEKTĪVA ATZAROŠANA
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Komfortabls darba augstums.
Mēģiniet strādāt tādā augstumā, lai jums nebūtu jāsaliecas. Jūs varat 
nodrošināt pareizu darba augstumu, mēģinot nogāzt koku tā, lai tas 
nokristu uz citiem nogāztiem kokiem, baļķiem, akmeņiem vai teritorijas 
paaugstinājumiem. Koku atzarošanai viskomfortablākais darba augs
tums ir no vidukļa līdz ceļgaliem. Ieliecieties ceļos, nelokiet muguru!

Drošs darba stāvoklis.
Stāviet stabili ar ieplestām kājām apmēram 45° leņķī pret stumbru. 
Strādāšana ar ķermenim tuvu novietotu zāģi. Ir svarīgi, lai jūsu stāja 
būtu stabila divos virzienos. Atzarošanas laikā pārvietot kājas ir ļoti 
bīstami. Tādēļ ir svarīgi, lai jums būtu pietiekama sniedzamība, 
nepārvietojot kājas.

Līdzsvarojiet motorzāģi uz baļķa vai kājas.
Atzarojot un mainot stāvokļus, pēc iespējas mazāk nēsājiet zāģi. 
Motorzāģis nav jāpaceļ no stumbra vairāk, kā tas ir absolūti  
nepieciešams. Lietojiet motorzāģi kā sviru, atbalstoties ar zāģa  
korpusu pret stumbru vai kāju. Atzarošana būs vieglāka un efektī
vāka, ja izmantosiet īsu sliedi (33 — 38 cm).

Droša pārvietošanās.
Pārvietojot kājas, zāģa sliedi vienmēr turiet stumbram otrā pusē.  
Pārvietojoties ķēdei jābūt nekustīgai. Pārvietojoties nelielos attālumos, 
turiet zāģi aiz abiem rokturiem, nekad neturiet to tikai aiz aizmugures 
roktura. Pārvietojoties lielākos attālumos, jāiedarbina ķēdes bremze 
un zāģis jānes, turot to aiz priekšējā roktura.

Uzmanieties no atsitiena.
Izvairieties zāģēt ar pašu sliedes galu. Veicot atzarošanu, jums ar īkšķiem 
un pirkstiem vienmēr cieši jāaptver rokturi. Izmantojiet sliedi, kuras 
garums ir pielāgots koka izmēram.

Ņemiet vērā zaru smagumu.
Nosakiet, kā zari ir nospriegoti. Ja zars sava smaguma dēļ var saspiest 
sliedi, zāģējiet zaru no pretējās puses. Ja neesat drošs, zāģējiet zaru  
pa daļām no ārpuses uz iekšu virzienā uz stumbru.

Novāciet ceļā esošos zarus.
Ļaujiet zāģim balstīties pret stumbru, kamēr pats ar labo roku novācat 
zarus un brikšņus. Iedarbiniet ķēdes bremzi. Ja zāģis ir aprīkots ar 
TrioBrake™ sistēmu, pirms zaru novākšanas ķēdes bremzi iedarbināt 
ir vieglāk.

Sviras metode.
Šī metode paredz izmantot zāģis kā sviru, zāģa korpusu cik vien iespējams atbalstot pret stumbru vai kāju. Darbs tiek veikts noteiktā secībā 
(skatīt 1.— 6. darbību), kuras pamatā ir princips, ka zāģis no stumbra ir jāpaceļ pēc iespējas mazāk. 

 Atzarošana būs vieglāka un efektīvāka, ja izmantosiet īsu sliedi (33 — 38 cm). Šī metode ir piemērota kokiem ar tieviem līdz vidēji resniem 
zariem un pastāvīgu zaru noapaļojumu. Piemēram, ja ir resni un nokareni zari, ķēde un sliede var iesprūst, bet jums var nākties novirzīties  
no ieteicamā zaru zāģēšanas virziena.

EFEKTĪVA ATZAROŠANA
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EFEKTĪVA ATZAROŠANA

Atzarošanas secība; 1. – 6. darbība.
Nākamajās sadaļās soli pa solim ir aprakstīta sviras metode. Tālāk īsumā aprakstīta sviras metodes darbību secība.

Sākuma stāvoklis
• Vienmēr stāviet stumbram kreisajā pusē un zāģējiet zarus virzienā no resgaļa uz tievgali.

• Stabils kāju stāvoklis. Jūsu kājām jābūt plati ieplestām, bet zāģim – atbalstītam pret stumbru.

• Ņemiet vērā, ka jums jāstāv tādā stāvoklī visu atzarošanas laiku.

1. darbība.
• Ļaujiet zāģim atbalstīties pret stumbru.

• Zāģējiet ar stumjošo ķēdi.

• Jūsu smaguma centram ir jābalstās uz labās kājas.

• Atbalstiet labo kāju pret stumbru, lai iegūtu labāku līdzsvaru.

4. darbība.
• Atbalstiet zāģi pret stumbru un savu kāju.

•  Zāģējiet ar stumjošo ķēdi. Resniem zariem varat izmantot  
arī velkošo ķēdi.
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EFEKTĪVA ATZAROŠANA

Pāriešana uz jaunu sākuma stāvokli no 6. darbības uz nākamo 1. darbību.
Pārvietojoties, turiet zāģi pavērstu pret stumbru tā, lai sliede būtu stumbra pretējā pusē. Ja attālums starp zaru kārtām ir par lielu, lai izpildītu 
pilnu darbību secību, pēc 3. darbības varat apstāties. Tad pārvietojiet zāģi sākuma stāvoklī (1. darbība) un pēc tam pārejiet pie nākamā sākuma 
stāvokļa.

2. darbība.
• Atbalstiet sliedi pret stumbru.

• Zāģējiet ar stumjošo ķēdi.

• Jūsu smaguma centram ir jābalstās uz kreisās kājas.

• Piespiediet zāģa korpusu pie labās kājas.

5. darbība.
• Atbalstiet zāģi pret stumbru.

• Zāģējiet ar stumjošo ķēdi.

• Ar īkšķi regulējiet droseli.

• Sadaliet savu svaru uz abām kājām.

3. darbība.
• Atbalstiet zāģa svaru pret stumbru un savu labo kāju.

• Zāģējiet ar velkošo ķēdi.

• Jūsu smaguma centram ir jābalstās uz kreisās kājas.

6. darbība.
• Atbalstiet zāģi pret stumbru.

• Zāģējiet ar velkošo ķēdi.

• Jūsu smaguma centram ir jābalstās uz labās kājas.

• Sāciet atkal no 1. darbības.
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Atzarošana zem stumbra.

Stumbrs atrodas tieši uz zemes.
Kad esat atzarojis visu stumbru no labās puses, no kreisās puses un no augšpuses, pagrieziet visu stumbru, lai varētu piekļūt apakšā esošajiem 
zariem. Cik iespējams ieliecieties kājās un strādājiet ar taisnu muguru, lai to atslogotu.

EFEKTĪVA ATZAROŠANA
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Piemērots darba augstums.
Ja jums ir labs darba augstums, kas ļauj piekļūt zem stumbra esošajiem zariem, jūs varat atzarot stumbra apakšu, veicot parasto atzarošanas 
procesu. Parasti, lai atzarotu apakšu, ir pietiekami atzarot divus divus zaru apļus (1.— 6. darbība). Mazliet pārvietojiet labo kāju un pagriezieties 
pret stumbru. Atbalstiet zāģi, atbalstot rokas pret ceļiem vai augšstilbiem.

EFEKTĪVA ATZAROŠANA
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PROFESIONĀLA ZĀĢĒŠANA
Uz zemes guloša koka stumbra sagarināšāna dažādu iemeslu dēļ var būt 
visai komplicēts darbs, jo stumbrs var būt ļoti resns, tas var atrasties uz 
slīpas virsmas vai tieši uz zemes. Tālāk aprakstītas dažas noderīgas darba 
tehnikas. Maza un vidēja lieluma koku gāšanas pamata metodes un darba 
paņēmieni ir aprakstīti rokasgrāmatas „Darbs ar ķēdes motorzāģi” 1. daļā.

PROFESIONĀLA ZĀĢĒŠANA

Riski zāģēšanas laikā.
Pirms darba sākšanas uzmanīgi novērtējiet baļķa stāvokli, slodzes, kas uz to darbojas, un kā pārvietosies baļķa gali, kad 
baļķis būs pārzāģēts. Salīdzinot ar koku gāšanu, baļķu zāģēšanu var uzskatīt par visai drošu darbu. Pirms darba sākšanas 
tomēr jāņem vērā iespējamie riski:
• Atsitiena risks.
• Ķēdes saspiešanas un sliedes iesprūšanas risks.
• Risks iezāģēt zemē vai akmenī, kad ir izzāģēts cauri baļķim.
• Risks, ka baļķa gals var uzkrist vai uzvelties uz kājām.
• Risks, ka nozāģētais baļķis var uzvelties jums virsū.
• Risks, ka nozāģētais baļķa gals var atsitienā trāpīt jums.

BRĪDINĀJUMS! ŠO RISKU IGNORĒŠANA UN NENOVĒRŠANA VAR BŪT  
NOPIETNU VAI NĀVĒJOŠU SAVAINOJUMU CĒLONIS.
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PROFESIONĀLA ZĀĢĒŠANA

Resnāki stumbri, kuru abi gali guļ uz zemes.
Ja stumbra abi gali atrodas uz zemes, stumbra augšējā virsma ir pakļauta saspiešanas slodzei. Ja mēģināsiet pārzāģēt  
visu stumbru no virspuses, sliede tiks iespiesta. 

Tālāk aprakstītajā metodē jāizmanto lielāks zāģis ar garu sliedi.
1. Vispirms iezāģējiet baļķi tajā pusē, kurā jūs stāvat, par aptuveni 1/4 no stumbra caurmēra. Sasverieties mazliet  

uz priekšu un nostājieties nedaudz sānis no iegriezuma.

2. Tagad zāģējiet no virspuses līdz aptuveni 1/3 no stumbra caurmēra.

3. Pārsverieties pāri stumbram un iezāģējiet no pretējās puses par aptuveni 1/4 no caurmēra.

4. Durteniski iezāģējiet stumbra apakšējā daļā. Tad pārzāģējiet stumbru. Uzmanieties, lai neiezāģētu zemē.

5. Visbeidzot zāģējiet no apakšas, līdz stumbrs pārlūzt vai arī jūs sasniedzat attiecīgo no augšas iezāģēto griezumu.

IEVĒROJIET! Visu laiku vērojiet, kā stumbrs reaģē.
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PROFESIONĀLA ZĀĢĒŠANA
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PROFESIONĀLA ZĀĢĒŠANA

Resni baļķi ar brīvi nokareniem galiem.
1. Vispirms iezāģējiet baļķi tajā pusē, kurā jūs stāvat, par aptuveni 1/4 no stumbra caurmēra. Sasverieties mazliet uz priekšu un nostājieties 

nedaudz sānis no iegriezuma.

2. Tagad zāģējiet no apakšas līdz aptuveni līdz 1/3 no stumbra caurmēra.

3. Pārsverieties pāri stumbram un iezāģējiet no pretējās puses par aptuveni 1/4 no caurmēra.

4. Durteniski iezāģējiet stumbra augšdaļā. Tad zāģējiet virzienā uz augšu cauri visam stumbram.

5. Visbeidzot zāģējiet no virspuses līdz pašai apakšai, līdz stumbrs pārlūzt vai arī jūs sasniedzat attiecīgo no apakšas iezāģēto griezumu.

IEVĒROJIET! Visu laiku vērojiet, kā stumbrs reaģē.

Ja pastāv risks, ka krītošais baļķa gals var iespiest zāģi, varat izmantot vienu no šādām divām metodēm:
1. Abus iegriezumus (vai tikai apakšējo iegriezumu) izveidojiet nelielā leņķī. Sāciet zāģēt no augšas līdz aptuveni 1/3 no caurmēra un pēc  

tam turpiniet zāģēt no apakšas. Baļķis var krist lejup un zāģis tiks atbrīvots.

2. Zāģa griezumi ir mazliet atdalīti. Sāciet zāģēt no augšas līdz aptuveni 1/3 no caurmēra un pēc tam turpiniet zāģēt no apakšas. Baļķis var 
krist lejup un zāģis tiks atbrīvots.
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Ļoti slīpā nogāzē augoši koki.
Lai maksimāli nodrošinātu darba drošību, slīpās nogāzēs augošus kokus ieteicams gāzt augšup pret slīpumu. Ja strādājat ar stumbru, kas 
atrodas uz stāvas nogāzes, jums vienmēr jāstāv augstāk par stumbru. Nekad nestāviet tur, kur pastāv risks, ka baļķi vai viss stumbrs var uzvelties 
vai noslīdēt jums virsū. Lai atbalstītu stumbru, saglabājiet nepārzāģēto joslu, ja tāda ir, neskartu un strādājot atstājiet bloķējošos zarus. 

1. Atzīmējiet zāģēšanas vietas uz baļķiem. 

2. Sāciet zāģēt stumbru vietā, kur nav atbalstoši zari (parasti tas ir resgalis). Vērojiet, kā baļķis kustās, kad tas sāk lūzt.

3. Uzmanīgi sazāģējiet pārējos baļķus.

4. Visbeidzot nozāģējiet balstošos zarus. Joprojām uzmanīgi vērojiet, kā baļķis reaģē.

PROFESIONĀLA ZĀĢĒŠANA
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PROFESIONĀLA ZĀĢĒŠANA

Zāģēšana, izmantojot gāšanas ķīli.
Alternatīva metode resna stumbra zāģēšanai, kas atrodas, piemēram, uz zemes. 
1. Zāģējiet stumbru no virspuses, līdz griezumā ir vieta gan zāģa sliedei, gan gāšanas ķīlim.

2. Atstājiet zāģi griezumā. Iedzeniet gāšanas ķīli griezumā cik vien tālu iespējams, taču tā, lai ķīļa gals nesniegtos līdz zāģa sliedei.

3. Zāģējiet tālāk, līdz ir atlikusi 1/3 — 1/4 stumbra caurmēra.

4. Iedzeniet ķīli pēc iespējas dziļāk. Tagad pārzāģējiet atlikušo baļķa daļu. Uzmanieties, lai neiezāģētu zemē.
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VĒJGĀZES APSTRĀDE
Darbs vētras izpostītā mežā ir viens no bīstamākajiem uzdevumiem. 
Attīrīt mežu, kurā ir ar visām saknēm izrauti koki, salauzti, 
noliekti, daudzās kārtās nospriegoti un iesprūduši koki ir ārkārtīgi 
bīstams darbs, ko var uzticēt tikai ļoti zinošam un pieredzējušam 
mežstrādniekam.

VĒJGĀZES APSTRĀDE
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VĒJGĀZES APSTRĀDE

Daži svarīgi padomi.
• Vienmēr sāciet ar bojājumu inventarizāciju un rūpīgi izplānojiet veicamo darbu.
• Nekad nestrādājiet vienatnē.
• Zāģējot esiet ļoti uzmanīgs. Nospriegoti koki var atbrīvoties ar lielu spēku un neprognozējami palēkties.
• Ja vien tas ir iespējams, vienmēr tuvumā jābūt traktoram ar satvērēja iekrāvēju vai harvesteram.
• Mašīnu izmantojiet tad, ja vairāki koki ir sakrituši kopā viens uz otra.
• Pārliecinieties, ka ar visām saknēm izrautie koki, tos zāģējot, ir nodrošināti pret palēkšanos. Tas ir īpaši svarīgi tad,  

ja darbi tiek veikti ēku vai cilvēku tuvumā. 
• Ar saknēm izrauti koki, kas var gāzties atpakaļ, ir nāvējošas lamatas. Ziemas laikā ar saknēm izrauti koki var sasalt, 

atkūstot kļūt vaļīgi un mainīt savu stāvokli.
• Ja rodas kaut mazākās šaubas, noalgojiet profesionālu palīdzību.
Baļķu nokraušanas zonā vienmēr turiet gatavībā papildu ķēdes un sliedes. Uz kritušiem kokiem ir daudz augsnes, grants 
un putekļu. Tas viss pirms zāģēšanas ir jānotīra, jo pretējā gadījumā ķēdes ātri kļūst neasas, bet sliedes priekšējā daļa ātri 
nodilst. Ar zemi apbērtas mizas attīrīšanai pirms vēja nogāzta koka zāģēšanas lieliski noderēs cirvis.

Vējgāžu tīrīšanas darbiem  
nepieciešamais aprīkojums.
• Pilns individuālās aizsardzības aprīkojums.
• Pirmās palīdzības komplekts.
• Fluorescējošas krāsas jaka.
• Ķēdes motorzāģis ar efektīvām drošības  

funkcijām.
• Mežstrādnieka siksnas komplekts.
• Kombi kanna.
• Cirvis.
• Ķīļi, lai nepieļautu iespiešanu.
• Lauznis ar garu rokturi.
• Papildu ķēdes un sliedes.
• Īpaši gara sliede, lai varētu aizsniegt vajadzīgo 

vietu no droša stāvokļa.
• Vairāk par aprīkojumu skatiet 13. lpp.
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Pareiza gāšanas secība.
Vētrā cietis mežs ir jāgāž vētras ceļa virzienā. Neuzņemieties 
nekādus riskus un nodrošiniet, lai jums vienmēr būtu  
atkāpšanās ceļš Darbu sāciet ar koku galotnēm, lai samazi
nātu bīstamu situāciju veidošanās iespēju un lai paši sevi 
neiesprostotu slazdā. Attēlā parādītais koks ir nogāzts šādā 
secībā: 1, 2, 3, 4.

1. Sasvēries koks

2. Nolauzts koks, iekāries/nogāzts koks

3. Ar saknēm izrauts gulošs koks

4. Vertikāli nolauzts koks, augsti celmi

1. Sasvērušos koka nogāšana.
Sāciet ar sasvērušos koka nogāšanu. Šāda koka saknes, iespējams,  
ir nospriegotas un koka stāvoklis ir nestabils. Šī iemesla dēļ nekad 
nestaigājiet pa koka krišanas zonu. Gāziet koku ar drošo stūri tieši 
uz aizmuguri vai – stāvā slīpumā – ar V veida iegriezumu vai dziļo  
V veida iegriezumu, kā aprakstīts 27. lpp. Tad koks kritīs lēnām  
un krišanas laikā tiks noturēts pie celma, nešķeļoties un ne pret  
ko netriecoties.

2.  Nolauzta koka ar  
iekārušos galotni gāšana.

Koku, kuru galotnes ir iekārušās citos kokos, gāšana ir bīstama.  
Ja koks ir nolauzts lielā augstumā, jums ar to jārīkojas kā ar iekārušos 
koku. Nekad nestaigājiet zem koka iekārušās daļas.

1. Sāciet ar galotnes nozāģēšanu, lai būtu vienkāršāk koku nogāzt.

2. Nogāziet lejā nolauzto daļu, izmantojot apvelšanas kāsi, apvelšanas 
siksnu vai velkot to ar mašīnu.

3. Pēc tam parastajā veidā nozāģējiet augsto celmu. Taču uzmanieties 
— baļķis parasti krīt ātri, var atsisties ar resgali un neprognozējami 
velties.

3.  Zāģējot ar saknēm izrautus 
nokritušus kokus, pastāv risks,  
ka tie var krist uz priekšu.

Strādājot vējgāzēs, kurās ir lieli, ar saknēm izrauti koki, nekad 
nesāciet zāģēt no resgaļa, jo koks var palēkties un krist jūsu virzienā. 
Sāciet ar koka atzarošanu, lai redzētu, vai koks nav nospriegots. Pēc 
tam no galotnes nomēriet pirmā baļķa garumu un nozāģējiet to. 
Alternatīvi nozāģējiet resgali, cik tālu tas ir iespējams, lai saknes 
nevarētu sacelties gaisā. Pēc tam izmantojiet traktoru ar satvērēja 
krāvēju vai vinču, lai sagāztu atpakaļ ar saknēm izrauto koku ar 
augstu celmu.

4.  Nolauztu koku bez  
iekārušās galotnes gāšana.

Nolauztus kokus un augstus celmus nogāž parastajā veidā tāpat  
kā normālus kokus. Taču uzmanieties — baļķi parasti krīt ātri,  
var atsisties ar resgali un neprognozējami velties.

VĒJGĀZES APSTRĀDE

Bīstamā zona
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VĒJGĀZES APSTRĀDE

BRĪDINĀJUMS! Kad stumbrs ir nozāģēts, nekad nedrīkst atstāt stāvot ar saknēm izrautu koku. Pilnībā nenogāzts koks 
var uzkrist uz garāmgājējiem, radot nopietnus vai nāvējošus savainojumus.
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VĒJGĀZES APSTRĀDE

Zāģējot saknes, stāviet drošajā pusē.
Kad stumbram ir nozāģētas saknes, tas var ar lielu spēku pārvietoties uz sāniem. Tādēļ nodrošiniet, lai jums būtu brīvs atkāpšanās ceļš!  
Stāviet tā, lai ar saknēm izrautais koks būt pa kreisi no jums un zāģējiet stumbru no sevis pa labi aptuveni 0,5 m augstāk. Tagad jūs varat 
aizsargāt kājas gadījumā, ja nozāģētais stumbrs pēkšņi atlec uz sāniem. 

 Ja viss koks ir jāapstrādā ar ķēdes motorzāģi, tad to vislabāk sākt darīt no galotnes. Tādā gadījumā visa spriedze tiks atbrīvota pirms būsiet 
nonācis līdz saknēm. Sakņu apzāģēšanu ar rokām pirms mehanizētas apstrādes drīkst veikt tikai tad, ja nav riska, ka ar saknēm izrautais koks 
apgāzīsies. Ja stumbrs atlec uz augšu, jums jāatrodas drošā vietā.
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Vētras griezums.
Tā ir īpaša tehnika, ko izmanto, lai vētras izgāztiem kokiem nozāģētu sakņu daļu. Šī metode samazina risku, ka varētu iesprūst sliede,  
un iespēju iezāģēt zemē. Nelielais plīsums, kas var izveidoties pie apakšējās malas, praktiski neietekmē koksnes vērtību. Atcerieties, ka jāstrādā, 
atrodoties stumbra drošajā pusē (skatīt tālāk). 

1. Durteniski iezāģējiet stumbra apakšdaļā.

2. Zāģējiet, līdz ir palikusi 3 cm plata mala.

3. Tagad zāģējiet virzienā uz augu, līdz arī tur ir palikusi 3 cm plata mala.

4. Pārzāģējiet augšējo malu no augšpuses aptuveni par 3 cm tuvāk saknēm. Esiet gatavi tam, ka stumbrs var atbrīvoties no spriedzes.

VĒJGĀZES APSTRĀDE

BRĪDINĀJUMS! Kad stumbrs ir nozāģēts, nekad nedrīkst atstāt stāvot ar saknēm izrautu koku. Pilnībā nenogāzts 
koks var uzkrist uz garāmgājējiem, radot nopietnus vai nāvējošus savainojumus.
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VĒJGĀZES APSTRĀDE

Ieteicamās nospriegotu koku zāģēšanas metodes.
Vējgāzēs sakritušie koku stumbri bieži vien ir pakļauti lielai spriedzei, jo tie ir sasvērušies vai arī iesprūduši ar saliektu stumbru. Jūsu uzdevums 
ir atbrīvot spriedzi kontrolētā veidā, sazāģējot stumbru pa posmiem un izmantojot šādas darba tehnikas. Vienmēr atcerieties, ka tad, ja koks guļ 
uz zemes saspriegtā stāvoklī, jums ir jāatrodas izliektā stumbra loka iekšpusē.
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VĒJGĀZES APSTRĀDE

Pārmērīgs spriegojums: spiediena puses atvēršana.
Variants, kad jūs zāģējat tikai no loka (spiediena puses) iekšpuses. Izveidojiet iegriezumu tāpat, kā veidojot atvērto aizzāģējumu, bet ar lielāku  
leņķi. Zāģējiet pamazām no abām pusēm, līdz spriedze sāk atbrīvoties. Nodrošinot labu kontroli un virzienu, spriedze lēnām tiek atbrīvota.  
Esiet uzmanīgi, rīkojoties ar sliedes galu, lai izvairītos no atsitiena.
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VĒJGĀZES APSTRĀDE

Mērens spriegojums: Atvērts pretējais iegriezums.
1. Izveidojiet atvērtu aizzāģējumu izliektā stumbra loka iekšpusē līdz aptuveni 1/3 no stumbra biezuma.

2. Palieciet loka iekšpusē un zāģējiet pa mazam gabaliņam no loka ārpuses uz aizzāģējuma centru, līdz stumbrs pārlūzt.
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1. ĶĒDES BREMZE Notīriet un pārbaudiet darbību. 

2. SAJŪGA VĀKS Notīriet ķēdes bremzes lenti. Nomainiet 
bremzes lenti, ja tā ir bojāta vai stipri nodilusi.

3. DROSELE Pārbaudiet, vai darbojas droseles bloķētājs  
un vai tas nav bojāts.

4. ĶĒDES ĶĒRĀJS Pārliecinieties, ka tas ir darbspējas kārtībā  
un nav vaļīgs. Nomainiet ķēdes ķērāju, ja tas ir bojāts.

5. IZSLĒGŠANAS SLĒDZIS Pārbaudiet, vai izslēgšanas  
slēdzis darbojas pareizi.

6. PLAISAS Pārliecinieties, ka drošības funkciju daļām un citām 
zāģa daļām nav plaisu. Nomainiet tās, ja tās var apdraudēt jūsu 
drošību. Šaubu gadījumos konsultējieties ar tuvāko izplatītāju.

7. SKRŪVES UN UZGRIEŽŅI Regulāri pārbaudiet, vai visas 
skrūves un uzgriežņi ir pievilkti, jo īpaši uz trokšņu slāpētāja.

8. STARTERIS Pārbaudiet gaisa ieplūdi, startera darbību un 
nodilumu.

9. ĶĒDE Uzasiniet ķēdi un pārbaudiet tās spriegojumu un stāvokli. 
Skatiet 66.– 73. lpp.

Drošības pārbaude un apkope.
Jums regulāri jākopj motorzāģis, lai uzturētu tā funkcijas un efektivitāti. Pamata apkopi atbilstoši tālāk 
sniegtajiem norādījumiem veiciet pats. Drošības funkcijas jāpārbauda katrā lietošanas reizē (1.– 5. punkts).

DROŠĪBAS PĀRBAUDE UN APKOPE

10. SLIEDE Notīriet eļļošanas atveres un ķēdes gropi. Zāģa sliede  
ir periodiski jāapgriež otrādi, lai nodrošinātu vienmērīgu nodilumu. 
Izvīlējiet to, izmantojot plakanu vīli.

11. ZĀĢA SLIEDE UN ĶĒDES EĻĻOŠANA Pārbaudiet 
darbību. 

12. GAISA FILTRS Iztīriet gaisa filtru, izmantojot remdenu  
ziepju šķīdumu. Ja motorzāģis ir aprīkots ar centrbēdzes tīrīšanas 
sistēmu (Air Injection), filtrs nav jātīra tik bieži.

13. CILINDRS Regulāri notīriet dzesēšanas ribas, lai nodrošinātu 
labu dzinēja dzesēšanu.

14. SPARARATS Notīriet ribas, lai nodrošinātu ilgstošu 
ventilēšanas/dzesēšanas efektivitāti.

15. SAJŪGS Saeļļojiet sajūga gultni, izmantojot atveri kloķa  
apvalkā (dažiem modeļiem) vai tieši gultnī (pārējiem modeļiem).

16. LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA Sīkāk par servisu un apkopi 
lasiet ķēdes motorzāģa lietotāja rokasgrāmatā. Lai saņemtu informāciju 
par pārējiem servisa un remonta darbiem, sazinieties ar vietējo 
izplatītāju.
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Zāģēšanas aprīkojuma kopšana.
Pārbaudot zāģēšanas aprīkojumu, rokās jāvelk darba cimdi.

Ķēdes spriegojums.
Pārliecinieties, ka ķēde ir pareizi nospriegota. Vaļīga ķēde  
var nokrist no sliedes, savainot jūs pašu un sabojāt motorzāģi.  
Pārmērīgi nostiepta ķēde var izraisīt sliedes priekšlaicīgu  
nodilšanu. Pareizi nostiepta ķēde nedrīkst nokarāties zem  
sliedes. Ķēdes spriegojums ir pareizs, ja ķēde pieskaras sliedes 
apakšējai daļai, bet jūs to joprojām varat viegli pagriezt ar  
roku. Skatiet augstākredzamo attēlu.

Asa ķēde.
Ķēdei vienmēr jābūt asai, lai nodrošinātu drošu, efektīvu  
un precīzu zāģēšanu. Vienkāršākais veids, kā uzturēt ķēdi  
asu, ir izmantot Husqvarna vīlēšanas šablonu un ievērot  
nākamajās lappusēs sniegtās vīlēšanas instrukcijas.

Cik bieži jāasina ķēde?
Ķēdes asums ar laiku pasliktinās, pat ja jums izdodas neiezāģēt 
priekšmetos, kas samazina tās asumu (akmeņi, augsne utt.).  
Ķēde notrulinās. Ja ķēde ir saskārusies ar akmeņiem, tā kļūst 
nederīga un ir nekavējoties jāuzasina.
 Ja izmantojat motorzāģi lielāko daļu dienas, būs pareizi,  
ja uzasināsiet ķēdi ikreiz, kad uzpildīsiet degvielu. Ķēdi ir  
vieglāk uzasināt, ja to dara biežāk, nekā tad, ja gaida ilgu laiku.  
Jūs iegūsiet arī lielāku precizitāti un un darbs kļūs efektīvāks.

Ķēdes tips.
Vienmēr izmantojiet ražotāja ieteiktā tipa sliedi un ķēdi. Tabulā ir 
sniegta informācija par dažādu tipu ķēdēm un norādīti apaļās vīles 
izmēri Husqvarna ķēdēm un atbilstošajām Oregon ķēdēm.
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ĶĒDES TIPS SOLIS (COLLAS) VĪLE (MM /COLLAS) GRIEZĒJZOBU FORMA

HUSQVARNA OREGON

H30 „Pixel“ 95VP .325" 4,8 / 3 / 16 Puskalts

H25 21BP .325" 4,8 / 3 / 16 Puskalts

H42 73LP 3 / 8" 5,5 / 7 / 32 Kalts

H36 91VG 3 / 8" 4,0 / 5 / 32 Nošķelts kalts

H37 91PX 3 / 8" 4,0 / 5 / 32 Nošķelts kalts

H64 27 .404" 5,5 / 7 / 32 Mikrokalts

DROŠĪBAS PĀRBAUDE UN APKOPE

Vīlēšanas aprīkojums.
Lai uzasinātu ķēdi, jums jābūt pieejamiem šādiem instrumentiem:

• Apaļā vīle.

• Plakanā vīle.

• Vīles turētājs.

• Kombinētais šablons ar vīlēšanas un dziļuma šabloniem. 
Atcerieties, ka apaļo vīļu un šablonu izmēri un konstrukcija  
mainās atkarībā no izmantotās ķēdes tipa. Ķēdes tips ir  
norādīts uz kombinētā šablona. Sīkāku informāciju skatiet  
tabulā vai vaicājiet tuvākajam izplatītajam.

Šeit varat apskatīt, kā izskatās neass griezējzobs. Ir pēdējais laiks uzasināt 
griezējzobu. Pievērsiet uzmanību griezējzoba „baltajai“ malai.

Griezējzobam, ar kuru ir iezāģēts akmenī, ir redzama neregulāra mala vietā,  
kur ir bojāta griezējzoba virskārta. Lai nodrošinātu vislabāko iespējamo asumu,  
ir svarīgi, lai bojājums tiktu pilnībā izvīlēts.

Uz aizmuguri vērsts slīps leņķis. Griezējzobs ir izvīlēts par augstu, pasliktinot  
tā griešanas spēju. Izmantojiet dziļuma šablonu un izvīlējiet zobu no jauna 
atbilstoši ieteikumiem.

Šādi izskatās ass griezējzobs.
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Ķēdes vīlēšana.
Ķēdei un sliedei jābūt nostiprinātām tā, lai nodrošinātu labu stabilitāti un lai jūs varētu vīlēt ar abām rokām.  
Visvienkāršākais ir iestiprināt sliedi darbagalda skrūvspīlēs. Nostipriniet ķēdi, iedarbinot ķēdes bremzi.

Griezējzoba leņķi.
Ķēdes greizējzobam jābūt izvīlētam atbilstoši trīs leņķiem: asināšanas leņķim, griešanas leņķim un malas leņķim.  
Atkarībā no ķēdes tipa leņķi ir dažādi. Ja lietojat vīlēšanas šablonu, lai panāktu labu rezultātu, jums nav jādomā par  
dažādiem leņķiem. Vienkārši ievērojiet instrukcijas un jūs iegūsiet pareizus griezējzoba leņķus.

Vīlēšanas leņķis

Sānu virsmas 
leņķis

Augšējās virsmas 
griešanas leņķis
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1. Sāciet ar griezējzobiem. Izmantojiet apaļo vīli un ķēdes tipam 
paredzēto vīlēšanas šablonu (skatīt tabulu 67. lpp.).

2. Uzlieciet vīlēšanas šablonu uz ķēdes. Bultiņai uz vīlēšanas šablona 
jābūt vērstai ķēdes rotācijas virzienā (virzienā uz gala zobratu). 
Pārliecinieties, ka šablons saskaras ar ķēdi.

3. Vīlējiet ar abām rokām. Novietojiet vīli 90 grādu leņķī attiecībā  
pret vīlēšanas šablona veltņiem. Vīlei jābalstās pret abiem veltņiem. 
Vīlēšanas leņķis atkarībā no ķēdes tipa tad ir 25 – 35°. Vīlējiet 
griezējzobu ar vienmērīgām kustībām virzienā prom no sevis. 

4. Izvīlējiet katru otro zobu. Katrs griezējzobs jāizvīlē tā, lai tas  
būtu ass. Ir svarīgi, lai visi griezējzobi būtu vienāda garuma.

5. Kad esat izvīlējis visus vienā pusē esošos griezējzobus, atskrūvējiet 
skrūvspīles un apgrieziet sliedi uz otru pusi.

6. Pēc tam asiniet griezējzobus tādā pašā veidā no otras puses.
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Vīlēšana ar brīvu roku.
Ja esat pieradis vīlēt, jūs varat to darīt arī bez vīlēšanas šablona.  
Tādā gadījumā noteikti saglabājiet griezējzoba sākotnējos leņķus.  
Lai saglabātu pareizu griezējzoba leņķi un dziļumu, kad ķēde 
vairākas reizes ir izvīlēta ar brīvu roku, mēs tomēr iesakām  
izmantot vīlēšanas šablonu. 
 Izvairieties vīlēt veidā, kas rada āķi. Rezultātā ķēde būs pārāk 
„agresīva“. Tas nozīmē, ka zāģis tiks pakļauts nevajadzīgai spriedzei, 
bet lietotājs – paaugstinātai vibrācijai. Pareizi uzasinātu griezējzobu 
skatiet ilustrācijā 67. lpp.
 

Dziļuma šablons.
Augstuma starpība starp dziļuma šablona stāvokli un zoba  
galu (dziļummēra atstarpe) nosaka, cik daudz griezējzobs griezīs.  
Tas darbojas līdzīgi kā ēvele. Kad ēvele ir iestatīta ar minimālu 
asmeni, tā noņem ļoti nelielu skaidu. Tas pats notiek ar zāģa ķēdi,  
ja attālums starp dziļuma šablona atstarpes malu un zoba galu ir  
par mazu. Nav labi arī tad, ja dziļummēra atstarpes mala ir novīlēta 
par daudz. Tad griezējzobs kokā iegriezīsies pārāk dziļi. Rezultātā 
grieziens būs daudz agresīvāks un būs jūtama spēcīga vibrācija. 
Palielinās arī atsitiena risks un motorzāģis tiek pakļauts 
nevajadzīgai spriedzei.

Āķis. Pārāk mazs sānu virsmas leņķis.

Dziļuma šablons.

Pārmērīgi uzasināts griezējzobs. Ja griezējzobs ir īsāks par 4 mm, ķēde ir jāizmet.

Nomainiet ķēdi.
Ķēde ir jānomaina, kad griezējzoba garākā daļa ir mazāka  
par 4 mm, vai arī tad, kad atklājat plaisas.
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Mēs iesakām vīlēt dziļummēra zobus pēc tam, kad esat izvīlējis 
griezējzobus 3 – 5 reizes normāla nodiluma gaitā. Ja pēc iezāģēšanas 
akmenī ķēde ir vīlēta, t.i., ja katrs griezējzobs ir vīlēts daudz reižu, 
jums jāvīlē arī dziļuma šabloni. 
 Uz dziļuma šablona ir iepresēti vārdi „Soft“ (Mīksta) un  
„Hard“ (Cieta). Ar „Soft“ apzīmē mīkstu koksni (skuju kokus),  
bet ar „Hard“ apzīmē sasalušu un cietu koksni (lapu kokus).  

Dziļummēra vīlēšana.

1. Uzlieciet šablonu un turiet to cieši ar vienu roku. Atkarībā  
no zāģējamās koksnes izvēlieties iestatījumu „Soft“ (Mīksta)  
vai „Hard“ (Cieta). Atkarībā no ķēdes tipa dziļuma šablons  
var būt dažāds.

Ja dziļumzobus vīlē, izmantojot iestatījumu „Hard“, katrs zobs 
paņems mazliet mazāk koksnes, nekā vīlējot ar iestatījumu „Soft“.
 Ja koksne ir cieta, jūs nevarat vienā reizē nozāģēt tikpat daudz 
koku, kā tad, ja zāģējat mīkstu koksni. Dziļuma šablona parametri 
mainās atkarībā no ķēdes tipa; plašāk par to lasiet zāģa lietotāja 
rokasgrāmatā.

2. Paņemiet plakano vīli otrā rokā un vīlējiet dziļuma šablonu, 
kamēr vīle saskaras ar šablonu.

3. Tad turpiniet vīlēt visus dziļumzobus. Šablona stiprinājums 
mainās atkarībā no tā, vai tas ir uz labo vai kreiso pusi vērsts 
griezējzobs.
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1. Vienkāršākais veids ir izmantot vīlēšanas skrūvspīles.  
Nostipriniet tās uz celma vai baļķa un iestipriniet sliedi kā  
parastās skrūvspīlēs. Vīlējiet, ievērojot vīlēšanas instrukcijas.

2. Izmantojiet mazāku koku. Vīlēšanai piemērotā augstumā 
izveidojiet vertikālu durtenisko zāģējumu. Pārliecinieties,  
ka, veidojot durtenisko zāģējumu, nerodas atsitiena risks  
(skatīt iepriekšējo nodaļu). Apturiet dzinēju un ievietojiet  
sliedi durteniskajā zāģējumā. Nostipriniet sliedi, ievietojot 
kombinēto uzgriežņatslēgu starp sliedi un zāģa griezumu.  
Vīlējiet, ievērojot vīlēšanas instrukcijas.

3. Izmantojiet mazāku koku. Nozāģējiet koku vīlēšanai  
piemērotā augstumā. Izdariet celmā atzīmi aptuveni viena  
sliedes platuma dziļumā. Iezāģējiet diagonālu spraugu  
zem celma griezuma tajā pusē, kurā jābūt zāģa korpusam.  
Ievietojiet spraugā pacelšanas kāsi un izmantojiet kāša  
satvērienu, lai atbalstītu motorzāģi. Vīlējiet, ievērojot  
vīlēšanas instrukcijas.

Ķēdes asināšana mežā.
Pārliecinieties, ka jums ir stabils pamats un ka varat nostiprināt zāģi, lai rīkotos ar vīli. Šeit parādīti daži piemēri, kā rīkoties. 
Izmantojiet sev vispiemērotāko darba paņēmienu. Galvenais – lai jums vienmēr būtu asa zāģa ķēde, kas atvieglos darbu.

4. Šis paņēmiens ļauj jums vīlēt gan ar labo, gan kreiso roku.  
Sēdiet jāteniski uz celma. Turiet zāģa korpusu starp ciskām. 
Pārliecieties pāri motorzāģa korpusam un atbalstiet apakšdelmus  
uz ciskām. Sāciet ar visu griezējzobu izvīlēšanu vienā virzienā, 
nemainot vīles satvērienu. Pēc tam paņemiet vīli otrā rokā un 
vīlējiet otru pusi. Vīlējiet, ievērojot vīlēšanas instrukcijas.

5. Vīlēšana, kā norādīts 4. punktā, ar labo roku. Kad esat izvīlējis 
visus griezējzobus vienā virzienā, izmantojot šo paņēmienu,  
un ir pienācis laiks paņemt vīli kreisajā rokā, sasveriet zāģi pret 
celmu vai baļķi. Atspiediet labo kāju pret dzinēja korpusu tā,  
lai tas būtu drošā stāvoklī. Izvīlējiet pārējos otrā pusē esošos 
zobus, ievērojot vīlēšanas instrukcijas.
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Pacelšanas kāša un šķēru asināšana.
Ir ļoti svarīgi, lai lūkšas un kāsis būtu asi un nodrošinātu labu saķeri ar baļķi. Truli kāši un lūkšas ir neefektīvi 
un var būt arī bīstami, jo paslīdot jūs varat savainot pats sevi.

DROŠĪBAS PĀRBAUDE UN APKOPE

Šķēru vīlēšana.
Smailei jābūt uzasinātai kalta formā, lai lūkšas varētu viegli atbrīvot  
no baļķa. Vīlējiet no kāša ārpuses. Nav ieteicams izveidot smailu 
galu, jo tas var iesprūst baļķī, kad šķēres tiek atbrīvotas.

Celšanas kāša vīlēšana.
Šī metode ļauj dabīgā veidā saglabāt uzgali. Vīlējiet kāsi no sāniem 
un no kāša iekšpuses. Vīlējiet virzienā uz smailo galu.

Pacelšanas kāša pārbaude.
Pārbaudiet smailā gala darbību, velkot to horizontāli pa koka dēli 
vai pa nomizotu baļķi šķiedras virzienā un viegli uzspiežot uz 
roktura. Pareizi uzasināts gals vienmērīgi pieguļ kokam un atstāj 
tajā nelielu rievu.
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