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1. PUIDUTÖÖTLEMISEL VALITSEVAD OHUD 

 

Õnnetusjuhtumid ja traumad: 

- kukkumine samal tasapinnal raskeid esemeid transportides ja tõstes  

- elektrišokk, kontaktist vooluga; 

- mehaanilised traumad, saaduna seadmete ja masinate pöörlevatelt osadelt; 

- lõikehaavad (erinevate instrumentide kasutamisel). 

 

Tegurid, mis võivad põhjustada kutsehaigusi: 

- puidutöötleja töö füüsilist pingutust nõudev, mis võib põhjustada traumasid, valusid seljas ja 

kätes ning muid ülekoormushaigusi; 

- puidutöötlemisel eralduv tolm kahjustab silmi, nahka eriti aga hingamisteid ja kopse, 

põhjustades hingamisteede kroonilisi põletikke. 

 

2. ÜLDNÕUDED 
 

2.1. Tööülesannet tohib asuda täitma alles siis, kui selleks on teada ohutud töövõtted. 

Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada õnnetuse. 

2.2. Mitte kasutada tööriistu ega seadmeid, mille käsitsemist ei ole teile õpetatud. 

2.3. Treipingil lubatakse töötada isikuid, kes on vähemalt 18 aastat vanad ja saanud vastava 

ettevalmistuse. 

2.4. Töövahendid, seadmed, kontrollmõõteriistad, tööriistad, käsi-tööriistad, tooted, detailid 

jms. peavad olema paigutatud selliselt, et oleks tagatud ohutus ja käepärasus. 

2.5. Töökohad peavad olema hästi valgustatud, kohtvalgustuse lambid ei tohi pimestada 

töötaja silmi. 

2.6. Üld-ja kohtvalgustites võib kasutada vaid sellise võimsusega hõõglampe, millele 

valgustid on arvestatud. 

2.7. Tööruum (-koht) peab kahjulike ainete olemasolul olema varustatud 

ventilatsioonisüsteemiga, mis tagab sanitaarnormidele vastava õhuvahetuse ja kahjulike ainete 

eemaldamise töötsoonist. 

2.8. Elektriseadmete ekspluatatsioon peab toimuma kooskõlas kehtivate eeskirjadega.  

2.9. Treipingil töötaja peab tundma ohutuid töövõtteid, käesolevat juhendit ja ettevõtte 

töösisekorraeeskirju. 

2.10. Treipingil töötaja peab tegema ainult seda tööd, mis talle on ülesandeks tehtud ja mille 

ohutuid töövõtteid ta tunneb. Kahtluse korral tuleb pöörduda töölõigu juhataja poole selgituse 

saamiseks. 

2.11. Töökohale kõrvalisi isikuid lubada ei tohi. 
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2.12. Märgates ohutuseeskirjade rikkumist teiste töötajate poolt või ohtu lähedalolijaile, peab 

töötaja viivitamatult võtma tarvitusele abinõud ohutuse kindlustamiseks ning juhtunust 

teatama töölõigu juhatajale. 

2.13. Tootmisruum peab olema varustatud esmaabi ja esmaste tulekustutusvahenditega. 

 

3. ENNE TÖÖD 
 

3.1. Enne treipingi käivitamist kontrollida, kas: 

- treipingi padrun on terve, ilma väljaulatuvate osade, poltide jms.; 

- blokeeriv seadeldis, mis välistab pingi sisselülitumise plaanseibi vahetamiseks pidurdatud 

spindli korral on töökorras; 

- liigendil liikuvad läbipaistvad ekraanid on kohal. 

 

4. TÖÖ AJAL 

 

4.1. Suurte toorikute tõstmiseks, paigaldamiseks ja mahavõtmiseks tuleb kasutada 

tõstevahendit. 

4.2. Üle 800 mm pikkuste detailide töötlemiseks tuleb kasutada liikuvaid alustugesid. 

4.3. Kui detaile töödeldakse vahetatava plaanseibiga treipinkidel tsentrite vahel (töötamisel on 

plaanseib maha võetud), peab spindel olema kaetud. 

4.4. Treitavate detailide ringkiirus ei tohi ületada 15 m/s, liimitud detailidel mitte üle 10 m/s. 

4.5. Liimitud detailide töötlemisel tuleb kasutada eesmise padruni ja tagatsentri juures jäiku 

metalltugiplaate. Otsepinna jaoks tuleb kasutada teravikuga plaate. 

4.6. Treitud detailide lihvimisel tuleb võtta abiks vastavad klotsid. Keelatud on suruda 

lihvpaberit kätega. 

4.7. Laaste ja tolmu kogutakse treipingi supportile või tugivardale kinnitatud painduva 

äratõmbetoruga, mis on ühendatud pneumotranspordi süsteemiga. Äratõmbekiirus peab olema 

vähemalt 22 m/s. 

Enne seadme puhastustööde, hooldustööde, remonttööde vms. teostamist tuleb  

seade nõuetekohaselt seisata. Seade tuleb vooluvõrgust välja lülitada tagamaks  

selle käivitumist töö ajal. Tööde ajal tuleb seadmele paigaldada silt.  

Mitte käivitada-hooldustööd.  

 

5. PÄRAST TÖÖD 

 

5.1. Lülitada välja elektrimootor, pühkida ja puhastada tööpink. Korrastada töökoht. 

5.2. Teatada kõigist riketest ja puudustest töölõigu juhile. 


