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1. Introducció

Objectius:

La Pulaski és l'eina més
versàtil i la que sempre
permet actuar en
qualsevol situació.
Les maniobres bàsiques
però s'han de conèixer
per tal de fer una feina
sense excessiu desgast i
eficient.

Durant la fase d’extinció i remat dels incendis, es necessari remoure els
materials i punts calents per evitar més endavant les reproduccions en
dies successius. El treball amb línies d’aigua, s’ha de combinar amb els
d’eines manuals per fer més efectiva la feina. L’eina bàsica a emprar es
la pulaski, una combinació d’aixada i destral molt polivalent per aquestes
tasques.
Són eines que mal usades poden donar sensació de mala feina

Un perímetre ben anclat i apagat, es una garantía de seguretat
pel personal que treballa en punta de llança, redueix la fase de
retén, i deixa els vehicles disponibles per a altres serveis.
La pulaski es una eina de tall i de remoure el sól, es composa de
dues fulles oposades, una part serveix de destral i l’altre de pic o
aixada.

2. Utilització
Separar-> línia de defensa: es tracta de
crear una discontinuïtat horitzonal i
vertical del combustible fin el sòl mineral,
tallant arrels i capçades. (amplada de
seguretat)
Separant

Remenar per refredar-> punts calents:
brasers, soques i material que no ha
cremat completament per refredar-lo.
Asfixiar-> cobrir totes les soques i troncs
encesos prop del perímetre per evitar
paveses que originin reproduccions.

Refredant

Seqüencia asfixiant
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3. Seguretat
Treballar amb precaució amb les cames i turmells, si rebota amb les
pedres pot enganxar-nos. Protegir els ulls amb les ulleres de seguretat,
i durant la fase de remat utilitzar la màscara de partícules per la pols i
cendres que s’aixequen.
Separació entre el personal, sempre mantenir un mínim de 2
metres.
Ergonomia: posició de l’esquena recta i
cames flexionades per evitar lumbàgies.
Una bona postura evita mals i redueix el
cansament.
Desplaçaments amb l’eina:

• Subjectar-la per la unió del ferro i
mànec, amb la fulla de la destral cap
al terra.

• Dur el protector posat en els
Posició de desplaçament. El tall
a la part de davant i sempre per
la part de la pendent

desplaçaments i quan es desa sota el
seient de la cabina del camió, dins
l'habitacle dels vehicles, medis aeris...

• Fermar-la si es troba dins dels armaris.
4. Manteniment

• Fabricar uns protectors i dur-los sempre
posats quan no s'utilitza.

• Llimar els talls després de cada ús. Això
ens permetrà millorar el treball de l'eina i
evitarà més esforços dels necessaris quan
l'estem usant.

• Repassar sempre el mànec. Les fisures i
estries ens poden produir ferides a les mans
quan l'utilitzem. Són també el primer avís de
trencament.
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Imatge de posició ergonòmica utilitzant la
pulaski

