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Przenośne pilarki ³añcuchowe 
– ochrona operatora 
przed kontaktem z ruchomym narzêdziem

W artykule omówiono urz¹dzenia stosowane w spalinowych i elektrycznych prze-
nośnych pilarkach ³añcuchowych s³u¿¹ce do ochrony operatorów przed kontaktem 
z ruchomym narzêdziem. Zwrócono szczególn¹ uwagê na urz¹dzenia zatrzymu-
j¹ce ruch pi³y ³añcuchowej lub uniemo¿liwiaj¹ce przypadkowe powodowanie jej 
ruchu: uruchamiaj¹ce w ró¿ny sposób hamulec pi³y (zw³aszcza podczas odbicia 
pilarek), zatrzymuj¹ce maszynê oraz umo¿liwiaj¹ce tylko świadome zatrzymanie 
lub zainicjowanie ruchu pi³y ³añcuchowej.

Portable chain saws 
– protection of the operator against contact with a moving tool
The paper discusses appliances in combustion and electrical chain saws used to 
protect operators against contact with a moving tool. Special attention is paid to 
appliances that stop the chain or prevent its accidental operation: they activate the 
chain brake in different ways (particularly during kickback of chain saws), stop the 
machine and also enable only intentional stopping or initiating chain motion.

Wstêp
Przenośne pilarki ³añcuchowe wyposa¿one 

s¹ w bardzo wydajne technologicznie na-
rzêdzie – pi³ê ³añcuchow¹ typu ¿³obikowego 
(fot. 1.), napêdzan¹ silnikiem, najczêściej 

spalinowym (pilarki spalinowe), ale równie¿ 
elektrycznym (pilarki elektryczne), porusza-
j¹c¹ siê po prowadnicy z du¿¹ prêdkości¹ 
(przekraczaj¹c¹ nawet 25 m · s-1) [1] i s³u¿¹c¹ 
do ścinania i dzielenia drewna na czêści. 

Narzêdzie to stanowi zarazem podstawowe 
źród³o zagro¿eñ w tych maszynach (zw³aszcza 
podczas zjawiska odbicia [2]), wykorzysty-
wanych zawodowo g³ównie przy pozyski-
waniu drewna. W polskiej gospodarce leśnej 

Fot. 1. Pi³a ³añcuchowa poruszaj¹ca siê po prowadnicy 
pilarki
Photo 1. Chain moving on guide bar of chain saw

Rys. 1. Os³ona ruchoma pi³y (patent francuski) [4]
Fig. 1. Chain moveable guard (French patent) [4]

Rys. 2. Os³ona koñcówki prowadnicy [4]
Fig. 2. Guard of guide bar tip [4]
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spalinowa pilarka ³añcuchowa jeszcze d³ugo 
bêdzie podstawow¹ maszyn¹ do pozyskiwania 
drewna, szczególnie tam, gdzie s¹ ograniczone 
mo¿liwości wykorzystania maszyn wielo-
operacyjnych [3]. Pilarki s¹ równie¿ chêtnie 
wykorzystywane przez innych u¿ytkowników 
(np. pracowników budowlanych czy do u¿ytku 
prywatnego przy wykonywaniu ró¿nych prac 
w domu i w ogrodzie), poniewa¿ skracaj¹ one 
znacznie czas trwania obróbki drewna. Dlatego 
producenci tych maszyn pracuj¹ ci¹gle nad no-
wymi rozwi¹zaniami technicznymi s³u¿¹cymi 
do ochrony ich operatorów przed kontaktem 
z pi³¹ ³añcuchow¹.

W pilarkach ze wzglêdów bezpieczeñstwa 
stosowane s¹ os³ony pi³y, jednak  szczególnie 
wa¿ne s¹ urz¹dzenia zatrzymuj¹ce ruch pi³y lub 
uniemo¿liwiaj¹ce przypadkowe spowodowanie 
tego ruchu. W artykule zostan¹ przedstawione 
rozwi¹zania świadcz¹ce o znacznym postêpie 
technicznym, jakiego dokonali producenci 
w celu ochrony operatora, z uwzglêdnieniem 
przeznaczenia i zakresu zastosowania tych 
rozwi¹zañ. Wskazano równie¿ piśmiennictwo 
dotycz¹ce omawianych zagadnieñ technicz-
nych. 

Os³ony pi³y ³añcuchowej
Poruszaj¹cej siê po prowadnicy pi³y ³añ-

cuchowej (narzêdzia roboczego) w zasadzie 
nie mo¿na os³oniæ, poniewa¿ utrudnia to 
pracê pilark¹, ale równie¿ zmniejsza zakres jej 
zastosowania. W przesz³ości podejmowano 
próby os³oniêcia tego narzêdzia uchyln¹ os³on¹ 
ruchom¹ (rys. 1.), ale nie znalaz³o to zastoso-
wañ przede wszystkim ze wzglêdu na brak 
mo¿liwości okrzesywania drzew [4].

Os³oniêcie samej koñcówki prowadnicy 
(rys. 2.) zapobiega mo¿liwości zetkniêcia siê 
z twardym przedmiotem (np. sêkiem) ogniw 
tn¹cych pi³y (poruszaj¹cych siê po tej czêści 
prowadnicy), a tym samym odbicia pilarki. 

Uniemo¿liwia to jednak wykonanie ciêcia szty-
letowego, np. podczas ścinania drzew.

Ochronie operatorów tych maszyn przed 
kontaktem z ruchomym narzêdziem, s³u¿¹, 
w pewnym zakresie, os³ony rêki: przednia 
(1) i tylna (2), a tak¿e wychwytnik (3) pi³y 
³añcuchowej, przeznaczony do zatrzymania 
zerwanej lub spadaj¹cej z prowadnicy pi³y 
³añcuchowej (fot. 2.).

Urz¹dzenia s³u¿¹ce do zatrzymywania 
ruchu pi³y ³añcuchowej

W ostatnich latach podjêto tak¿e prace nad 
doskonaleniem urz¹dzeñ do zatrzymywania 
i uniemo¿liwiania niezamierzonego ruchu pi³y 
³añcuchowej tak, aby w wiêkszym stopniu 
ograniczyæ mo¿liwośæ zetkniêcia siê jej rucho-
mych czêści z cia³em operatora.

W pilarkach stosowany jest hamulec pi³y 
³añcuchowej. Zatrzymanie ruchu pi³y ³añcu-
chowej przez hamulec ma znaczenie zw³aszcza 
w sytuacji, kiedy wystêpuje zagro¿enie dla 
operatora pilarki, np. przy jej odbiciu. Ponadto 
hamulec mo¿e uniemo¿liwiaæ przypadkowe 
uruchomienie pi³y, gdy silnik pracuje na biegu 
ja³owym. Zablokowanie ruchu pi³y ³añcuchowej 
nastêpuje za pośrednictwem bêbna sprzêg³o-
wego, na którym znajduje siê kó³ko napêdowe 

pi³y. Elementem hamuj¹cym jest taśma opasu-
j¹ca zewnêtrzny obwód bêbna.

Szczegó³owe rozwi¹zania konstrukcyjne 
ró¿ni¹ siê przede wszystkim mechanizmami 
zwalniaj¹cymi napiêt¹ sprê¿ynê hamulca. Stan-
dardowym rozwi¹zaniem jest uruchamianie 
hamulca pi³y ³añcuchowej przez rêczne prze-
suniêcie do przodu dźwigni hamulca, bêd¹cej 
jednocześnie przedni¹ os³on¹ rêki (fot. 3.).

PN-ISO 6535: 1999 [8] określa wymagania 
dotycz¹ce si³y dzia³aj¹cej na dźwigniê, niezbêd-
nej do uruchomienia hamulca (nie powinna 
byæ mniejsza ni¿ 20 N i nie wiêksza ni¿ 60 
N), a tak¿e czasu hamowania (nie powinien 
przekraczaæ 0,15 s, a średni czas nie powinien 
byæ d³u¿szy ni¿ 0,12 s).

Ostatnio wprowadzono tak¿e na rynek 
pilarki, maj¹ce dwie dźwignie do rêcznego uru-
chamiania hamulca (fot. 4., str. 18.) [6]. Jedna 
z nich jest „tradycyjnie” sprzê¿ona z os³on¹ 
przedni¹ (1) i uruchamiana lew¹ d³oni¹. Druga 
dźwignia (2) – uruchamiana praw¹ d³oni¹, 
znajduje siê przy tylnym uchwycie pilarki, 
co umo¿liwia uruchamianie hamulca tak¿e 
podczas ścinania drzewa, kiedy utrudnione 
jest w³¹czenie rêczne dźwigni hamulca (1) ze 
wzglêdu na miejsce trzymania rêk¹ uchwytu 
przedniego pilarki przez operatora.

Hamulec mo¿e byæ tak¿e uruchomiony 
automatycznie (nie rêcznie), pod wp³ywem 

Fot. 2. Spalinowa pilarka do prac leśnych: 1 – os³ona przednia, 2 – os³ona tylna, 3  – wychwyt-
nik pi³y ³añcuchowej, 4 – pi³a ³añcuchowa, 5 – prowadnica, 6 – os³ona prowadnicy
Photo 2. Combustion chain saw for forest work: 1 – front hand guard, 2 – rear hand guard, 
3 – chain catcher, 4 – saw chain, 5 – guide bar, 6 – guide bar guard

Tabela
D£UGOŚCI PROWADNIC ODPOWIADAJ¥CE POJEMNOŚCI SILNIKA PILAREK SPALINOWYCH
Lengths of guide bars and engine capacity of combustion chain saw

Pojemnośæ skokowa 
silnika pilarek spalinowych,

cm3

U¿ytkowa d³ugośæ prowadnic l,
m

0 ÷ 44 0,25 ≤  l < 0,35

45 ÷ 69 0,30 ≤  l < 0,40

70 ÷ 89 0,40 ≤  l < 0,50

≥ 90 l ≥ 0,50

Fot. 3. Hamulec pi³y ³añcuchowej po³¹czony z os³on¹ przedni¹: 1 – dźwignia hamulca 
(os³ona rêki), 2 – taśma hamulca, 3 – g³ówna sprê¿yna hamulca, 4 – bêben sprzêg³a, 
5 – uchwyt przedni [7]
Photo 3. Chain brake connected with front guard: 1 – brake lever (front guard), 2 – brake 
tape, 3 – main brake spring, 4 – clutch drum, 5- front handle [7]
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dzia³ania si³ bezw³adności. Ten sposób urucha-
miania hamulca ma szczególne znaczenie pod-
czas opisanych wy¿ej warunków pracy, kiedy 
jest utrudnione lub uniemo¿liwione w³¹czenie 
hamulca za pomoc¹ os³ony przedniej.

„Bezw³adnościowe” uruchamianie hamulca 
nastêpuje po uderzeniu w koñcówkê prowad-
nicy (np. podczas odbicia pilarki), przy określo-
nych przyspieszeniach tej koñcówki w kierunku 
osi X i Y. Norma [12] szczegó³owo określa, dla 
jakich d³ugości prowadnic (w zale¿ności od 
mocy pilarek) przyspieszenia te powinny byæ 
ustalane (tabela).

W przypadku pilarek, w których istnieje 
mo¿liwośæ uruchamiania hamulca w sposób 
bezw³adnościowy, powinny byæ spe³nione 
progowe wartości przyspieszeñ koñcówek 
prowadnic (powoduj¹cych uruchomienie 
hamulca), (rys. 3.).

W niektórych pilarkach nastêpuje zatrzy-
manie ruchu pi³y ³añcuchowej po zwolnieniu 
elementów sterowniczych, np. w pilarkach 
elektrycznych po zwolnieniu w³¹cznika/
wy³¹cznika [12], a w pilarkach spalinowych – 
blokady przycisku przyspiesznika (fot. 5.).

Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e w obecnie sto-
sowanych pilarkach (zale¿nie od typu) spotyka 
siê cztery sposoby uruchamiania hamulca pi³y 
³añcuchowej:

a) przez rêczne przesuniêcie dźwigni ha-
mulca – sprzê¿onej z os³on¹ przedni¹,

b) na skutek uderzenia w koñcówkê pro-
wadnicy (przesuniêcie os³ony przedniej – dźwi-
gni hamulca na skutek odbicia pilarki),

c) po zwolnieniu elementu sterowniczego,
d) przez rêczne przesuniêcie dźwigni ha-

mulca znajduj¹cej siê przy uchwycie tylnym.
Nale¿y przy tym zaznaczyæ, ¿e w wyma-

ganiach norm typu C dla przenośnych pilarek 
³añcuchowych [9 ÷ 11] uwzglêdnione s¹ roz-

wi¹zania a, b, c, natomiast rozwi¹zanie d jest 
„nowości¹” nie ujêt¹ w tych wymaganiach.

Urz¹dzenia do od³¹czania napêdu
pi³ ³añcuchowych 

Świadome zatrzymanie lub zainicjowanie 
ruchu pi³y ³añcuchowej – od³¹czenie jej na-
pêdu lub spowodowanie jej ruchu umo¿liwia 
tak¿e sprzêg³o odśrodkowe, stosowane 
w spalinowych przenośnych pilarkach ³añ-
cuchowych (rys. 4.). Umo¿liwia ono, przy 
określonej prêdkości obrotowej silnika (wiêk-
szej ni¿ prêdkośæ biegu ja³owego), w³¹czenie 
napêdu pi³y i pokonywanie przez ni¹ oporów 
skrawania drewna. W przypadku zmniej-
szenia prêdkości silnika pilarki do obrotów 
biegu ja³owego, szczêki sprzêg³a – ści¹gane 
sprê¿yn¹ do środka – nie maj¹ kontaktu 
z bêbnem, co zapewnia pozostawanie pi³y 
w stanie spoczynku.

Cechy konstrukcyjne tarczy sprzêg³a 
wp³ywaj¹ na prêdkości obrotowe jego 
w³¹czania i roz³¹czania. Wprowadzenie 
przez producentów nowych kszta³tów jego 
prowadników – skośnego lub ³ukowego – 
powoduje wcześniejsze roz³¹czenie napêdu 
pi³y ³añcuchowej (przy wy¿szej prêdkości 
obrotowej silnika) podczas gwa³townego jej 
hamowania. W takim przypadku wa³ korbowy 
silnika i osadzone na nim elementy przekazuj¹ 
mniej energii kinetycznej na korpus pilarki, co 
mo¿e skutkowaæ mniejszym k¹tem odbicia, 
a tym samym mniejszym ryzykiem urazów 
u operatora [5].

Urz¹dzenia do wy³¹czania pilarek
W pilarkach spalinowych zatrzymanie 

ruchu pi³y ³añcuchowej nastêpuje za po-
moc¹ elementu sterowniczego maszyny, tj. 
wy³¹cznika zap³onu. Wy³¹czniki zap³onu s¹ 

umieszczone w miejscach dogodnych do ich 
obs³ugi praw¹ rêk¹ operatora trzyman¹ na 
uchwycie tylnym. W przypadku pilarek do prac 
leśnych wy³¹czanie zap³onu mo¿e nastêpowaæ 
z wykorzystaniem wielofunkcyjnego prze³¹cz-
nika znajduj¹cego siê w tylnej czêści korpusu 
pilarki (fot. 6.).

W pilarkach do pielêgnacji drzew wy³¹cznik 
zap³onu znajduje siê w górnej czêści jej kor-
pusu ze wzglêdu na inne po³o¿enie uchwytu 
tylnego, a tym samym prawej d³oni operatora 
(rys. 5.).

Elementy sterownicze s¹ tak konstruowane, 
¿e uniemo¿liwiaj¹ przypadkowe w³¹czenie 
pilarki i napêdu pi³y. Jest to zrealizowane przez 
zastosowanie dwóch elementów, które nale¿y 
zaktywizowaæ – co zmniejsza ryzyko kontaktu 
operatora z ruchomym narzêdziem. Takie roz-
wi¹zania s¹ stosowane zarówno w pilarkach 
spalinowych, jak i elektrycznych.

Podsumowanie
W artykule przedstawiono urz¹dzenia 

pilarek zatrzymuj¹ce lub uniemo¿liwiaj¹ce 
przypadkowe spowodowanie ruchu pi³y.

Hamulce mog¹ spe³niæ w³aściwie swoj¹ 
rolê w ograniczaniu ryzyka kontaktu ruchomej 
pi³y z operatorem, jeśli jej zatrzymanie nast¹pi 
w odpowiednio krótkim czasie. Dlatego istotne 
jest, aby operatorzy systematyczne sprawdzali 
dzia³anie tych urz¹dzeñ. Ze wzglêdu na przewi-
dywany zakres prac operatorzy powinni tak¿e 
zwróciæ uwagê, czy sposób pracy pilark¹ (jej 
trzymania) umo¿liwia w ka¿dym przypadku 
uruchomienie hamulca pi³y (zw³aszcza podczas 
odbicia pilarki).

W przypadku urz¹dzeñ, a zw³aszcza ele-
mentów sterowniczych s³u¿¹cych do wy³¹cza-
nia pilarek i uniemo¿liwiaj¹cych przypadkowe 
uruchomienie ruchu pi³y po prowadnicy, istotne 

Rys. 3. Poziomy przyśpieszeñ na koñcówce prowadnicy powoduj¹ce zadzia³anie „bezw³adnościowego” hamulca pi³y 
uruchamianego bezw³adnościowo: a – pilarki do pielêgnacji drzew, b – pilarki do prac leśnych, o pojemności silnika ≤ 40 
cm3, c – pilarki do prac leśnych o pojemności silnika > 40 cm3, ax – przyśpieszenie poziome, m·s-2, ay – przyśpieszenie 
pionowe, m·s-2, A – przyśpieszenie akceptowalne, N/A – przyśpieszenie nieakceptowane [12]
Fig. 3. Acceleration levels on guide bar  tip causing “non-manual” chain brake activation : a – chain saw for tree service, 
b – chain saw for forest service with engine capacity ≤ 40 cm3, c – chain saw for forest service with engine capacity 
> 40 cm3, ax – horizontal acceleration, m·s-2, ay – vertical acceleration, m·s-2, A – acceptable acceleration, N/A – non-
acceptable acceleration [12]

Fot. 4. Pilarka z dwoma dźwigniami uruchamiaj¹cymi 
hamulec pi³y ³añcuchowej: 1 – dźwignia sprzê¿ona z os³on¹ 
przedni¹, dodatkowa dźwignia (os³ona) przy uchwycie 
tylnym pilarki [7]
Photo. 4. Chain saw with two levers activating chain 
brake: 1 – lever coupled with front guard, 2 – additional 
lever (guard) at rear handle [7]

a b c
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Rys. 4. Tarcze sprzêgie³ odśrodkowych w pilarkach spalinowych: a – jednolita, b – z prowadnikami promieniowymi, 
c – z prowadnikami skośnymi, d – z prowadnikami ³ukowymi, 1 – szczêka, 2 – piasta, 3 – nity, 4 – sprê¿yna, 5 – ramiê 
(prowadnik) [5]
Fig. 4. Disks of centrifugal clutch of combustion chain saws: a – uniform, b – with radial guides, c – with inclined guides, 
d – with arched guides 1 – shoe, 2 – hub, 3 – rivets, 4 – spring, 5 – arm (guide) [5]

Fot. 5. Uruchamianie hamulca pi³y ³añcuchowej natych-
miast po puszczeniu blokady przycisku przyspiesznika 
w spalinowej przenośnej pilarce ³añcuchowej
Photo 5. Chain brake activating immediately after (throt-
tle) trigger lock loosening in combustion chain saw

jest ich po³o¿enie umo¿liwiaj¹ce dogodny 
dostêp d³oni¹ operatora (tak¿e w rêkawicy 
ochronnej), trzyman¹ na uchwycie pilarki, 
a tak¿e zapewnienie ich w³aściwego dzia³ania 
przez systematyczne kontrole.
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Rys. 5. Po³o¿enie wy³¹cznika zap³onu w spalinowej 
pilarce do pielêgnacji drzew
Fig. 5. Location of ignition switch of the combustion 
chain saw for tree service

Fot. 6. Prze³¹cznik wielofunkcyjny w spalinowej pilarce 
do prac leśnych umo¿liwiaj¹cy wy³¹czenie zap³onu
Photo 6. Multifunctional switch of combustion chain 
saw for forest work enabling ignition disconnection
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