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5YX^KU^$KXNKL*MSYZZV

:\dOXYļXOZSVK\USĥKħM_MRYaO
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– nowe wytyczne ergonomiczne
w normach zharmonizowanych

W artykule przedstawiono nowe wytyczne zawarte w normach zharmonizowanych, dotycz¹ce
]^Y]YaKXSKO\QYXYWSMdXcMR\YdaSédKħaZ\dOXYļXcMRZSVK\UKMRĥKħM_MRYacMR:\KaSNĥYaYļë
wprowadzania tych rozwi¹zañ jest sprawdzana przy zastosowaniu prostych metod badawMdcMRSacZY]KŜOXSK.VK^OQYWO^YNc^OWYQéLcë]^Y]YaKXOdK\¸aXYZ\dOdZ\YN_MOX^¸a
importerów, pracodawców i s³u¿by bhp, jak i poszczególnych u¿ytkowników kupuj¹cych pilarki
w sklepie dla swoich potrzeb. Wskazano na efekty nowych rozwi¹zañ, np. bezpieczne i komPY\^YaO^\dcWKXSOWK]dcXdK_MRac^cZ\dONXSS^cVXcdKMRYaKXSOWYŜVSaYļMS]aYLYNXOQY
operowania elementami sterowniczymi oraz uniemo¿liwienie niezamierzonego uruchomienia
maszyny lub zainicjowania niebezpiecznego ruchu pi³y ³añcuchowej.
=ĥYaKUV_MdYaO$Z\dOXYļXOZSVK\USĥKħM_MRYaOO\QYXYWSKXY\WcdRK\WYXSdYaKXO

:Y\^KLVOMRKSX]Ka]pXOaO\QYXYWSMQ_SNOVSXO]YPRK\WYXSdON]^KXNK\N]
This paper presents new guidelines of harmonized standards related to ergonomic solutions in chain
saws. Simple tests and equipment are used to check these solutions. Therefore, manufacturers, importers,
employers and OSH staff, and individual users who buy chain saws in shops, can check if those solutions
are available. This article discusses positive results of the new solutions, e.g., safe and comfortable (front
and rear) handles; unconstrained operation of control elements and prevention of unintentional start
of machines or initiation of a dangerous movement of a saw chain.
5OcaY\N]$WYLSVOMRKSX]Ka]O\QYXYWSM]RK\WYXSdON]^KXNK\N]

Wstêp
Maszyny rêczne s¹ przeznaczone do wykonania pracy mechanicznej. S¹ tak skonstruowane,
¿e silnik i urz¹dzenie tworz¹ jeden zespó³, który
WYŜXK ĥK^aY Z\dOXSOļë XK WSOT]MO Z\KMc S U^¸\c
podczas pracy trzymany jest albo w rêku, albo przy
pomocy specjalnego zawieszenia. Maszyny rêczne
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]éŚ\¸NĥOWdKQ\YŜOXSKdOadQVýN_XK]aYTéWYLSVXYļëpĥK^aYļëZ\dOXY]dOXSKSdWSKXcZYĥYŜOXSK
W zwi¹zku z tym ich elementy tn¹ce, które czêsto
^\_NXYTO]^MKĥUYaSMSOY]ĥYXSëWYQéĥK^aYdXKVOŚë
siê w po³o¿eniu, w którym wejd¹ w kontakt z cia³em
operatora. To dlatego producenci i projektanci tych
WK]dcX W_]dé da\KMKë _aKQý XK K]ZOU^c O\QY-

nomiczne, zwi¹zane z wygodnym, bezpiecznym
i stabilnym trzymaniem maszyny za uchwyty.
>KUSO dKQKNXSOXSK ZYaSXXS \¸aXSOŜ dXKë SWporterzy, sprowadzaj¹cy pilarki na polski rynek.
Pracodawcy wraz z pracownikami s³u¿by bhp
pe³ni¹cymi funkcje doradcze w zak³adach pracy
W_]dé\¸aXSOŜdKZOaXSëacZY]KŜOXSO]^KXYaS]U
pracy w maszyny rêczne spe³niaj¹ce wymagania
bezpieczeñstwa i ergonomii.
Szczególnie wa¿ne jest zapewnienie, aby operator, z rêkami spoczywaj¹cymi na uchwytach,
KVO TONXYMdOļXSO MY ZOaSOX MdK] acUY\dc]^_TéM
dostêpne elementy sterownicze, zachowywa³
WYŜVSaSON_ŜéĥK^aYļë]^O\YaKXSKZ\KMéWK]dcXc
7K]dcXc^OZYaSXXcLcë^KUŜO^KUdL_NYaKXOKLc
_XSOWYŜVSaSëZ\dcZKNUYaéKU^caSdKMTýOVOWOX^¸a
]^O\YaXSMdcMR ZYXSOaKŜ WYŜO ^Y Z\YaKNdSë
do ich niezamierzonego uruchomienia (skutkuj¹cego np. niekontrolowanym ruchem narzêdzia
roboczego). W niektórych przypadkach maszyna
\ýMdXKZYaSXXKWSOë\¸aXSOŜ^KUSU]d^Kĥ^SaSOVUYļë
uchwytów, aby operowanie ni¹ by³o mo¿liwe w rêkawicach ochronnych.
:\dOXYļXOZSVK\USĥKħM_MRYaO^YLK\NdYacNKTXO
maszyny rêczne, przeznaczone do ciêcia drewna.
S¹ one wprawdzie stopniowo wypierane z prac
zwi¹zanych z profesjonalnym pozyskiwaniem
drewna w lesie przez maszyny wielooperacyjne,
jednak nadal s¹ chêtnie wykorzystywane przez wielu
pracowników budowlanych, czy np. przy wykonywaniu ró¿nych prac w domu i w ogrodzie, poniewa¿
dziêki nim skraca siê znacz¹co czas obróbki drewna.
7YQé Lcë ^KUŜO dK]^Y]YaKXO NY ZYdc]USaKXSK
drewna w miejscach trudno dostêpnych dla maszyn
wielooperacyjnych.
Pilarki s¹ wyposa¿one w silniki spalinowe
NY Z\KM VOļXcMR S NY ZSOVýQXKMTS N\dOa EG
lub elektryczne [3], chocia¿ obecnie dostêpne
s¹ na rynku tak¿e maszyny z innym rodzajem napêdu, np. pneumatyczne (fot. 1.). W tych maszynach
nieos³oniêta pi³a ³añcuchowa przemieszcza siê
ZYZ\YaKNXSMcdN_ŜéZ\ýNUYļMSépXKaO^ZYXKN
W]LýNéMQĥ¸aXcWŚ\¸NĥOWdKQ\YŜOħWOMRKnicznych [4]. Urazy powstaj¹ce w wyniku kontaktu
dY]^\dOWZSĥcĥKħM_MRYaOTWYQéLcëLK\NdY\YdVOQĥOSMSýŜUSOKXKaO^UYħMdcë]SýļWSO\MSédK\¸aXY
operatorów tych maszyn, jak i osób postronnych [5].
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W artykule przedstawiono nowe wytyczne
ergonomiczne zawarte w normach [1-3] znajduj¹cych siê w wykazie norm zharmonizowanych (oraz
w tych normach, które s¹ w nich przywo³ane), jakie
ZYaSXXSYLOMXSO]ZOĥXSKëZ\YTOU^KXMSSZ\YN_MOXMS
pilarek [6,7]. U³atwione jest dokonywanie sprawdzeñ spe³nienia tych wytycznych poprzez zastosowanie elementów pomocniczych w postaci wa³ków
Y\¸ŜXcMRļ\ONXSMKMRSNĥ_QYļMSKMR

Prezentacja
wytycznych ergonomicznych

Fot. 1. Pilarka ³añcuchowa z napêdem pneumatycznym (fot. autor)
Photo 1. Chain saw with pneumatic drive

Rys. 1. Wymiary i odstêpy uchwytu przedniego i tylnego (w odniesieniu do innych elementów pilarki) w spalinowych
ZSVK\UKMRĥKħM_MRYacMRZ\dOXYļXcMRNYZ\KMVOļXcMRY\KdOVOU^\cMdXcMRZSVK\UKMRĥKħM_MRYacMR$pdNO\dKUYZY\Yac
dýLK^c%p_MRac^^cVXcp_MRac^Z\dONXSpZ\dcMS]UZ\dcļZSO]dXSUKZSVK\US]ZKVSXYaONYZ\KMVOļXcMRacĥéMdXSU
(pilarki elektryczne)
0iQ. 1. .imensions and distances oP Pront and rear handVe in reVation to other eVements oP chain saw oP comLustion
chain saw Por Porest worU and eVectric chain saws$ 1 spiUed Lumper  rear handVe  p Pront handVe  p throttVe triQQer
comLustion chain saw Por Porest worUswitch eVectric chain saws

Rys. 2. Odbicie pilarki: a – odbicie, b – niebezpieczny wycinek k¹towy ³uku koñcówki prowadnicy Į
0iQ. . Chain saw UicULacU. + p UicULacU L p hadardous anQuVar seQment oP Quide tip Low Į

Podczas trzymania pilarki szczególnie nara¿ona
na uraz jest ta rêka, która spoczywa na uchwycie
przednim. Wed³ug najnowszych wytycznych ergonomicznych (zwi¹zanych tak¿e z bezpieczeñstwem
u¿ytkowania maszyn) zawartych w normach kontakt
ten jest w znacznym stopniu ograniczony, je¿eli
zachowane zostan¹ wymagania ergonomii zwiêk]dKTéMO]^KLSVXYļëZSVK\US^\dcWKXOTdK^OX_MRac^
7YŜXK]Z\KaNdSëMdc^OacWKQKXSK]é\O]ZOU^YaKne, stosuj¹c proste metody badawcze umo¿liwiaj¹ce
uzyskanie jednoznacznego wyniku prób.
Zgodnie z norm¹ ISO 7914 [10], przywo³an¹
w normach zharmonizowanych [1-3], producenci
ZSVK\OUĥKħM_MRYacMRp]ZKVSXYacMRNYZ\KMVOļXcMR
Y\KdOVOU^\cMdXcMRpZYaSXXSdKZOaXSëYNZYaSONXSO acWSK\c Y\Kd YNVOQĥYļMS _MRac^_ Z\dONXSOQY
i tylnego wzglêdem siebie oraz wzglêdem korpusu
pilarki (rys. 1.).
7SXSWKVXéaYVXéZ\dO]^\dOħZ\dOļaS^ZYWSýdzy uchwytem przednim a os³on¹ przedni¹ i korpusem przeznaczon¹ dla palców rêki (obejmuj¹cej
_MRac^ Z\dONXS YU\OļVK acWSK\+ :YaSXSOX YX
acXY]SëMYXKTWXSOTWW4ONXYMdOļXSO_MRac^
Z\dONXSZYaSXSOXLcëZ\dO]_XSý^cNY^cĥ_a]^Y]_Xku do powierzchni czo³owej korpusu pilarki. WymaQKXSO^YTO]^]ZOĥXSYXOTOŜOVSWSXSWKVXKYNVOQĥYļë,
pomiêdzy przodem korpusu pilarki oraz uchwytem
w najwy¿szym punkcie mierzonym 60 mm na lewo
od powierzchni prowadnicy wynosi 38 mm.
AcWKQKXK TO]^ ^KUŜO YNZYaSONXSK YNVOQĥYļë
C, mierzona wzd³u¿ osi prowadnicy, pomiêdzy
czo³em korpusu pilarki i uchwytem, wynosz¹ca
 WW 4OļVS ZSVK\UK WK XK ]^KĥO dKWYMYaKXc
zêbaty zderzak oporowy (oznaczenie 1 na rys. 1.),
to wymiary B i C s¹ mierzone od p³aszczyzny dna
a\ýL_dýL¸adNO\dKUKp\c]:YaSXXKLcë
^KUŜOdKMRYaKXKYNZYaSONXSKWSXSWKVXKYNVOQĥYļë
D wynosz¹ca 225 mm, mierzona od tylnej strony
Z\dcMS]U_ Z\dcļZSO]dXSUK acĥéMdXSUK NY ļ\YNUK
uchwytu przedniego w najwy¿szym punkcie, w celu
zapewnienia odpowiednio du¿ego momentu si³y
trzymania pilarki za uchwyty (du¿e ramiê si³y wywieranej przez rêce operatora trzymaj¹ce za oba
uchwyty). Zmniejsza to ryzyko zwi¹zane z odbiciem
ZSVK\US\c]KU^¸\OWYŜOXK]^éZSëa¸aMdK]QNc
ruchoma pi³a ³añcuchowa poruszaj¹ca siê po ³uku
Į koñcówki prowadnicy (rys. 2b) zetknie siê z twardym obiektem w drewnie (np. sêkiem). W efekcie
WYŜO^Y]ZYaYNYaKëXSOUYX^\YVYaKXcSXKQĥc\_MR
maszyny w kierunku operatora [11].
W przypadku pilarek ³añcuchowych przenoļXcMR NY ZSOVýQXKMTS N\dOa \¸aXSOŜ YU\OļVYXY
minimalne wymiary A, B i C (rys. 3.), wynosz¹ce odpowiednio 35, 38 oraz 25 mm. Pilarki do pielêgnacji
drzew, ze wzglêdu na ergonomiê i bezpieczeñstwo
_Ŝc^UYaKXSK ZYaSXXc WSOë ZYXKN^Y dKMRYaKXO

BP 1/2015

25

<c]9N]^ýZcSZ\dOļaS^c_MRac^_Z\dONXSOQYS_MRac^_^cVXOQYZSVK\OUĥKħM_MRYacMR
Z\dOXYļXcMRNYZSOVýQXKMTSN\dOa
0iQ. . CVearance and distance Letween Pront and rear handVes oP chain saw Por trimming trees

<c]:\dOļaS^NVKZKVMKZ\dcdaYVXSYXcWZ\dcMS]U_Z\dcļZSO]dXSUKacĥéMdXSUKa]ZKVSXYacMRZSVK\UKMRĥKħM_MRYacMRZ\dOXYļXcMRNYZ\KMVOļXcMRY\KdOVOU^\cMdXcMRZSVK\UKMR
ĥKħM_MRYacMR$pZ_XU^]^cU_pZ\dcMS]UZ\dcļZSO]dXSUK
0ig. . 0inger cVearances at reVeased throttVe trigger switch oP comLustion chain saw Por
Porest worU and eVectric chain saws$ 1 p pivot point  p throttVe trigger

Fot. 2. Prze³¹cznik wielofunkcyjny w spalinowej pilarce do
Z\KMVOļXcMR_WYŜVSaSKTéMcacĥéMdOXSOdKZĥYX_$pZ\dcMS]UZ\dcļZSO]dXSUKpLVYUKNKZ\dcMS]U_Z\dcļZSO]dXSUK
Photo . 7uVtiPunctionaV switch oP comLustion chain saw
Por Porest worU Por disconnection oP ignition$ 1 p throttVe
trigger  p throttVe trigger VocU out

Į o·o
ȕ o·o
<c]9N]^ýZdKdaYVXSYXcWZ\dcMS]USOWZ\dcļZSO]dXSUKacĥéMdXSUKa]ZKVSXYacMRZSVK\UKMRĥKħM_MRYacMRZ\dOXYļXcMRNYZ\KMVOļXcMRY\KdOVOU^\cMdXcMRZSVK\UKMRĥKħM_MRYacMR$pZ\dcMS]UZ\dcļZSO]dXSUKpaKĥOU]Z\KaNdKTéMc
Yļ\ONXSMcWW]d^_USĮ oraz ȕpUé^c_^aY\dYXOZYWSýNdcVSXSéZ\dOMRYNdéMéZ\dOdļ\YNUS^\dOMRZSO\a]dcMR
aKĥU¸adXKTN_TéMcMR]SýdKZ\dcMS]USOWZ\dcļZSO]dXSUKacĥéMdXSUKKYNZYaSONXSY$VSXSéĥéMdéMéļ\YNOUZSO\a]dOQY
aKĥUKdXKTN_TéMOQY]SýdKZ\dcMS]USOWZ\dcļZSO]dXSUKS]^cUKTéMé]SýdZYaSO\dMRXSéZ\dcMS]U_Z\dcļZSO]dXSUKY\KdVSXSé
ĥéMdéMéļ\YNUSSaKĥUKdKZ\dcMS]USOWZ\dcļZSO]dXSUKacĥéMdXSUK
0ig. . CVearance Lehind reVeased throttVe trigger switch oP comLustion chain saw Por Porest worU and eVectric chain
saws$ 1 - throttVe trigger test ccVinder with diameter  mm  pieces Į or ȕ angVes created Letween Vine crossing
centres oP three Pirst test ccVinders Lehind reVeased throttVe trigger switch and suitaLVc$ Vine crossing centre oP the Pirst
test ccVinder Lehind reVeased throttVe trigger switch and contact top point oP throttVe trigger switch or Vine crossing
centres oP the third and Pourth test ccVinder Lehind reVeased throttVe trigger switch

YNZYaSONXSOWSXSWKVXOacWSK\cZ\dOļaS^c$/p
NVKZKVMKZ\dONdaYVXSYXcWZ\dcMS]USOWZ\dcļZSO]dnika oraz G2, dla palców za zwolnionym przyciskiem
przyspiesznika, wynosz¹ce odpowiednio: 30 mm
oraz 3 x 25 mm (rys. 3.).
:SVK\USOVOU^\cMdXOS]ZKVSXYaOZSVK\USNYZ\KMVOļXcMR
ZYaSXXcWSOëdKMRYaKXOYNZYaSONXSOWSXSWKVXO
Z\dOļaS^c$/acXY]déMcWWpNVKZKVMKZ\dON
daYVXSYXcWZ\dcMS]USOWZ\dcļZSO]dXSUKS01 wynosz¹cy 35 mm – dla palca pod zwolnionym przyciskiem
Z\dcļZSO]dXSUK\c]K^KUŜO11 wynosz¹cy 4 x 25
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mm (rys. 5.) – dla palców za zwolnionym przyciskiem
Z\dcļZSO]dXSUK.VKZSVK\OU]ZKVSXYacMRNYZSOVýQXKMTS
N\dOaZYaSXSOXLcëdKMRYaKXcZ\dOļaS^02 wynosz¹cy
WW\c]8K^YWSK]^Z\dOļaS^/ZYdY]^KTO^KUS
sam, jak dla pilarek elektrycznych i spalinowych pilarek
NYZ\KMVOļXcMR\c]
Oprócz pewnego trzymania pilarki za uchwyty
aKŜXOTO]^^KUŜOdKMRYaKXSOWYŜVSaYļMSKU^caSdKMTS
elementów sterowniczych w³¹czania i wy³¹czania (fot.
2.) oraz uniemo¿liwienie niezamierzonego uruchomienia ruchu pi³y ³añcuchowej lub w³¹czenia maszyny.

<c] =ZY]¸LZYWSK\_YLaYN_2aZ\dcZKNU_YU\OļVOXSK
przekroju uchwytów pilarek
0ig. . 7easuring cross-section perimeter oP handVes

W nowych normach podtrzymano tak¿e wytyczne
XZNY^cMdéMOUYXSOMdXYļMS_\_MRKWSKXSK\_MR_ZSĥc
³añcuchowej przez aktywizacjê dwóch niezale¿nych
OVOWOX^¸a]^O\YaXSMdcMRXZZ\dcMS]U_Z\dcļZSO]dnika i jego blokady w pilarkach spalinowych.
?MRac^c Z\dONXS S ^cVXc ZSVK\OU ZYaSXXc WSOë
YNZYaSONXSYLa¸NaMOV_dKZOaXSOXSK]^K^OMdXYļMS
maszyny, a tym samym bezpieczeñstwa operatora

REKLAMA

TECHNIKA BEZPIECZEÑSTWA

a)

b)

w rêkawice ochronne, które chroni¹ przed
urazami, zimnem i drganiami miejscowymi
(przenoszonymi na rêce operatora). Noszenie
rêkawic oprócz pozytywnych skutków prewencyjnych powoduje równie¿ dyskomfort
osób obs³uguj¹cych te maszyny. Opisane w artykule wymagania ergonomiczne
_adQVýNXSKTéUYXSOMdXYļë_^\dcWKXSKS]^O\Ywania elementami maszyn przez operatorów
pilarek wyposa¿onych w rêkawice.
Wymagania te wprowadzaj¹ równie¿
standardy dotycz¹ce obiektywnych i prostych
metod oceny spe³niania wymogów bezpieczeñstwa i ergonomii z wykorzystaniem
nieskomplikowanego wyposa¿enia. Metody
^OWYQéLcë]^Y]YaKXOXSO^cVUYZ\dOdZ\YN_centów, importerów i pracodawców, ale tak¿e
przez coraz liczniejsz¹ grupê u¿ytkowników
kupuj¹cych pilarki dla swoich potrzeb.
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<c]!=Z\KaNdOXSOZ\dOļaS^_ZYWSýNdcY]ĥYXéZ\dONXSéK
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b) wa³ek ø 70 x 100 mm nie wchodzi w szczelinê
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0ig. !. >esting clearance Letween Pront hand guard and
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a) the cylinder ø  x 100 mm enter the cracU Letween
Letween Pront hand guard and Pront handle
L) the cylinder ø 70 x 100 mm don’t enter the crack
Letween Pront hand guard and Pront handle

podczas ich trzymania. Minimalny obwód H w odniesieniu do obydwu uchwytów wynosi 65 mm (rys. 6.).
Z punktu widzenia ergonomii i bezpieczeñstwa
UYX]^\_UMTKZSVK\USZYaSXXK_adQVýNXSKëYNZYaSONXS
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]Z\KaNdSë Z\Y]^cWS WO^YNKWS Z\dON]^KaSYXcWS
na rys. 7a i b [12], czyli wk³adaj¹c pomiêdzy os³onê
S_MRac^Z\dONXSaKĥUSYNa¸MRļ\ONXSMKMRpWSXSmalnej (ĳ 35 mm) i maksymalnej (ĳ 70 mm).
AcWKQKXSK]é]ZOĥXSYXOTOļVS$
– wa³ek ø 35 x 100 mm wchodzi ca³kowicie
w szczelinê pomiêdzy os³on¹ przedni¹ a uchwytem
przednim
– wa³ek ø 70 x 100 mm nie wchodzi ca³kowicie
w szczelinê pomiêdzy os³on¹ przedni¹ a uchwytem
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elementów pilarek zapewniaj¹cych odpowiednie sterowanie i trzymanie maszyn podczas ich u¿ytkowania
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