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W artykule wskazano na du¿e ryzyko urazów, powodowanych kontaktem z ruchom¹ pi³¹
5#&*"(5%&$8"!"("($&$*"&#&$&4#"('#5#&#
profesjonalnych u¿ytkowników i amatorów. Przedstawiono nowe wytyczne norm zharmonizowanych, które pokazuj¹ sposoby ograniczenia dostêpu operatorów do ruchomej pi³y ³añcucho&;<;$+&'&5##4*"#'"#'-5&'&
oceny bezpieczeñstwa tych maszyn, które mog¹ byæ zastosowane przez ich potencjalnych
!$$+5#%!5&'!$' +";&"#&*&!4=<
¿e w niektórych przypadkach do oceny bezpieczeñstwa niezbêdne jest jednak zastosowanie
bardziej z³o¿onej i skomplikowanej aparatury pomiarowej, np. stanowiska do badania odbicia
i hamulca pilarki.
 ! " #!$ %&' #(%&#!$) !'' #$) % * " (!$) "%#') $ ( #$
+%   (%'

                         
            
(55&5&(4(;!$"!&-""('>-%&"(?"(&
>%-%? @&5?&%!& &4!&%&?('#&&&5&&&<
("((%'?5&""&(&'>4"(-!%"(&"$4'&(
of agreement assessment with this guidelines. It was chosen simple safety assessment methods of
machines, which can be performer by potential users and also descriptions through suitable drawings
were illustrated. It was turned attention, that in some cases to safety assessment more complicated and
"'5%&'&!&'&55!(>&-&55%&&4&4?$"$-"$"(-$&
$'!% , (%&#$ %&,) , % ,) (,!,) -"%$,) $ (  &$, . %$ 
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#&*&5%$8"!"(&)!#)#&niami s³u¿¹cymi g³ównie do ciêcia drewna, zarówno w skali przemys³owej, jak i na potrzeby
indywidualne. S¹ masowo sprzedawane zarówno na rynku polskim, jak i w innych krajach.
88"!"(5#&*"(5%&$8cuchowych to element tn¹cy tego urz¹dzenia,
$+#5&;&4-#!);*A
skrawania. Wytyczne bezpieczeñstwa w kon&$*"& &"("#"( *$+ "("(<
stosowanych w tych urz¹dzeniach, zawarte
s¹ w polskich normach zharmonizowanych [1,
2, 3], odwo³uj¹cych siê do swoich miêdzynarodowych odpowiedników, które w ostatnim
czasie uleg³y znacz¹cym zmianom.
U¿ytkowanie pilarki ³añcuchowej (rys. 1.)
wymaga zastosowania szczególnych technicz"(*$+"(#&#4%=!-#
!)5=$*A5!#=588"!"(&;
Trudno jest j¹ os³oniæ, a w przypadku niew³a*"&4-"(#&=#5%$)<;&;&%&'&
)" '& 8 #%&EA =  58&!<
w którym wejdzie w kontakt z cia³em operatora
[4] i spowoduje uraz definiowany jako „uszkodzenie tkanek cia³a lub narz¹dów cz³owieka
wskutek dzia³ania czynnika zewnêtrznego” [5].
$!8&$!";=&'$<
podejmowanej w publikacji z 2015 r. [6]. Opisano tam aspekty ergonomiczne, na które powinni zwracaæ uwagê producenci i projektanci
pilarek ³añcuchowych, w celu zapewnienia
'%*" 4&4< -&#5&"#&4  bilnego trzymania tych urz¹dzeñ za uchwyty.
%#&;"#=*"5!-%$";5#&
nowe wytyczne ergonomiczne, których zastosowanie umo¿liwia:
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a)

b)

W celu opisu wytycznych stosowano terminologiê zwi¹zan¹ z ocen¹ ryzyka podczas
u¿ytkowania maszyn i narzêdzi, zdefiniowan¹
w PN-EN ISO 12100 [7].

Skala ryzyka powodowanego
       

q&&%&'&;"#=*"&;"(5#&*"(5%&$8"!"("(&#)#&#-&#5&"#&&'!$~5%5%$8"!"(5"%&*"(<-&%&$"#5%$8"!"(<q8
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( $)  5   ( $)  5   ( 6$%)  5 %  ( 6$% 7",$ "%2 %,%8)  5 (,! ! ( $)
 5 %$,, 2 "..$%) 0 5 $2$ ,$$%2 $$&$,)  5 %)  5 ($ ,!

  8 8"!"(  &; 8!4*" &$";
tn¹cej
12   % $2( "2 ,$  . ($ (,!
Rys. 2. Sposób wyznaczania podzia³ki pi³y ³añcuchowej:
%&48*A'=#'"<5#8$|58
%&48*"5'=#'"}4588"!"(&;~q)"&<M5#)"&<8)"#)"&
12  9(,!:, 6, $$%& &$(   5 , $ $!$$ <$, $6$%' (% %6$)  5 6, 7(. .
($ , $ $!$$ <$, $6$%' (% %6$8= (,!
,  5 "2)  5 $ 2)  5 $ 2

v#"#&&?&$&;8!4*"85#&&;
l1: h1   $*A 8 5#&&; 5  !"(&'
przednim przy od³¹czonym hamulcu rêcznym, Xo5!$
&&<q85#&<M!"(5#&
12  1%!% 6$% $..$ 6$ $2( $$%& 
h 5 .%!% 6$% ($2(  6$ ($ .%!% ( $ !(
($ %$&$ %$ , $ ) >o 5 %$.$%$ $ )  5 .%!% 6$%)  5 .%!% ( $

 #"#& $*" 8 5#&&; 5
!"(&'5#&'~q*'&5"<(1$*A85#&&;5!"(&'5#&'5#
od³¹czonym hamulcu, hq   $*A 8 5#&&;
ponad uchwytem przednim przy w³¹czonym hamulcu,
q85#&<M!"(5#&
12  1%!% 6$% ($2(? 6$?($?.%!% ?( $
$$%&  5 % ,'&&$%' <,) ( 5 .%!% 6$%
($2(? 6$?($?.%!% ?( $ $$%& !( ($
%$&$ %$ , $ ) (@ 5 .%!% 6$% ($2(? 6$?
($?.%!% ?( $ $$%& !( ($ %$&$ %$
$ $ )  5 .%!% 6$%)  5 .%!% ( $

• ograniczanie ryzyka powstania urazu
(np. dziêki zastosowaniu odpowiednich os³on
lub elementów obudowy maszyny) oraz
5#&&'%*"=5!5&torów do ruchomej pi³y ³añcuchowej.

Do omówienia tych zagadnieñ wybrano
metody oceny bezpieczeñstwa kilku potencjalnie
najpopularniejszych rodzajów pilarek ³añcuchowych, do przeprowadzenia których wykorzystano proste narzêdzia pomiarowe i sprawdzaj¹ce.

Zak³adaj¹c, zgodnie z norm¹, ¿e pi³a ³añcuchowa mo¿e siê poruszaæ po swojej prowadni"&#5=$*")MQ'.<'$A
obliczeñ, pozwalaj¹cych na charakterystykê
zagro¿enia powodowanego przez to narzêdzie, którego skutkiem mo¿e byæ powstanie
urazu [8]. Typowa pi³a ³añcuchowa, w któr¹
wyposa¿ona jest pilarka, ma podzia³kê , wynosz¹c¹ 3/8 cala (9,5 mm, rys. 2.).
8!4*A &; &$"; )"&; 58
³añcuchowej (ts), na której znajduj¹ siê dwa
ogniwa tn¹ce, wynosi (rys. 3.) , / 0 , czyli
76 mm. Tym samym, jeden metr takiej pi³y
sk³ada siê z 26 ogniw tn¹cych.
Na podstawie tych danych mo¿na obliczyæ, ¿e podczas jednosekundowego
kontaktu z pi³¹ ³añcuchow¹, przez cia³o
"#8&$ '& 5#&;*A & 5 XYY
ogniw tn¹cych. W zwi¹zku z tym urazy powstaj¹ce w wyniku tego zdarzenia, mog¹ byæ
bardzo rozleg³e i ciê¿kie, a nawet skutkowaæ
*'&")\^_
&8!4 "( # ` < !#+ 5dowanych kontaktem z pi³¹ ³añcuchow¹
#;) %&< 5"" #$+8&$ %&*"(
i inne osoby zawodowo wykorzystuj¹ce te
maszyny, jak równie¿ osoby u¿ytkuj¹ce pilarki
 45"( '"( \qY_ ` 
notuje siê rocznie od 40 do 90 tys. wypadków
podczas u¿ytkowania pilarek ³añcuchowych,
'vYxY$"(5$+#&$!$&'
*'&&%'
 5#&  {&%' !"& "( "  '
!"& "#' 5&#8 $
poziom ryzyka powodowanego kontaktem
z pi³¹ ³añcuchow¹, zw³aszcza na skutek
zjawiska tzw. odbicia, tj. nag³ego odchylenia
pilarki w kierunku jej operatora, bêd¹cego
zazwyczaj nastêpstwem zetkniêcia siê górnej
"#=*"$"+$58#'5#&'&'<
w tym ze stwardnieniami ciêtego drewna
(np. sêkami), [11].

     
   
         
Os³ona przednia pilarki powinna w sposób
znacz¹cy ograniczyæ poziom ryzyka powodowanego zagro¿eniem kontaktu cia³a cz³owieka
z pi³¹ ³añcuchow¹. W tym celu wa¿ne jest za"(& ''%&; &?&$&; #&$*"
8|E4('!%"}l (rys. 4. i 5.). Szero$*A8qYY''<"#$%&$#
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jej pomiaru przed i po zwolnieniu (uruchomieniu) hamulca rêcznego s¹ ró¿ne1 [12].
Wed³ug wytycznych znajduj¹cych siê
'"('"(<''%$*A
h1 os³ony przedniej ponad uchwytem przednim,
przy od³¹czonym hamulcu, powinna wynosiæ
MY ''<  ''% $*A (q os³ony
przedniej ponad uchwytem przednim, przy
8)"#'('!%"!Y''\qM_
5#& &?&$&; 8!4*" %1 os³ony przedniej odbywa siê z wykorzystaniem
tzw. punktu odniesienia Xo, który ma tak¿e
zastosowanie do wykonywania innych pomiarów, zgodnie z norm¹ ISO 6533 [12]. Punkt
odniesienia wyznacza siê w przypadkach,
gdy: 1) wystêpuje kontakt pomiêdzy wa³kiem
sprawdzaj¹cym Ø 35 x 100 mm oraz obudow¹
pilarki i uchwytem przednim, 2) ale i wtedy, gdy
takiego kontaktu nie ma.
Na rys. 6. przedstawiono sposób wyznaczania punktu odniesienia Xo w pierwszym,
;"#=*"&; =5!;)"' 5#5$!znacza siê go, obserwuj¹c ty³ korpusu pilarki
z wykorzystaniem wspomnianego wa³ka
sprawdzaj¹cego, przesuniêtego najdalej w prawo poni¿ej uchwytu przedniego i wzd³u¿ jego
 5!#"# = $& $+"&& 8!4*"
wa³ka (jednak nie wiêcej ni¿ to konieczne)
5#5$!<48!4*AqYY''&5#%
na w³o¿enie go pomiêdzy obudowê pilarki
a uchwyt przedni.
%*A 5&";%&4 $$! =$
operatora z pi³¹ ³añcuchow¹ mo¿na tak¿e
zweryfikowaæ, sprawdzaj¹c, czy istnieje przeciêcie zewnêtrznego konturu os³ony przedniej
i/lub korpusu pilarki przez liniê ³¹cz¹c¹ punkt
Xo i umieszczony mo¿liwie najbardziej z ty³u,
nieos³oniêty element pi³y ³añcuchowej. Sposób
& 5#&   X &*% 5#&"="&
wystêpuje, oznacza to, ¿e kontur os³ony przedniej i/lub korpusu pilarki nale¿ycie os³ania rêkê
operatora przez kontaktem z pi³¹ ³añcuchow¹.
W celu zapewnienia bezpieczeñstwa u¿ytkowania pilarek wa¿ne jest ograniczenie mo¿%*"=5!588"!"(&;55#&#
otwory znajduj¹ce siê pod os³on¹ przedni¹
lub w niej samej. Takiego sprawdzenia mo¿na
dokonaæ, stosuj¹c wa³ek Ø 56 x 82 mm (rys.
Q}5#5$!5#5#&*!5miêdzy najni¿sz¹ krawêdzi¹ os³ony przedniej,
a najbli¿szym elementem korpusu pilarki (h2)
1
 - !%A< "# #&$*A ''% qYY '' #8
zachowana, wykonywane s¹ dwa pomiary. W przypadku
niezwolnionego hamulca (w pozycji pionowej), punkt
$"5'!;&;#&$*"|#;!;)"=%&
punktu Xo) powinien znajdowaæ siê przynajmniej 20 mm
nad uchwytem (co na rys. 4. pokazane jest jako h1). W przypadku zwolnienia hamulca os³ona przesuwa siê w dó³
&5!$$"5'!;&;#&$*"5&
znajdowaæ siê na poziomie górnej powierzchni uchwytu
lub wy¿ej (co na rys. 5. oznaczone jest jako hq ). W obu
5#5$"(''%#&$*A%1 musi wynosiæ 100 mm,
a oceny dokonujemy patrz¹c na ty³ korpusu pilarki.
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Rys. 6. Wyznaczenie punktu odniesienia Xo w przypadku, gdy wystêpuje kontakt pomiêdzy wa³kiem Ø 35 x 100 mm oraz
-!)5%$!"(&'5#&'~q5"<M!"(5#&<$5!5%$<v8&$Ø 35 x 100 mm
12  >o %$.$%$ $  $$%& !( ($ $  %$,$ $!$$ ($ Ø < && %$%  ($ (,!:,
6$%  , .%!% ( $  5 %)  5 .%!% ( $)  5 (,!:,  ')  5 Ø < && %$%

 X 5+- 5#& '%*" 5#&"=" #&wnêtrznego konturu os³ony przedniej i/lub korpusu pilarki
przez liniê ³¹cz¹c¹ punkt Xo i umieszczony najbardziej
# 8! &8= &%&'& 58 8"!"(&;~ q  5!$
5#&"="< M  &8= &%&'& 58 8"!"(&;<
Xo5!$&&
12  $$%& &$( . ($ ,, ' . %,,2
($ "$ . ($ .%!% 6$%  % ($ (,!:,
 '  ($ $ $ 2 >o  ($ (,!:, " 6$%$ $$&$  $ ($ &,  ,    5 %,,2 )  5 " 6$%$ (,!:, $$&$) >o 5 %$.$%$ $ 

Q5#&&5!#"#%"(*"'+
+8&5#&&;5!#"#%&45#&*!
pomiêdzy najni¿sz¹ krawêdzi¹ os³ony przedniej a najbli¿#'&%&'&&'$5!!5%$~q8&$Ø 56 x 82 mm,
M5"<(25#&*5'=#;#)$=dzi¹ os³ony przedniej a najbli¿szym elementem korpusu
pilarki, h3'!8&5#&&;5%$
12 0 D($ &$( . $$%& . ($ $%&,, $
&$,, . ($ ($,  ($ .%!% 6$%  ($
$%&,, $ $% $ $!$$ ($ !$, % 2$ . ($
.%!% 6$%  ($ (,!  ' $$&$ $%$,
   5 Ø  < 0 && %$%)  5 %) ( 5 $% $)
h 5 ($ &$,

^$5%$&%&$"#&;#4+'%&'8=$!"("&%'~1''%8!4*A8
tylnej, S1''%#&$*A8%&;!#4%=5#5#!;&;''%&;8!4*"|1)
12  A$ % (,!:, 6$! .%& ($  6$ B& &$,, . ($ ( 6$%  ($   ( $ C 5 &&
$2( . ($   6$%)  5 && ! ( . ($   6$% , $%$ "%2 ($ && $2( ($ 
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Rys. 10. Schemat os³ony rêki w pilarce spalinowej do prac
%&*"($#-$!<-$#4+'%&
wymiary os³ony rêki na uchwycie tylnym
12 M 6$% , ($& , .% ($ $% & ",
(,! ",$  .%$,%'  5 , $ 6$!) 5 6$%6$!
B& &$,, . ($ ( 6$%  ($   ( $

powinien byæ on utrzymywany przy punkcie
Xo i równolegle do os³ony przedniej.
Os³ona tylna, która w pilarkach ³añcuchowych s³u¿y do ochrony rêki przed spadaj¹c¹
lub wykolejon¹ z prowadnicy pi³¹ ³añcuchow¹
(mog¹c¹ dosiêgn¹æ prawej rêki operatora)
ma równie¿ normatywne wytyczne dotycz¹ce
8!4*"#&$*"5#5$!5%&$&%&$"#"(''%8!4*A1 wynosi 100 mm
5# #"(! #&$*" 1 wynosz¹cej
co najmniej 30 mm (rys. 9.).
W przypadku pilarek spalinowych u¿ywa"(  5" %&*"( '4& ;& $&
#"(&5&&;#&$*"8!4*"
os³ony rêki, co przedstawiono na rys. 10. [1].
'%8!4*A2 wynosi równie¿ 100 mm
5# #"(! #&$*" 2 wynosz¹cej
co najmniej 30 mm.
W pilarkach spalinowych do pielêgnacji
#& $&*% = +& ''% -#
przykryty lub os³oniêty w celu zabezpieczenia
rêki prawej przed kontaktem z pi³¹ ³añcuchow¹
(rys. 11.). W tym przypadku elementem chroni¹cym rêkê jest obudowa pilarki.
'3 i S3 wynosz¹ w tym przypadku,
podobnie jak w pilarkach elektrycznych i pilar$"(5%"(5"%&*"(<5&nio 100 mm i 30 mm.


Przedstawiony artyku³ prezentuje niezbêd&&"("#&*$"(<$+&5
byæ stosowane przez producentów przeno*"(5%&$8"!"("({#=*A#"(
w normach zharmonizowanych wytycznych,

qq"(&'5%$5%&;5#&*&;5&%=4";#&$#4+<''%&'8=$5#
uchwycie tylnym
12 3% $ $% & ", (,!:, , ($& , ",$ .% ! %$ 5 6$%6$!) && &$,, . ($
( 6$% ' ($   ( $

dotycz¹cych ograniczania ryzyka powstawania
urazów powodowanych kontaktem z pi³¹ ³añcuchow¹ mo¿na, w niektórych przypadkach,
sprawdziæ, wykorzystuj¹c nieskomplikowane
wyposa¿enie pomiarowe. Tym niemniej, jak pokazano w artykule, istniej¹ stosunkowo proste
sposoby, dziêki którym producenci, importerzy
i pracodawcy, a tak¿e u¿ytkownicy, mog¹
oceniæ spe³nienie przez dostêpne na rynku
pilarki wielu wymagañ ochrony przed urazami,
" ' 58  5#&& *'*"
zagro¿eñ urazowych oraz sposobów ochrony
przed nimi. Ma to istotne znaczenie, poniewa¿ mimo wysi³ków podejmowanych przez
odpowiednie instytucje, upowa¿nione do kontrolowania pilarek ³añcuchowych, w praktyce
wci¹¿ zdarzaj¹ siê egzemplarze, które pomimo
&; &$%"; #4*"  #$wania znakiem CE, nie spe³niaj¹ wymagañ
-&#5&"#&$&*%"(&$"(
i normach z nimi zharmonizowanych.
{#=*A-'4;&$#
zaawansowanej i skomplikowanej aparatury
pomiarowej. Mowa tutaj o takich przypadkach,
jak np. badanie elementów pilarek zatrzymuj¹cych lub uniemo¿liwiaj¹cych przypadkowe
spowodowanie ruchu pi³y, takich jak hamulec
588"!"(&;"#&5#=48*$we (stosowane w pilarkach spalinowych),
ale równie¿ konstrukcji ca³ej pilarki, ograniczaj¹cej ryzyko zwi¹zane z jej odbiciem poprzez
zastosowanie zespo³u stanowisk do badania
tego niebezpiecznego zjawiska.
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\q_     qqxQqq~MYqM # % %&*" 
Wymagania bezpieczeñstwa i badanie pilarek ³añcucho"(5#&*"({#=*Aq~%$8"!"(&5"
%&*"(
\M_     qqxQqM~MYqM # % %&*"
'4 -&#5&"#&  -& 5%&$ 8"!-

"("( 5#&*"(  {#=*A M~ %$ 8"!"(&
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\v_ )-$  #&*& 5%$ 8"!"(& 
ochrona operatora przed kontaktem z ruchomym
#=#&'&#5&"#&" !$$$
2009,448,1:16-19
\_`#Y5E#&$MYYM!-&#5&"#&!
spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dz.U. nr 199, poz. 1673 (ze zm.)
\x_ )-$ #&*&5%$8"!"(&&
wytyczne ergonomiczne w normach zharmonizo"( &#5&"#& " !$  $$
2015,520,1:24-27
\X_    qMqYY~ MYqM &#5&"#& '# 
4+%&#5;&$"&#$#'&;szanie ryzyka
[8] PN-EN 381-5:2000 Odzie¿ ochronna dla u¿ytkowni$+ 5%&$ 8"!"("( 5#&*"( '4
dotycz¹ce ochron nóg
\^_"('{< %-%(@<&&&!"&
by use of a chain saw. “Forensic Science International”
MYq<%MMQ< q
\qY_%%< ,%&>&4"(;!(&5&
? 4  5&% 5&">& &!5'& http://
www.isa-arbor.com/myaccount/myeducation/resources/ceu-oct10.pdf [dostêp 17..02.2016]
\qq_ )-$  &!"4$"$-"$?5-%&"'-!stion chain saws and related injury risks: laboratory tests
and deductions. “International Journal of Occupational
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