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– nowe wytyczne ergonomiczne 
w normach zharmonizowanych

Fo
t. 

Kr
op

ic/
Bi

gs
to

ck
ph

ot
o

W artykule przedstawiono nowe wytyczne zawarte w normach zharmonizowanych, dotycz¹ce 

wprowadzania tych rozwi¹zañ jest sprawdzana przy zastosowaniu prostych metod badaw-

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 kom-

operowania elementami sterowniczymi oraz uniemo¿liwienie niezamierzonego uruchomienia 
maszyny lub zainicjowania niebezpiecznego ruchu pi³y ³añcuchowej.

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. 

Wstêp
Maszyny rêczne s¹ przeznaczone do wyko-

nania pracy mechanicznej. S¹ tak skonstruowane, 
¿e silnik i urz¹dzenie tworz¹ jeden zespó³, który 

podczas pracy trzymany jest albo w rêku, albo przy 
pomocy specjalnego zawieszenia. Maszyny rêczne 

-

W zwi¹zku z tym ich elementy tn¹ce, które czêsto 

siê w po³o¿eniu, w którym wejd¹ w kontakt z cia³em 
operatora. To dlatego producenci i projektanci tych 

-

nomiczne, zwi¹zane z wygodnym, bezpiecznym 
i stabilnym trzymaniem maszyny za uchwyty.

-
porterzy, sprowadzaj¹cy pilarki na polski rynek. 
Pracodawcy wraz z pracownikami s³u¿by bhp 
pe³ni¹cymi funkcje doradcze w zak³adach pracy 

pracy w maszyny rêczne spe³niaj¹ce wymagania 
bezpieczeñstwa i ergonomii.

Szczególnie wa¿ne jest zapewnienie, aby ope-
rator, z rêkami spoczywaj¹cymi na uchwytach, 

dostêpne elementy sterownicze, zachowywa³ 

do ich niezamierzonego uruchomienia (skutku-
j¹cego np. niekontrolowanym ruchem narzêdzia 
roboczego). W niektórych przypadkach maszyna 

uchwytów, aby operowanie ni¹ by³o mo¿liwe w rê-
kawicach ochronnych.

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 wykony-
waniu ró¿nych prac w domu i w ogrodzie, poniewa¿ 
dziêki nim skraca siê znacz¹co czas obróbki drewna. 

drewna w miejscach trudno dostêpnych dla maszyn 
wielooperacyjnych.

Pilarki s¹ wyposa¿one w silniki spalinowe 

lub elektryczne [3], chocia¿ obecnie dostêpne 
s¹ na rynku tak¿e maszyny z innym rodzajem napê-
du, np. pneumatyczne (fot. 1.). W tych maszynach 
nieos³oniêta pi³a ³añcuchowa przemieszcza siê 

-
nicznych [4]. Urazy powstaj¹ce w wyniku kontaktu 

-

operatorów tych maszyn, jak i osób postronnych [5].
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W artykule przedstawiono nowe wytyczne 
ergonomiczne zawarte w normach [1-3] znajduj¹-
cych siê w wykazie norm zharmonizowanych (oraz 
w tych normach, które s¹ w nich przywo³ane), jakie 

pilarek [6,7]. U³atwione jest dokonywanie spraw-
dzeñ spe³nienia tych wytycznych poprzez zastoso-
wanie elementów pomocniczych w postaci wa³ków 

Prezentacja  
wytycznych ergonomicznych

Podczas trzymania pilarki szczególnie nara¿ona 
na uraz jest ta rêka, która spoczywa na uchwycie 
przednim. Wed³ug najnowszych wytycznych ergo-
nomicznych (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-

-
ne, stosuj¹c proste metody badawcze umo¿liwiaj¹ce 
uzyskanie jednoznacznego wyniku prób.

Zgodnie z norm¹ ISO 7914 [10], przywo³an¹ 
w normach zharmonizowanych [1-3], producenci 

-

i tylnego wzglêdem siebie oraz wzglêdem korpusu 
pilarki (rys. 1.).

-
dzy uchwytem przednim a os³on¹ przedni¹ i kor-
pusem przeznaczon¹ dla palców rêki (obejmuj¹cej 

-
ku do powierzchni czo³owej korpusu pilarki. Wyma-

pomiêdzy przodem korpusu pilarki oraz uchwytem 
w najwy¿szym punkcie mierzonym 60 mm na lewo 
od powierzchni prowadnicy wynosi 38 mm.

C, mierzona wzd³u¿ osi prowadnicy, pomiêdzy 
czo³em korpusu pilarki i uchwytem, wynosz¹ca 

zêbaty zderzak oporowy (oznaczenie 1 na rys. 1.), 
to wymiary B i C s¹ mierzone od p³aszczyzny dna 

D wynosz¹ca 225 mm, mierzona od tylnej strony 

uchwytu przedniego w najwy¿szym punkcie, w celu 
zapewnienia odpowiednio du¿ego momentu si³y 
trzymania pilarki za uchwyty (du¿e ramiê si³y wy-
wieranej przez rêce operatora trzymaj¹ce za oba 
uchwyty). Zmniejsza to ryzyko zwi¹zane z odbiciem 

ruchoma pi³a ³añcuchowa poruszaj¹ca siê po ³uku 
 koñcówki prowadnicy (rys. 2b) zetknie siê z twar-

dym obiektem w drewnie (np. sêkiem). W efekcie 

maszyny w kierunku operatora [11].
W przypadku pilarek ³añcuchowych przeno-

minimalne wymiary A, B i C (rys. 3.), wynosz¹ce od-
powiednio 35, 38 oraz 25 mm. Pilarki do pielêgnacji 
drzew, ze wzglêdu na ergonomiê i bezpieczeñstwo 

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 

(pilarki elektryczne)
i . 1. imensions and distances o  ront and rear hand e in re ation to other e ements o  chain saw  o  com ustion 

chain saw or orest wor  and e ectric chain saws  1  spi ed umper   rear hand e    ront hand e    thrott e tri er 
com ustion chain saw or orest wor switch e ectric chain saws

Rys. 2. Odbicie pilarki: a – odbicie, b – niebezpieczny wycinek k¹towy ³uku koñcówki prowadnicy 
i . . Chain saw ic ac .   ic ac    ha ardous an u ar se ment o  uide tip ow  
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i . . C earance and distance etween ront and rear hand es o   chain saw or trim-
ming trees

-

ig. . inger c earances at re eased thrott e trigger switch  o  com ustion chain saw or 
orest wor  and e ectric chain saws  1  pivot point    thrott e trigger

-

 oraz 

ig. . C earance ehind re eased thrott e trigger switch  o  com ustion chain saw or orest wor  and e ectric chain 
saws  1 - thrott e trigger  test c inder with diameter  mm  pieces   or  ang es created  etween ine crossing 
centres o  three irst test c inders ehind re eased thrott e trigger switch  and suita  ine crossing centre o  the irst 
test c inder ehind re eased thrott e trigger switch  and contact top point o   thrott e trigger switch  or ine crossing 
centres o  the third and ourth test c inder ehind re eased thrott e trigger switch

Fot. 2. Prze³¹cznik wielofunkcyjny w spalinowej pilarce do 
-

Photo . u ti unctiona  switch o  com ustion chain saw 
or orest wor  or disconnection o  ignition  1  thrott e 

trigger    thrott e trigger oc  out

przekroju uchwytów pilarek
ig. . easuring cross-section perimeter o  hand es 

mm  (rys. 5.) – dla palców za zwolnionym przyciskiem 

2 wynosz¹cy 

sam, jak dla pilarek elektrycznych i spalinowych pilarek 

Oprócz pewnego trzymania pilarki za uchwyty 

elementów sterowniczych w³¹czania i wy³¹czania (fot. 
2.) oraz uniemo¿liwienie niezamierzonego uruchomie-
nia ruchu pi³y ³añcuchowej lub w³¹czenia maszyny. 

W nowych normach podtrzymano tak¿e wytyczne 

³añcuchowej przez aktywizacjê dwóch niezale¿nych 
-

nika i jego blokady w pilarkach spalinowych.

maszyny, a tym samym bezpieczeñstwa operatora 

-
nika oraz G2, dla palców za zwolnionym przyciskiem 
przyspiesznika, wynosz¹ce odpowiednio: 30 mm 
oraz 3 x 25 mm (rys. 3.).

1 wyno-
sz¹cy 35 mm – dla palca pod zwolnionym przyciskiem 

1 wynosz¹cy 4 x 25 

o o

o o
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REKLAMA

w rêkawice ochronne, które chroni¹ przed 
urazami, zimnem i drganiami miejscowymi 
(przenoszonymi na rêce operatora). Noszenie 
rêkawic oprócz pozytywnych skutków pre-
wencyjnych powoduje równie¿ dyskomfort 
osób obs³uguj¹cych te maszyny. Opisa-
ne w artykule wymagania ergonomiczne 

-
wania elementami maszyn przez operatorów 
pilarek wyposa¿onych w rêkawice.

Wymagania te wprowadzaj¹ równie¿ 
standardy dotycz¹ce obiektywnych i prostych 
metod oceny spe³niania wymogów bez-
pieczeñstwa i ergonomii z wykorzystaniem 
nieskomplikowanego wyposa¿enia. Metody 

-
centów, importerów i pracodawców, ale tak¿e 
przez coraz liczniejsz¹ grupê u¿ytkowników 
kupuj¹cych pilarki dla swoich potrzeb.
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Pu i ac a opracowana na podstawie wyni w 
 etapu programu wie o etniego pn. Poprawa 
ezpiecze stwa i warun w pracy  inanso-

wanego w atach 1 - 1  w za resie ada  
nau owych i prac rozwo owych ze rod w 

inisterstwa au i i z o nictwa y szego
arodowego Centrum ada  i ozwo u. oor-

dynator programu: Centralny Instytut Ochrony 
Pracy  Pa stwowy Instytut adawczy.

uchwytem przednim: 1 – wa³ek ø 35 x 100 mm,  2 – wa³ek 
ø 70 x 100 mm

a) wa³ek ø 35 x 100 mm wchodzi w szczelinê pomiêdzy 
os³on¹ przedni¹ a uchwytem przednim

b) wa³ek ø 70 x 100 mm nie wchodzi w szczelinê 
pomiêdzy os³on¹ przedni¹ a uchwytem przednim

ig. . esting clearance etween ront hand guard and 
ront handle: 1  gauge ø  x 1  mm    gauge ø 70 

x 100 mm 
a) the cylinder ø  x 100 mm enter the crac  etween  

etween ront hand guard and ront handle
) the cylinder ø 70 x 100 mm don’t  enter the crack 

etween  ront hand guard and ront handle

podczas ich trzymania. Minimalny obwód H w odnie-
sieniu do obydwu uchwytów wynosi 65 mm (rys. 6.).

Z punktu widzenia ergonomii i bezpieczeñstwa 

a uchwytem przednim. Czy tak faktycznie jest, mo¿na 

na rys. 7a i b [12], czyli wk³adaj¹c pomiêdzy os³onê 
-

malnej (  35 mm) i maksymalnej (  70 mm).

– 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 

-
wej uchwytu przedniego).

Podsumowanie
Zawarte w normach nowe ergonomiczne wy-

elementów pilarek zapewniaj¹cych odpowiednie ste-
rowanie i trzymanie maszyn podczas ich u¿ytkowania 
oraz metody sprawdzania spe³nienia tych wytycznych 
zmniejszaj¹ ryzyko zawodowe powstawania urazów 
podczas u¿ytkowania wprowadzanych na rynek 

W wytycznych uwzglêdniono fakt, ¿e maszyny 
te s¹ trzymane przez operatorów wyposa¿onych 

a)

b)


