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BUDOWA PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ 

 

 



 Pomocnicze materiały dla kursantów  –  piły łańcuchowe  

i  pilarki do drewna 

 
 

2 

ZASADY UŻYTKOWANIA I INSTRUKCJA OBSŁUGI 

URZĄDZEŃ TNĄCYCH 

 

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS PRACY PILARKĄ 

 

1. Najpierw pomyśl, co chcesz i będziesz robił, dobrze zaplanuj prace i nie pracuj zbyt szybko. 

Zmęczenie powoduje nieuwagę, a co za tym idzie – wypadki. 

2. Pamiętaj o tym, aby inni ludzie nie znajdowali się w pobliżu miejsca pracy, 

3. Odpowiednio się ubieraj. Odzież nie może być ani zbyt ciasna ani zbyt luźna. Zbyt ciasna 

ogranicza i hamuje ruchy, zbyt luźna może zaczepiać lub może być chwycona przez ruchome 

elementy pilarki. 

4. Chroń głowę/oczy i uszy/nogi i ręce. 

5. Obchodź się ostrożnie z paliwem. Nie dopuszczaj do jego rozlewania. Paliwo mieszaj i 

przenoś w bezpiecznym pojemniku. Przed uruchomieniem silnika pilarki, po napełnieniu 

zbiorników wytrzyj pilarkę do sucha. NIE PAL ! 

6. Przy piłowaniu trzymaj pilarkę obydwoma rękami z palcami zamkniętymi wokół uchwytu 

podtrzymującego. Stój pewnie na obu nogach i bądź wyczulony na możliwość odbicia pilaki, 

szczególnie przy piłowaniu końcówką prowadnicy. 

7. Uruchamiaj silnik pilarki zawsze na ziemi. Nie pozwalaj, aby pomagały ci inne osoby. 

8. W trakcie piłowania stój zawsze z boku piły, nigdy bezpośrednio za nią. 

9. Nie przenoś piły z uruchomionym silnikiem. Przy przenoszeniu pamiętaj, aby prowadnica była 

skierowana ku tyłowi. 

10. Przy piłowaniu myśl o tym, co robisz. Nigdy nie piłuj powyżej wysokości barków. Pracując 

na pochyłościach wykonuj  przerzynkę stojąc powyżej drewna. Zwracaj uwagę na odcinane i 

odcięte już gałęzie, a także drzewa, które w trakcie pracy mogą upaść lub się obrócić. 

11. Utrzymuj swoją pilarkę w dobrym stanie technicznym. 

12. Przestrzegaj wszystkich przepisów związanych z pracą pilarką, a obowiązujących  

w kraju. 

 

OSTRZEŻENIE! 

Pilarka może powodować zranienia, jeśli piła jest założona nieprawidłowo lub pilarka 

używana jest niezgodnie z przeznaczeniem. Obsługuj piłę według zaleceń. Miej się na baczności, 

szczególnie, kiedy tkniesz końcówką prowadnicy – może to powodować odbicia pilarki. Przed 

rozpoczęciem pracy zapoznaj się uważnie z instrukcjami pracy i obsługi przedstawionymi przez 

producenta. 
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UWAGA!  

Zabezpiecz się przed możliwością odbicia pilarki. 

 

Odbicie prowadnicy pilarki do tyłu i/lub do góry następuje zwykle wtedy, gdy końcówka 

prowadnicy zetknie się z innym przedmiotem jak np. drugą kłodą lub gałęzią lub gdy następuje 

zakleszczenie piły w rzazie. Odbicie może prowadzić do utraty kontroli nad pilarką i w rezultacie do 

poważnych zranień pilarza bądź też znajdującej się w pobliżu osoby. 

Pilarka łańcuchowa może również powodować zranienia, gdy jest nieprawidłowo zamontowana lub 

gdy używa się jej niezgodnie z przeznaczeniem. 

 

SYTUACJE STWARZAJĄCE MOŻLIWOŚĆ ODBICIA 

JAK UNIKAĆ ODBICIA: 

 Nie dopuszczaj do kontaktu końcówki 

prowadnicy z innym przedmiotem, 

kiedy piła jest  

w ruchu. 

 Nie rozpoczynaj cięcia i nie tnij przy 

wolnych obrotach silnika pilarki. 

 Nie tnij luźną lub zatępioną piłą. 

 Nie tnij powyżej wysokości barków. 

 Nie tnij w niewygodnej lub 

niebezpiecznej pozycji/bez równowagi, 

jedną ręką i dalej niż pewnie możesz 

sięgnąć. 

 Nie wypuszczaj uchwytu z ręki. 

Trzymaj pilarkę obiema rękami. Kciuk 

zawsze powinien znajdować się na 

uchwycie z przeciwnej strony niż 

pozostałe palce. 

 

1-Kask ochronny, 2-Ochronniki słuchu,  

3-Siatkowa ochrona oczu, 4-Spodnie 

ochronne, 5-Rękawice ochronne, 

 6-Buty antyprzecieciowe. 
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UWAGA! 

Przeczytaj szczegółowo instrukcją obsługi dostarczoną razem z piłą łańcuchową. Przestrzegaj 

zasad ostrzeżenia i obsługi podanych przez producenta. 

 

OBSŁUGA ZAPOBIEGAWCZA 

Piła łańcuchowa OREGON, prowadnica i kółko napędzające mogą służyć bardzo długo pod 

warunkiem przestrzegania zasad i ich obsługi. Są to zasady bardzo proste, analiza przedstawionych w 

nich czynności zajmuje niewiele czasu, a przynosi korzyści finansowe. W broszurze niniejszej 

wskazujemy czynności, które pozwolą wykryć wszystkie nieprawidłowości. 

 

ZŁA OBSŁUGA – nowa piła może być całkowicie zniszczona przez niedostateczne smarowanie, 

zbyt małe napięcie lub zużyte kółko napędzające. 

 

PRAWIDŁOWA OBSŁUGA – piła stale ostra, nawet po wielu ostrzeniach, piła po długiej 

bezawaryjnej pracy. 

 

Przedstawione powyżej dwie ilustracje są dobrymi przykładami. Jedna piła była użytkowana  

i obsługiwana prawidłowo i nawet mimo znacznego skrócenia ostrzy, nadal tnie prosto. Druga piła 

została zniszczona jako prawie nowa z ostrzami o długości nominalnej. 

 

Przestrzeganie przedstawionych poniżej zasad pozwala na osiągnięcie wysokiej wydajności pracy. 

1. Nowa piła łańcuchowa – skontroluj stan prowadnicy. Nigdy nie montuj nowej piły na zużyte 

kółko napędzające. 

2. Prawidłowe napięcie piły – niedozwolona jest praca zbyt luźną piłą.  

3. Ostrz piłę dokładnie. Przestrzegaj zaleceń zawartych w niniejszej broszurce. 
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UWAGA! 

Piła łańcuchowa jest przeznaczona do piłowania drewna i tylko drewna. Nie dopuszczaj do 

stykania się piły z piaskiem, korzeniami lub innymi materiałami, ponieważ ostrza ulegną 

natychmiastowemu stępieniu. Piła wymaga bardzo małego nacisku na uchwyty pilarki. Jeśli 

musisz używać dużej siły przy piłowaniu lub rzaz nie jest prosty, zatrzymaj pilarkę, aby nie 

dopuścić do dalszych uszkodzeń piły i prowadnicy – zapoznaj się z rozdziałem o uszkodzeniach 

pił i ich usuwaniu. 

 

OBSŁUGA PIŁY 

 

Bez względu na typ i oznakowanie piły łańcuchowej, zawsze należy starannie dbać o piłę, 

prowadnicę i kółko napędzające. 

 

1. ZAPEWNIAJ PILE ODPOWIEDNIE SMAROWANIE 

 Jeżeli pilarka nie posiada automatycznie działającej pompy olejowej, pompuj olej pompką 

ręczną jak najczęściej. 

 Jeżeli pilarka posiada automatyczną pompkę olejową, przed rozpoczęciem pracy upewnij się, 

że olej dotarł do końca prowadnicy. 

 Kiedy smarujesz piłę poza rzazem utrzymuj silnik pilarki na wolniejszych obrotach. 

 Napełniaj zbiornik oleju zawsze, kiedy napełniasz zbiornik paliwa. 

 Kiedy tniesz drzewo zmarznięte, rozcieńczaj olej do smarowania piły i prowadnicy dodając do 

niego 25% oleju napędowego lub nafty. 

 

2. PRAWIDŁOWE NAPIĘCIE PIŁY ZAPEWNIA WYSOKĄ JAKOŚĆ PRACY 

 Prawidłowe napięcie piły jest bardzo ważnym czynnikiem przez cały okres jej użytkowania. 

Ma to szczególne znaczenie przy piłach napędzanych bezpośrednio. Sprawdzaj napięcie piły 

często – wtedy, gdy po unieruchomieniu silnika pilarki prowadnica i piła są już chłodne. 

Zwracaj uwagę na napięcie i smarowanie piły podczas dalszej pracy. 

 Kiedy zauważysz poluzowanie się piły dobrze ją nasmaruj i pozostaw na kilka minut, aby 

ostygła. Upewnij się, że wyłącznik zapłonu silnika jest w pozycji stop lub też odłączone jest 

zasilanie silnika elektrycznego. Dopiero wtedy odkręć lekko nakrętki mocujące prowadnicę. 

 Unieś koniec prowadnicy i używaj śrubokręta, obracaj śrubę regulacyjną do momentu, kiedy 

dolne części ogniw łączących i tnących dotkną dolnej części prowadnicy. Następnie zakręć 

nakrętki mocujące trzymając koniec prowadnicy do góry. Piła łańcuchowa na prowadnicy z 

końcówką obrotową gładką lub zębatą powinna być napięta nieco mocniej.  
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a) Poluzuj nakrętki mocujące prowadnicę. 

 Ustal napięcie piły łańcuchowej tak, abyś mógł obrócić ją ręką nie używając zbyt dużej siły. 

Uruchom silnik pilarki i utrzymuj obroty biegu jałowego lub niewiele wyższe od obrotów 

włączających sprzęgło przez 1-2 minuty, podając dodatkowo olej do smarowania. W razie 

potrzeby obserwuj uważnie pracę piły podczas pierwszej pół godziny pracy. 

 Nigdy nie docieraj piły przy dużym nacisku na uchwyty pilarki. 

 

b) Dokręcanie śruby napinającej. Dokręcaj ją do momentu, gdy piła dotknie dolnej części prowadnicy. 

 

c) Przeciągnij ręką piłę po prowadnicy, aby skontrolować napięcie. 
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d) Unieś prowadnicę i dokręć nakrętkę mocującą. 

 

CZĘŚCI PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ 

 

PIŁA SUPER DUARD ®  
/Zauważcie kształt żłobika 
i ogranicznika zagłębienia/ 
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PODZIAŁKA PIŁY GRUBOŚĆ PIŁY 

 
 

Podziałka jest charakterystyczną cechą piły – jest 

to odległość pomiędzy trzema dowolnie 

wybranymi nitami podzielona przez dwa. 

Grubość” piły to grubość tej części ogniwa 

prowadzącego, która wchodzi w rowek 

prowadnicy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Pomocnicze materiały dla kursantów  –  piły łańcuchowe  

i  pilarki do drewna 

 
 

9 

 

ZAMAWIANIE ZAPASOWYCH PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH 

 

OZNACZENIA  

TYP PIŁY 

 

Wszystkie typy pił OREGON są oznaczone bądź numerem i literami, np. 26, 27P, 9AC, 72LP itd. 

Poniżej wyjaśnimy co one znaczą. 

 

Numer oznacza podziałkę i grubość piły 

łańcuchowej, np. 72 oznacza podziałkę 3/8” i 

grubość 0,050”, 73 – 3/8” i 0,058” itd. 

Odpowiedniki dla wszystkich podziałek 

grubości można znaleźć w Katalogu Wyrobów 

Oregon. 

 

 

Numer ten jest także wybity na prawej stronie 

ogniw prowadzących. 

 

Przy zamawianiu zapasowej piły należy podać następujące informacje: 

1. Znak piły i numer modelu. 

2. Długość czynną /tnącą/ prowadnicy, która jest w przybliżeniu, o 4” mniejsza niż długość 

całkowita. 

3. Podziałkę piły lub numer wybity na ogniwie prowadzącym, np. 3/8” lub 72. 

4. Liczbę ogniw prowadzących ustaloną przez ich policzenie bądź też uzyskaną z Katalogu 

Wyrobów Oregon. 

5. Model piły, który możesz wybrać z przedstawionych na dalszych stronach. 
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Oprócz typu piły, np. 72LP, należy podać 

liczbę ogniw prowadzących.     

PRZYKŁAD 

72LG    –   68E 

Typ piły     Liczba ogniw prowadzących.       

Litera „E” oznacza piłę zamkniętą 

w obwód gotową do założenia na 

prowadnicę.  

 

 

W przypadku zamawiania pił na rolkach /reels/ 

należy podać liczbę rolek, typ piły i długość na 

rolce. 

 

PRZYKŁAD 

2 REELS    -   72LG   –   100R 

Liczba rolek   Typ piły    Długość  na rolce  

 

Wybór piły OREGON 

NAZWA SUPER CHISEL SUPER 70 SUPER GUARD 

OZNACZENIE PIŁY 50 LP, 51L / LP, 

52L / LP 

72LP, 73LP, 75LP 33LG, 34LG, 

35LG 

PODZIAŁKA 0,404” 3/8” 0,325” 

ZABEZPIECZENIE PRZED 

ODBICIEM 

Na ogniwach 

prowadzących 

tylko w LP. 

Na ogniwach 

prowadzących. 

Specjalny kształt 

ogranicznika 

zagłębienia. 

 

SUPER CHISEL Piła łańcuchowa do drewna o dużych średnicach. Prawie prostokątnie 

wyprofilowany ząb tnący rozdziela drewno na pojedyncze włókna  

w trakcie cięcia. Ostrzy się pilnikiem okrągłym. 

SUPER 70 Piła przeznaczona głównie dla zawodowych pilarzy. Specjalny kształt ogniwa 

prowadzącego. Ostrzy się pilnikiem okrągłym. 

SUPER GUARD Kształt ogranicznika zagłębienia jest rezultatem prac badawczych. Prawie 

prostokątne wyprofilowanie zęba tnącego pozwala uzyskiwać dużą 

wydajność skrawania. Dostępne są piły o podziałkach 0,325”  

i  3/8”. 

S-70 Jedna z najpopularniejszych pił o podziałce 3/8”. Piła ta umożliwia produkcję 

lekkich pilarek, a jej popularność jako piły wszechstronnej stale rośnie. 

MICRO CHISEL Łagodnie tnąca piła o dużej wydajności. Łatwa w obsłudze jak chip per, 

jednak o większej powierzchniowej wydajności skrawania. Produkowana o 

podziałkach 1/4”, 0,325” i 0,404”. 

CHIPPER Piła od dawna użytkowana przez zawodowców. Kopiowana bez powodzenia 

przez wielu producentów. Dostępne są piły o podziałkach 0,404”, ½” i ¾”. 

XtraGUARD Specjalnie opracowana dla pilarek typu hobby. Piła cechująca się 

specyficznym kształtem ograniczników zagłębienia redukującym możliwość 

odbicia. Dostępna z zębami tnącymi chromowymi /91SG/ lub 

niechromowanymi /91G/. podziałka 3/8” dla „mini” pilarek spalinowych i 

elektrycznych. 

POWER SHARP Piła Power Sharp o podziałce 3/8” została zaprojektowana i jest przeznaczona 

do użytku na pilarkach z zamontowanym systemem ostrzącym. Idealna dla 

pilarzy – hobbistów. 

UWAGA! Przy zamontowaniu w tej pile ogniw OREGON zapobiegających 

odbiciu należy liczyć się z mniejszą efektywnością ze względu na układ zęba 

tnącego. Pamiętaj, że przy pracy tego typu piłą możliwość odbicia może być 

większa. 
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PODSTAWOWE ZASADY ŚCINKI 

KIERUNKI OBALANIA 

Drzewa proste /o pochyleniu nie większym 2/ mogą być obalane w dowolnym kierunku. Nie 

dopuszczaj jednak do krzyżowania drzew, obalania na duże kamienie, cieki wodne lub grzbiety 

wzniesień. Nie obalaj drzew prosto w górę lub w dół stoku – ścinaj raczej po warstwicy. Przy obalaniu 

bierz pod uwagę kierunek i prędkość wiatru. Nie ścinaj drzew przy silnym wietrze. Przed 

rozpoczęciem ścinki zwróć uwagę na rozłożenie gałęzi w koronie, co pozwoli zdecydować, w którą 

stronę obalić drzewo. Po określeniu kierunku obalania przygotuj stanowisko i ścieżki oddalania, 

oczyszczając je z podrostów, podszytów i innych przeszkód. Prawidłowo przygotowane powinny 

odchodzić od kierunku obalania pod kątem ok. 135. 

 

WYKONANIE RZAZU PODCINAJACEGO 

Najpierw wykonaj rzaz podcinający, po stronie kierunku obalania. Przysuń pilarkę blisko 

drzewa opierając ostrogę o pień. Wykonuj pierwszy raz ukośnie nie głębiej niż do ¼ średnicy, a 

następnie rzaz poziomy aż do spotkania z ukośnym. Kąt między tymi rzazami powinien wynosić 40-

50. Usuń wycięty klin – przy prawidłowo wykonanych rzazach wyskoczy on sam. Uważaj na 

spadające gałęzie. 

 

RZAZ ŚCINAJĄCY 

Rzaz ścinający powinien być założony o ok. 3-4 cm wyżej niż podcinający. Im grubsze 

drzewo, tym wyżej powinien być założony rzaz ścinający /przyjmuje się 1/10 średnicy drzewa, jednak 

nie więcej niż 10 cm/. Oprzyj pilarkę o pień i tnij /o ile średnica jest mniejsza niż długość prowadnicy/ 

równolegle do rzazu podcinającego. Bardzo ważne jest, aby nie przeciąć niedopału. Przestań ciąć, gdy 

szerokość niedopału wynosi ok. 2,5 – 3,5 cm. Pozostałość nazywana niedopałem lub zawiasą pozwala 

na kontrolę kierunku i prędkości obalania. W końcowej fazie rzazu ścinającego patrz na wierzchołek i 

tnij do momentu, w którym zacznie się on pochylać. Bądź czujny i kiedy drzewo zacznie się pochylać 

wyjmij niezwłocznie pilarkę z rzazu i odejdź szybko ścieżką oddalania. 

 

 

 

Ścieżki oddalania powinny odchodzić w 

kierunku przeciwnym do kierunku obalania pod 

katem ok. 135. 
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Rzaz podcinający: 

1. Poziomy, max. ¼ średnicy.  

2. Ukośny do spotkania się z ukośnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzaz ścinający – prowadzony z przeciwnej 

strony rzazu podcinającego ok. 3-4 cm wyżej. 

Tnij równolegle do poziomego rzazu 

podcinającego pozostawiając niedopał 

szerokości 2,5 – 3,5 cm. 

 

 

 

 

Przy ścince drzew o średnicy większej niż 

długość prowadnicy wykonuj dwa cięcia:  

1 – tak głęboko jak pozwala długość 

prowadnicy, a następnie po przejściu na drugą 

stronę,  

2 – aż do całkowitego wykonania rzazu 

ścinającego, pamiętając o niedopuszczalności 

przecięcia niedopału / zawiasy/. 
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JAK PRACUJE ZĄB TNĄCY 

 
  

Górna półka „wydłutowuje” 

oddzielane włókna. 

 

Boczna część oddziela części 

drewna. 

 

Ogranicznik zagłębienia 

ślizgając się po dnie rzazu 

kontroluje grubość ścinanej 

warstwy. 

CZĘŚCI OGNIWA I ZĘBA TNĄCEGO… 

 

… PRAWIDŁOWO NAOSTRZONEGO 

OSTRZENIE PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH OREGON 

OREGON produkuje wiele wyrobów pomagających przy ostrzeniu pił. Na następnych stronach 

przedstawiamy jakie pilniki są wymagane do ostrzenia poszczególnych typów oraz korespondujące z 

nimi uchwyty do pilników. Do zniżania ograniczników potrzebny jest specjalny przymiar i pilnik 

płaski. 
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PODSTAWOWE ZASADY ZNIŻENIA OGRANICZNIKÓW 

ZAGŁĘBIENIA 
1. Jeśli ostrzysz piłę pilnikiem z uchwytem, 

sprawdź i ewentualnie obniż wysokość 

ograniczników zagłębienia jeszcze przed 

ostrzeniem. 

2. Sprawdzaj zniżenie ograniczników zagłębienia 

co trzecie ostrzenie. Kiedy tniesz drewno 

zmarznięte, kontroluj zniżenie przy każdym 

ostrzeniu. 

3. Połóż przymiar na zębach tnących i sprawdź 

czy ogranicznik wystaje nad powierzchnię 

przymiaru – jeśli tak, to skoryguj jego wysokość 

/spiłuj na równo z przymiarem/ - rys. 1. 

4. Po zdjęciu przymiaru zaokrąglij przód 

ogranicznika aż do uzyskania oryginalnego 

kształtu – rys. 2. 

 

 

 

PODSTAWOWE ZASADY OSTRZENIA ZĘBÓW TNĄCYCH 
 

 

 

1. Połóż uchwyt OREGON z pilnikiem  

na górnej półce zęba i ograniczniku. 

 

 

 

2. Ostrz piłę tylko w jedną stronę, od wewnątrz na 

zewnątrz. Posuwaj się z ostrzeniem tylko do przodu. 

 

3. Utrzymuj linię zaznaczoną na uchwycie równolegle do osi 

podłużnej piły. Przy ostrzeniu zębów z drugiej strony odwróć 

czynności. 

 

4. Utrzymuj jednakową długość wszystkich zębów 

tnących. 

 

5. Ostrz piłę dopóty, dopóki wszystkie uszkodzenia krawędzi 

tnących /bocznej i górnej/ nie zostaną usunięte. 

 

BHP 

 

Kiedy w trakcie ostrzenia przesuwasz piłę po prowadnicy ręką, przesuwaj ją zawsze do 

przodu w kierunku końcówki prowadnicy. Nie przesuwaj piły do tyłu. Nie robi to różnicy 

dla piły, zabezpiecza natomiast ręce przed skaleczeniem w przypadku obsunięcia się. 
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NAPRAWA PIŁY 

 

W KTÓRYM MIEJSCU SKRACAĆ LUB PRZEDŁUŻAĆ PIŁĘ 

 

 

Jedno ogniwo łączące 
między dwoma lewymi ogniwami tnącymi.  

 
 

 

Dwa ogniwa łączące i jedno prowadzące 
między ogniwami tnącymi. 

 

Piła łańcuchowa jest połączona ogniwami łączącymi występującymi między prawymi  

i lewymi ogniwami tnącymi. Niektóre z ogniw łączących są wstawiane między dwa prawe bądź lewe 

zęby tnące. W innych miejscach między ogniwami tnącymi są dwa ogniwa łączące i jedno prowadzące. 

Pamiętaj, że nie należy między ogniwa tnące wstawiać więcej niż dwa ogniwa łączące. 

 

UWAGA! Przy skracaniu pił należy usuwać ogniwo prowadzące standardowe, a nigdy 

zabezpieczające przed odbiciem. 
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USUWANIE PĘKNIETYCH OGNIW PROWADZĄCYCH 

UWAGA! Przy tej pracy używaj okularów ochronnych 

 

Jeśli ogniwo prowadzące pęknie na otworze nita, 

umieść piłę na przyrządzie do roznitowania 

OREGON. Złóż pęknięte ogniwo i wypchnij nity. 

Główki nitów można również spiłować lub 

zeszlifować, a następnie wybić. 

 

 

 

Umieszczając piłę na płycie przyrządu do roznitowywania, należy pamiętać, aby ząb tnący znalazł się 

na wierzchu. Wypchnij nity z uszkodzonej części. 

MONTOWANIE NOWYCH CZĘŚCI 

 

 

1. Spiłuj spód nowej części odpowiednio do 

części zużytych. Ostrz ząb dotąd, aż osiągnie 

długość zużytych. Zrób to samo z 

ogranicznikiem. 

2. Połóż część z nitami na płaskiej powierzchni. 

  

3. Załóż piłę na nową część. 4. Wgłębienie lub inna cecha na ogniwie 

łączącym musi być na zewnątrz. Ostrożnie 

formuj główkę nitu młotkiem. 
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NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE USZKODZENIA 

Kłopoty jakie masz z piłą łańcuchową są najczęściej spowodowane czterema przyczynami: 

- Nieprawidłowym ostrzeniem, 

- Niedostatecznym smarowaniem, 

- Cięciem zanieczyszczonego drewna /piasek, kamienie/, 

- Zbyt małym napięciem piły. 

Poniżej podajemy najczęściej występujące uszkodzenia i przyczyny dlaczego piła pracuje 

nieprawidłowo. 

USZKODZENIA OGNIWA TNĄCEGO 

Jeżeli piła nie tnie, tnie powoli, nie utrzymuje płaszczyzny rzazu lub tnie krzywo, może to być 

spowodowane jedną lub kilkoma przyczynami przedstawionymi poniżej.  

STAN PRZYCZYNA 

Poważne uszkodzenie powierzchni górnej i/lub 

bocznej zęba tnącego. 

 

Ząb tnący uderzył lub ciął inny materiał niż 

drewno /zanieczyszczenia, kamień lub piasek/. 

Niewielkie uszkodzenia krawędzi tnącej górnej 

i/lub bocznej. 

 

Ząb tnący zetknął się lekko z materiałem 

twardszym niż drewno. 

Krawędź tnąca górnej powierzchni zęba cofnięta. 

 

Uchwyt pilnika prowadzony za nisko lub za mała 

średnica pilnika. 

Cofnięta krawędź tnąca powierzchni bocznej. 

 

Uchwyt pilnika prowadzony za wysoko lub za 

duża średnica pilnika. 



 Pomocnicze materiały dla kursantów  –  piły łańcuchowe  

i  pilarki do drewna 

 
 

18 

 

REZULTAT NAPRAWA 

Piła nie chce ciąć. Tnie krzywo, jeśli są 

uszkodzone zęby tylko z jednej strony piły. 

Należy spiłować /pilnikiem/ wszystkie 

uszkodzenia, jeśli są uszkodzone  zęby, tylko z 

jednej strony, naostrz je najpierw. Ostrz zęby z 

drugiej strony długości. Skoryguj zniżenie 

organizmu. 

Piła tnie bardzo powoli, jeśli w ogóle tnie. Trzeba 

przykładać dużą siłę do uchwytów pilarki. 

Należy spiłować /pilnikiem/ uszkodzone części 

wszystkich zębów. 

Krawędź tnąca ostra, ale nieprawidłowego 

kształtu. Gwałtownie się tępi. Piła tnie szybko 

przez bardzo krótki czas, a następnie staje się 

tępa. 

Używaj odpowiedniej średnicy. Sprawdź swoją 

metodę ostrzenia z instrukcją. 

Zęby tnące nie chcą wchodzić w drewno. Piła 

tnie powoli. Wymaga dużej siły nacisku. Może 

następować nadmierne zużycie dolnych części 

ogniw. 

Naostrz piłę zachowując zalecane kąty. Sprawdź 

swoją metodę ostrzenia z instrukcją. Sprawdź 

średnicę pilnika. 

Piłowanie szarpnięciami. Piła zacina się w rzazie. 

Zęby tnące szybko się tępią lub piła nie 

utrzymuje płaszczyzny rzazu. 

Naostrz piłę zgodnie z zaleceniami. Sprawdź 

swoją metodę ostrzenia z instrukcją. Sprawdź 

średnicę pilnika. 

Zęby tnące powoli. Wymagana jest większa siła 

nacisku. Może powodować nadmierne zużycie 

dolnych części ogniw. 

Naostrz piłę zgodnie z zaleceniami. Sprawdź 

swoją metodę ostrzenia z instrukcją. 

Wolne cięcia drewna. Wymagany duży nacisk na 

urządzenia tnące. 

Naostrz piłę zgodnie z zaleceniami. Sprawdź 

swoja metodę ostrzenia z instrukcją. 

Kąt zaostrzenia powoduje, że piła jest bardzo 

ostra, ale szybko się tępi. Proces piłowani jest 

nieprawidłowy. Występują drgania piły. 

Naostrz piłę zgodnie z zaleceniami. Sprawdź 

swoja metodę ostrzenia z instrukcją. 

Piętki ogniw tnących raptownie się zużywają. 

Przy niskich temperaturach mogą występować 

pęknięcia. 

Ostrz zęby tnące prawidłowo, używaj dużo oleju 

do smarowania. Nie wywieraj zbyt dużego 

nacisku na urządzenie tnące. Utrzymuj zęby 

tnące w stanie naostrzonym. 

Wklęsłe zużycie dolnych części wszystkich 

ogniw. 

Używaj zębatych końcówek prowadnicy. 

Zredukuj ilość rzazów wykonywanych końcówką 

prowadnicy. 
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MONTOWANIE KOŃCÓWKI PROWADNICY 

JAK ZAMONTOWAĆ WYMIENNĄ ZĘBATĄ KOŃCÓWKĘ TYPU GUARD TIP 

 
 

1. Wywierć główki nitów od strony 

roznitowanej. 

2. Wybij nity. 

 
 

 
3. Usuń końcówkę i oczyść 

powierzchnię łączenia. 

4. Załóż nową końcówkę. 5. Rozklep ostrożnie nity. Nie 

uderzaj w prowadnicę. 

 

UWAGA !  

        Po zmontowaniu końcówka prowadnicy 

może wymagać prostowania w celu ustawienia 

w jednej linii rowka prowadnicy z rowkiem 

końcówki. Może to być wykonane bez 

uszkodzeń prowadnicy. 

        W przypadku montowania nowej 

końcówki na używaną prowadnicę konieczne 

jest dopasowanie wysokości końcówki, bądź 

odwrotnie. 

       Dla zapewnienia jednakowego zużycia 

brzegów prowadnicy można, po odłączeniu, 

obrócić i przynitować powtórnie końcówkę. 

 

 

SMAROWANIE 

 Smarowanie zębatej końcówki prowadnicy: 

1. Oczyść otwory do smarowania. 

2. Przyłóż końcówkę smarownicy do otworu i smaruj dotąd, aż smar wyjdzie na zewnątrz 

końcówki. 

3. Obracaj kółko zębate końcówki w czasie smarowania. 

4. Używaj smarów wysokiej jakości bazowanych na licie. 
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Łożysko w końcówce smaruj co godzinę – przy każdym uzupełnieniu paliwa. Zawsze smaruj 

końcówkę po zakończeniu dnia pracy. Postępowanie takie zabezpiecza łożysko przed wnikaniem 

wilgoci. 

 
 

KOŃCÓWKA ZĘBATA NIEWYMIENNA KOŃCÓWKA ZĘBATA WYMIENNA 

 

KŁOPOTY ZWIĄZANE Z PIŁOWANIEM PRZY NISKICH 

TEMPERATURACH 

 

Piłowanie zmarzniętego drewna powoduje nadmierne ścieranie się piętek ogniw tnących. 

Następstwem tego może być pękanie ogniw tnących i łączących, jest to normalne zużycie piły przy 

cięciu zmarzniętego drewna. Jeśli stopień starcia ogniw jest duży, piła rozrywa się przez wyłamanie 

dużego odcinka ogniwa tnącego między piętką a otworem. Zużycie takie może być zredukowane 

przez prawidłową obsługę piły. 

 

1. Olej – Rozcieńcz olej do smarowania piły, prowadnicy, dodając do niego 25 % nafty lub oleju 

napędowego. Zużycie tej mieszanki powinny być dwa razy większe niż samego oleju. Upewnij się, że 

pompka olejowa pracuje. 

2. Napięcie piły – Utrzymuj prawidłowe napięcie piły. Pamiętaj o zaleceniach przedstawionych w 

niniejszej instrukcji. 

3. Zęby tnące – Utrzymuj zęby tnące w stanie ostrym. Zwykle wystarczają dwa lekkie pociągnięcia 

pilnikiem. Rób to co godzinę. Nigdy nie wywieraj zbyt dużego nacisku na urządzenie. 

4. Prowadnica – Czyść rowek prowadnicy. 

5. Kółko napędzające –  Zawsze przy zmianie piły na nową zakładaj nowe kółko napędzające. 

6. Ograniczniki zagłębienia – Sprawdzaj zniżenie ograniczników przy każdym ostrzeniu. 
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KŁOPOTY ZWIĄZANE Z OGRANICZNIKIEM 

ZAGŁĘBIENIA 

 
STAN PRZYCZYNA 

Ogranicznik zagłębienia za wysoki. 

 

Nigdy nie był obniżany/spiłowany. 

Ogranicznik zagłębienia za niski/zbyt duża 

szczelina wrębowa. 

 

Złe przykładanie przymiaru bądź  

obniżanie „na oko”. 

Nierówne wysokości ograniczników zagłębienia. 

 

Złe przykładanie przymiaru bądź  

obniżanie „na oko”. 

KŁOPOTY ZWIĄZANE ZE ZBYT CIASNYM 

 POŁĄCZENIEM OGNIW 
 

STAN PRZYCZYNA 

Wybicie dolnych części ogniw tnących  

i łączących. 

 

Za małe napięcie piły. Zęby tnące tępe. 

Niewłaściwie naostrzone zęby tnące. Piła chwieje 

się. Zbyt duży nacisk przy cięciu. 

Uszkodzenie przedniej dolnej części ogniw 

tnących i łączących. 

 

Zbyt małe napięcie piły powoduje uderzanie o 

koniec prowadnicy przy silniku. 

Uszkodzone wycięcie ogniwa łączącego. 

 

Zużyte kółko napędzające. 
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REZULTAT NAPRAWA 

Bardzo mała wydajność skrawania. Przy cięciu 

piła wymaga dużego nacisku. 
Obniż ograniczniki do zalecanej wysokości. 

Piłowanie z szarpnięciami. Piła zacina się w 

rzazie. Pilarka nie może pociągnąć piły  

w rzazie. 

Jeśli ograniczniki zagłębienia są zbyt niskie, piła 

łańcuchowa nie nadaje się do użytku. 

Piła nie chce ciąć prosto, zakleszcza się  

w rzazie. 
Używaj przymiaru do zniżania zagłębników. 

 

 

REZULTAT NAPRAWA 

Dolne części wszystkich ogniw i/lub piętki ogniw 

tnących są szorstkie i wybite. Połączenia ogniw 

zbyt ciasne nie pozwalają na swobodny ruch. 

Piła z bardzo ciasnymi połączeniami nie nadaje 

się do użytku. 

Szorstkie i wybite przednie dolne części ogniw 

łączących i tnących. Ogniwa straciły możność 

obrotu. 

Utrzymuj prawidłowe napięcie piły. 

Szorstkie i wybite wcięcia. Ogniwa łączące zbyt 

ciasno przylegają do ogniw prowadzących, nie 

pozwalają na obrót. 

Piła nie nadaje się do użytku. Wymień kółko 

napędzające i piłę łańcuchową. 

 

KŁOPOTY ZWIĄZANE Z OGNIWAMI PROWADZĄCYMI 

Utrzymuj języczki ogniw prowadzących w stanie ostrym. Do ostrzenia używaj pilnika 

okrągłego. Języczek czyści rowek prowadnicy wyrzucając z niego opiłki drzewne. 

 

STAN NAPRAWA 

Część dolna płaska. 

 

Płytki rowek prowadnicy. 

Część dolna wklęsła. 

 

Płytki rowek w końcówce prowadnicy. Zużyta 

końcówka. 
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Rozbita i połamana dolna część. 

 

Piła wyskoczyła w czasie pracy z kółka 

napędzającego. 

Dolna część zużyta na bokach i spodzie. 

 

Dolna część ogniw prowadzących o znacznie 

zmniejszonej grubości /zużyta/. 

Wybite przednia lub tylna część ogniwa. 

 

Zużyte kółko napędzające. 

 

Przykłady zużycia ogniw prowadzących. 

   A            B              C               D               E 

  

A. Zużyty rowek prowadnicy – zużyte brzegi 

końcówki. 

B. Zbyt cienkie brzegi prowadnicy  

i końcówki . 

C. Brzegi prowadnicy nie są płaskie. 

D. Jeden brzeg prowadnicy niższy /zużyty/. 

E. Zbyt szerokie brzegi prowadnicy, zużyte. 

 

  

 
 

Ostrzenie języczka ogniwa prowadzącego. Języczek ogniwa prowadzącego. 
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REZULTAT NAPRAWA 

Języczki ogniw prowadzących zużyte na płasko. 

Ogniwa nie mogą czyścić rowka prowadnicy. 

Wymień prowadnicę. Jeśli możliwe wyprofiluj 

pilnikiem spód ogniwa, aby mogło czyścić rowek 

prowadnicy. 

Spodnia część ogniw prowadzących zużyta 

/wklęsła/. 
Wymień prowadnicę lub napraw końcówkę. 

Rozbite ogniwa prowadzące. Wręby na 

ogniwach. Piła nie wchodzi w rowek 

prowadnicy. 

Spiłuj rozbicia, aby ogniwa prowadzące trafiały 

w rowek prowadnicy. Wymień ogniwa 

prowadzące, jeśli są zbyt zużyte. 

Zużyty rowek prowadnicy pozwala pile 

przechylać się na boki. 

Jeśli to możliwe zmniejsz szerokość rowka, jeśli 

nie – wymień prowadnicę. W przypadku 

powtarzania się kłopotów wymień piłę. 

Nieodpowiednie kółko napędzające powoduje 

uszkodzenia ogniw prowadzących. 

Wymień kółko. Uszkodzenie takie skraca 

poważnie okres używania piły. 

Jeśli brzegi prowadnicy nie są płaskie, ogniwa 

prowadzące będą dopasowywać się do nich. 

Wymień prowadnicę lub oddaj do naprawy  

w warsztacie. 

 

KŁOPOTY ZWIĄZANE Z OBROTOWĄ ZĘBATĄ 

KOŃCÓWKĄ PROWADNICY 

 
STAN PRZYCZYNA 

Powierzchnia końcówki niebieska po brzegach. 

 

Końcówka była ściśnięta. Tarcie obracającej się 

końcówki rozgrzewa powierzchnię, która staje 

się niebieska, powodem może być brak 

smarowania. 

Wycięcie materiału w miejscu połączenia 

końcówki z prowadnicą /wymienna końcówka/ 

 

Zbyt małe napięcie piły. Przy pracy ciągły nacisk 

na to miejsce. Długotrwałe okrzesywanie tym 

miejscem prowadnicy. 

Roznitowanie się końcówki i wypadnięcie 

wałeczków łożyska. 

 

Piła wyskoczyła z prowadnicy. Wycinanie 

kształtów końcówką. Zakleszczenie  

i skręcenie końcówki przez gałąź. Inne wypadki 

w czasie pracy. 
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KŁOPOTY ZWIĄZANE Z KÓŁKIEM NAPĘDZAJĄCYM 

Zużyte kółko napędzające uszkadza i doprowadza do zniszczenia piły łańcuchowej. Jeśli 

zauważysz, że kółko jest zużyte, wymień je natychmiast. Piła łańcuchowa kosztuje pięć razy więcej 

niż kółko napędzające, stąd jasno widać, że nie opłaca się zakładać nowej piły na zużyte kółko. Aby 

uniknąć kłopotów z kółkiem napędzających, należy:  

1. Sprawdzić dokładnie stare kółko, gdy zakłada się nową piłę – jeśli jest zużyte należy je 

bezwzględnie wymienić.  

2. Dbać o prawidłowe napięcie piły /zwróć uwagę na rozdział w niniejszej instrukcji 

poświecony w niniejszej instrukcji poświęcony napięciu piły/.  

3. Smarować łożysko zawsze wtedy, gdy zdejmuje się kółko napędzające.  

STAN PRZYCZYNA 

Zużyte kółko 

pierścieniowe. 

 

Normalne zużycie. W warunkach dużego 

zapylenia /drobiny piasku/ zużycie będzie 

szybsze. 

Zużyte kółko 

gwiazdkowe. 

 

Normalne zużycie. 

 KÓŁKA PIERŚCIENIOWE OREGON POWER MATE 

Samocentrujące pierścieniowe kółka napędzające OREGON POWER MATE zapewniają płynny 

napęd piły, a mając możliwość przesuwania się na wielowypuście bębna sprzęgła układają się zawsze 

w linii rowka prowadnicy. Nie powodują również nadmiernego zużycia piły, ponieważ dolne części 

ogniw piły opierają się na pierścieniach. Kółka wytwarzane są w czterech rozmiarach i pasują do 

większości pilarek. Bębny sprzęgła są dostosowane do łożysk igiełkowych bądź kulkowych zależnie 

od typu pilarki.  
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JAK MONTOWAĆ KÓŁKO POWER MATE 

Kółko pierścieniowe może być stosowane zarówno przy sprzęgle zewnętrznym, jak  

i wewnętrznym – patrz rysunek. Zakładanie kółka należy wykonywać zgodnie z instrukcją, co 

zabezpiecza przed zanieczyszczeniami opiłkami drzewnymi. 

 

 

 

 

Sprzęgło ze szczękami na 

zewnątrz 

 

 

 

 

 

 

Sprzęgło ze szczękami 

wewnątrz. 

 

 

 

  

Zmierz występ powierzchni bocznej – nie 

powinien on przekraczać długości 1/32”. Ostrz 

wszystkie zęby tnące po jednej stronie, a 

następnie przejdź na drugą stronę prowadnicy. 

Pamiętaj o zaokrągleniu przedniej części 

ogranicznika zagłębienia jak pokazano to na 

rysunku. 
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PROWADNICE OREGON 

 

 

PRO-LITE 

Do użytku przy pilarkach 

wykorzystywanych w pełnym czasie pracy, 

przy nowoczesnym pozyskiwaniu drewna. 

Używana przy zawodowym cięciu drewna 

papierówkowego i opałowego. 

 

 

PROFESJONALNIE 

Do stosowania w pilarkach używanych 

stale, w zawodowym pozyskiwaniu drewna. 

Dla drzew o dużej średnicy. Przystosowane 

do pracy w trudnych warunkach. Do 

zakładania na pilarki spalinowe od średnich 

do dużych. Wytwarzane dla wszystkich 

typów pił profesjonalnych. 

 

POJEMNOŚĆ SKOKOWA SILNIKA 

PILAREK 

Od 55 cm
3 

DŁUGOŚCI PROWADNIC 

40-90 cm / 16” – 36” 

 

 

 

PRO – AM 

Do użytku z pilarkami średnimi 

 

POJEMNOŚĆ SKOKOWA  

SILNIKA PILAREK 

40 do 55 cm
3
 

 

DŁUGOŚĆ PROWADNIC 

40-50 cm /16”-20”/ 

 

 

Rysunek 
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OBSŁUGA PROWADNICY 

Prowadnica wymaga podobnej obsługi jak piła łańcuchowa. Utrzymuj brzegi prowadnicy płaskie i 

prostokątne. Piła powinna poruszać się po płaskich brzegach prowadnicy, można to sprawdzić 

liniałem. Pamiętaj również o sprawdzeniu zużycia rowka prowadnicy. Jak to wykonać przedstawiają 

poniższe rysunki. 

  

Przyłóż liniał do prowadnicy i jednego z zębów 

tnących. Jeśli między liniałem a prowadnicą 

występuje szczelina, brzegi prowadnicy są dobre. 

 

Jeśli piła przechyla się i nie ma szczeliny między 

liniałem a prowadnicą, brzegi są zużyte. 

Prowadnica wymaga obsługi lub wymiany. 

 

STAN PRZYCZYNA 

Zużyte brzegi 

prowadnicy.  

 

Zużycie brzegów prowadnicy jest rzeczą 

normalną. Prowadnica wymaga obsługi co 

pewien określony czas. 

Brzeg prowadnicy 

cienki i zbyt niski. 

 

Piła przechyla się, rzaz krzywy. Piła wymaga 

dużego nacisku. Uszkodzenie ogniw tnących po 

jednej stronie piły. 

Niebieskie plamy na 

brzegach prowadnicy. 
 

Brzegi miejscami zbyt blisko siebie. Tarcie 

/ciepło/ jakie występuje przy przeciskaniu się piły 

przez te miejsca powoduje powstanie niebieskich 

plam. 

Wykruszony miejscami 

materiał twardej 

końcówki prowadnicy. 

 

W czasie pracy naciskanie na boki końcówki. 

Zakleszczanie się piły w rzazie. 

Pęknięcie brzegów na 

końcówce prowadnicy. 

 

Uszkodzenie bardzo częste. Występuje przy 

dużych siłach bocznych wywieranych na brzegi 

końcówki. 

Wycięte brzegi. 

 

Wycięcie brzegów prowadnicy za końcówką. 

Stały nacisk na prowadnicę w jednym miejscu /w 

czasie pracy/. Tępa piła. Zbyt małe napięcie piły. 
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UWAGA ! 

Prowadnica jest skonstruowana wyłącznie do prowadzenia piły łańcuchowej. Prowadnica nie jest 

przeznaczona do używania jej jako dźwigni lub łomu. Obracanie, podnoszenie lub przesuwanie 

innych przedmiotów za pomocą prowadnicy skraca okres jej użytkowania  

i powoduje unieważnienie gwarancji. 

 

 

REZULTAT PRZYCZYNA 

Zbyt płytki rowek prowadnicy. Wymień prowadnicę. 

Cienki brzeg z jednej lub obu stron, w miejscach 

pocienionych kolor brzegu może być niebieski. 

Cienki brzeg jest zwykle niższy. 

Prowadnicy nie można naprawić, gdy brzeg jest 

cienki i nierównej wysokości. Wymień ją. Przy 

nowej upewnij się, że piła się nie przechyla, jeśli 

tak – wymień i piłę. 

Małe lub większe niebieskie powierzchnie na 

jednym lub obu brzegach; jeśli piła tnie krzywo 

mogą być na całej długości. 

Miejsca o niebieskiej barwie są miękkie  

i prędko się zużywają. Wymień prowadnicę. 

Brak małych kawałków na jednej lub obu 

stronach końcówki prowadnicy. Może również 

występować szereg małych pęknięć. Czasem 

może być skrzywiona końcówka prowadnicy. 

Naprawy może dokonać specjalistyczny warsztat 

lub należy wymienić prowadnicę. 

Pęknięcie przy dnie rowka. Możliwe, że 

prowadnica cała krzywa lub tylko w obrębie 

końcówki. Czasem może być skrzywiona 

końcówka prowadnicy. 

Naprawy może dokonać specjalistyczny warsztat 

lub należy wymienić prowadnicę. 

Materiał wycięty z jednej lub obu stron 

prowadnicy za utwardzoną końcówką. 

Odwróć prowadnicę, aby zredukować zużycie. 

Możliwa naprawa /napawanie/ przez 

specjalistyczny warsztat. 
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STAN PRZYCZYNA 

Bardzo wyraźne 

„żądło” zęba tnącego. 

 

Pilnik prowadzony zbyt nisko luz za 

mała średnica pilnika. 

Tępa krawędź tnąca 

powierzchni górnej 

/zbyt mały kąt/. 

 

Pilnik prowadzony za wysoko lub za 

duża średnica pilnika. 

Kąt zaostrzenia 

mniejszy niż zalecany. 

 

Pilnik prowadzony pod kątem 

mniejszym niż zalecany. 

Kąt zaostrzenia 

większy niż zalecany. 

 

Pilnik prowadzony pod kątem 

większym niż zalecany. 

Nadmierne zużycie 

piętek ogniw tnących i 

łączących. 

 

Jedna lub połączenie następujących 

przyczyn: tępa górna półka zęba 

tnącego, zmuszanie na siłę tępej piły 

do cięcia, zbyt duży nacisk przy 

cięciu drewna zmarzniętego, zbyt 

niskie ograniczniki zagłębienia, 

niedostateczne smarowanie piły. 

Wklęsłe zużycie 

dolnych części ogniw 

tnących i łączących 

 

Zbyt duże napięcie piły na 

prowadnicy z twardą końcówką 

ślizgową. Częste cięcie końcówką 

prowadnicy. 
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REZULTAT NAPRAWA 

Całe krawędzie boczne stają się niebieskie, bądź 

tylko w jednym lub dwu miejscach. 

Jeśli wystąpi na powierzchni końcówki, przy 

niewymiennej końcówce, prowadnica nie nadaje 

się do użytku. Jeśli końcówka wymienna – 

wymienić ją. 

Wycięcie na połączeniu i w obu częściach: 

końcówce i prowadnicy. 

Wymień końcówkę i ………………………. 

Prowadnicy na końcówkę. 

Rozejście się brzegów końcówki i strata łożyska. Wymień prowadnicę. 

 

KÓŁKO PIERŚCIENIOWE 

 

KÓŁKO GWIAZDKOWE 

 

 

REZULTAT NAPRAWA 

Zerwanie piły. Zużyte ogniwa prowadzące. Wymień kółko pierścieniowe. 

Zerwanie piły. Zużyte ogniwa prowadzące. Wymień kółko gwiazdkowe. 
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ŚRODKI I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

Odbicie powrotne pilarki może nastąpić w momencie zetknięcia się końcówki prowadnicy  

z jakimkolwiek przedmiotem lub przy zakleszczeniu się prowadnicy w rzazie. W takiej sytuacji może 

wystąpić iskrzenie i podrzucenie pilarki w górę. Zakleszczenie prowadnicy przy cięciu jej górną 

krawędzią, może doprowadzić do gwałtownego odrzucenia pilarki w tył ku przodowi. Oba powyższe 

przypadki spowodować mogą utratę równowagi i kontroli nad pilarką, a co za tym idzie do wypadku. 

Każdy użytkownik powinien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności, aby uczynić pracę bezpieczną. 

Dlatego też przestrzegaj zaleceń poniżej. 

1. Znając przyczyny powstania odbicia powrotnego pilarki, możesz ograniczyć lub 

wyeliminować element zaskoczenia w dużym stopniu odpowiedzialny za powstanie wypadku. 

2. Pilarkę należy trzymać oburącz, mocno i pewnie obejmując palcami uchwyty. 

3. Zapewnij sobie bezpieczne miejsce pracy. Nie dopuszczaj do przypadkowego uderzenia 

prowadnicą w kłodę, gałąź lub jakąkolwiek inną przeszkodę w trakcie pracy. 

4. Cięcie wykonuj przy maksymalnych obrotach silnika. 

5. Nigdy nie wykonuj cięcia z wyciągniętymi do przodu ramionami, czy ponad ich linią. 

6. Przestrzegaj zaleceń odnośnie ostrzenia i konserwacji łańcucha oraz prowadnicy. 

7. Wymieniając łańcuch bądź prowadnicę, upewnij się, że nowe są tego samego typu. 

8. Nie pracuj pilarką, gdy jesteś przemęczony. 

9. Nie pracuj pilarką trzymając ją jedną ręką. Najpoważniejsze wypadki zdarzają się podczas 

takiej pracy. Pilarka jest przeznaczona do pracy obiema rękami. 

10. Podczas pracy używaj odzieży ochronnej, specjalnego obuwia dla drwali, kasku ochronnego z 

osłoną oczu i nausznikami tłumiącymi hałas oraz rękawic ochronnych. 

11. Zachowuj ostrożność podczas tankowania paliwa. Uruchomienia pilarki można dokonać w 

odległości, co najmniej 3 metrów od miejsca tankowania. 

12. Podczas uruchamiania i cięcia pilarką nie powinny znajdować się w pobliżu żadne osoby 

postronne. Osoby postronne i zwierzęta muszą znajdować się poza obszarem twojej pracy. 

13. Przed ścięciem drzewa oczyścić teren wokół niego i przygotuj sobie bezpieczną drogę 

odejścia drzewa. 

14. W trakcie pracy pilarki nie wolno dotykać łańcucha. 

15. Przed uruchomieniem pilarki upewnij się, że łańcuch może się poruszać swobodnie  

i nie styka się z żadną przeszkodą. 

16. Pilarkę z wyłączonym silnikiem przenoś skierowaną prowadnicą do tyłu z osłoniętym 

łańcuchem i tłumikiem z dala od ciała. 

17. Nie używaj uszkodzonej bądź niekompletnej pilarki. Sprawdź, czy łańcuch zatrzymuje się po 

zdjęciu palca z języka spustu gazu. 

18. Każdorazowo przed odłożeniem pilarki na ziemię wyłącz silnik. 

19. Zachowaj szczególne środki ostrożności przy cięciu krzaków czy zarośli, gdyż ich giętkie 

gałęzie łatwo mogą zahaczyć o pilarkę lub ją uderzyć wytrącając ciebie  

z równowagi. 
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20. Przy cięciu wygiętych i naprężonych gałęzi wystrzegaj się sprężynowania, abyś nie został 

uderzony po ich przecięciu. 

21. Uchwyty utrzymuj w czystości, a szczególnie wolne od smaru, oleju czy benzyny. 

22. Nie wolno używać pilarki w pomieszczeniach zamkniętych, gdyż gazy wydechowe są silnie 

trujące. 

23. Ścinanie drzew pilarką można prowadzić tylko po przejściu specjalistycznego szkolenia. 

24. Wszystkie inne czynności konserwacyjne niż wymienione w tej instrukcji powinny być 

przeprowadzone przez przeszkolonego mechanika w warsztacie naprawczym. 

25. Podczas przewożenia pilarki używaj osłony prowadnicy i łańcucha. 

UWAGA! Powyższe ogólne zasady bezpieczeństwa przeznaczone są głównie dla użytkowników nie 

związanych zawodowo z leśnictwem. Użytkownicy profesjonalni zobowiązani są do stosowania zasad 

określonych w odpowiednich instrukcjach szczegółowych. 

 

ZABIEGI KONSERWACYJNE 

 

1. Codziennie wyczyść pilarkę z trocin, piachu czy innych zanieczyszczeń. Oczyść hamulec 

łańcucha i przestrzeń wokół niego pod przykrywającą go osłoną. Jednocześnie sprawdzaj 

działanie hamulca blokady języka spustu gazu. 

2. Codziennie czyść filtr powietrza, jeżeli jest uszkodzony wymień na nowy. 

3. Codziennie przeczyść kanały obiegu powietrza chłodzącego cylinder i otwory jego wylotu w 

pokrywie rozrusznika. 

4. Przekładaj prowadnicę codziennie w celu równomiernego zużycia obu jej krawędzi. 

Jednocześnie oczyść otwory w prowadnicy doprowadzające olej łańcuchowy do rowka 

prowadzącego łańcuch oraz sam rowek. Sprawdź, czy zębatka na końcu prowadnicy obraca 

się swobodnie i nie ma zbyt dużych luzów, nasmaruj ją towotem przez boczny otwór. 
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5. Raz na tydzień spiłuj „drut” powstający na krawędzi prowadnicy. 

 

6. W regularnych odstępach czasu, w ciągu całego dnia pracy, sprawdzaj napięcie łańcucha przy 

każdym ostrzeniu. Używaj trzech łańcuchów, zmieniając je codziennie. 

7. Raz na tydzień sprawdź stan świecy zapłonowej i wielkość szczeliny pomiędzy elektrodami 

(0,5 mm). 

8. Raz na tydzień sprawdź stan rozrusznika; linki, kółka linowego i sprężyny powrotnej. 

9. Sprawdzaj, jak najczęściej, czy wszystkie wkręty, śruby i nakrętki są dokręcone dostatecznie 

mocno. 

 

10.  Wymień łańcuch na nowy, gdy: 

 Krawędź, na której ślizga się zewnętrznym część ogniwa po prowadnicy jest starta aż do 

nitu. 

 Ząb tnący ma długość mniejszą niż 2 mm w swoim najwęższym miejscu. 
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 Łańcuch jest sztywny w kierunku ruchu. 

 Ząb tnący zostanie obłamany lub nastąpi ścięcie główki nitu. 

11. Prowadnica musi być w dobrym stanie. Sprawdzaj jej stan według poniższych punktów. 

 Prowadnica nie powinna być wykrzywiona lub zwichrowana. 

 Krawędzie prowadnicy powinny być gładkie i jednakowej wysokości. 

 W miejscu łańcucha w rowek prowadnicy wewnętrzne jego powierzchnie powinny być 

tak wyprofilowane, aby zęby prowadzące łatwo w niego trafiały. 

 Zarówno rowek jak i otwory smarujące łańcuch powinny być drożne  

i oczyszczone z wszelkich zabrudzeń utrudniających przesuw łańcucha. 

12. Kontroluj stan zębatki znajdującej się na końcu prowadnicy. 

 Zęby nie powinny być nadmierne starte. 

 Stopień zużycia końcówki prowadnicy nie powinien zakłócać ruchu łańcucha. 

13. Sprzęgło i bęben sprzęgła. 

 Sprawdzaj, czy wielkość szczeliny pomiędzy wewnętrzną powierzchnią bębna sprzęgła a 

klockami sprzęgła jest dostatecznie duża. 

 Kontroluj zużycie bębna na skutek tarcia taśmy hamulca. 

 Sprzęgło i jego klocki nie powinny mieć żadnych ubytków, odprysków czy pęknięć. 

14. Stalowe amortyzatory drgań. 

 Utrzymuj je w dobrym stanie. 

 Sprawdź, czy podczas cięcia górną lub dolną krawędzią prowadnicy, uchwyty nie stykają 

się z napędową pilarki. 

 Amortyzatory pęknięte bądź wyciągnięte natychmiast wymień na nowe. 

 

PRZECINANIE KŁODY 

 



 Pomocnicze materiały dla kursantów  –  piły łańcuchowe  

i  pilarki do drewna 

 
 

36 

Przecinając leżącą kłodę można uniknąć jej pęknięć i rozszczepień wykonując najpierw 

podcięcia po stronie przeciwnej niż cięcie główne. 

Jeżeli odcinamy część kłody wystającą poza punkt podparcia, możemy wykonać podcięcie od 

spodu kłody na głębokość połowy szerokości prowadnicy. Cięcie główne wykonujemy z góry kłody. 

Jeżeli przecinamy kłodę pomiędzy punktami jej podparcia, możemy wykonać podcięcie od 

wierzchu kłody na głębokość połowy szerokości prowadnicy. Cięcie główne wykonujemy od spodu 

kłody. Postępowanie według tych zasad przedstawione jest na rysunku powyżej.  

 

REGULACJA I KONSERWACJA 

1.1 Wskaźniki ogólne 

Dla zachowania pełnej sprawności użytkowej pilarki niezbędne jest przestrzeganie wszystkich zaleceń 

eksploatacyjnych zawartych w niniejszej instrukcji. Prawidłowo eksploatowany silnik pilarki nie 

wymaga częstszej konserwacji niż najwyżej raz w roku, co najlepiej dokonać w czasie przeglądu 

pokampanijnego. Demontażu karterów, cylindra, gaźnika, iskrownika i wału korbowego można 

dokonywać tylko w warsztacie naprawczym. Należy dbać o ciągłą czystość żeber cylindra i głowicy, 

ponieważ jest to warunkiem dobrego chłodzenia silnika. Nie należy dopuszczać do nadmiernego 

zanieczyszczania się wkładów filtru powietrza, gdyż powoduje to zakłócenia w pracy silnika. 

 

Przy okrzesywaniu gałęzi należy cięcie prowadzić górną częścią urządzenia tnącego i zawsze 

od strony kata rozwartego jaki tworzy odcinana gałąź ze strzałą (patrz rys. 9). 

Odcinanie gałęzi należy wykonywać stojąc zawsze po przeciwnej stronie strzały drzewa (stojąc po 

jednej stronie strzały, okrzesywać drugą jej stronę). 

Rys.8 

 8 
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Sposób przeprowadzania przerzynki drzewa leżącego pokazany jest na rys. 10 i 11. Aby 

wykluczyć ryzyko zakleszczenia przy przerzynce dłużycy leżącej na nierównym podłożu, należy w 

przypadku zwisania odcinanej części najpierw naciąć drewno od dołu, a następnie prowadzić cięcie od 

góry – rys. 10. 

W przypadku prowadzenia przerzynki kłody w miejscu znajdującym się pomiędzy dwoma 

punktami podparcia, kiedy ugięcie działa do dołu, należy najpierw wykonać nacięcie od góry, a dalsze 

przecinanie prowadzić już od dołu jak to pokazane jest na rys. 11. 

 

 

Rys.9 

 8 
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Rys. 45 

Piły łańcuchowe: a – z uzębieniem żłobikowym, b - części składowe uzębienia żłobikowego, c – z 

uzębieniem z łamanym grzbietem; 1 – ząb skrawający prawy, 2 – ogniwo łączące, 3 – ząb skrawający 

lewy, 4- ogniwo prowadzące, 5 – sworzeń, w – ogranicznik posuwu. 

 

 

 

 

 

 

Rys. 46 

Oznaczanie katów zębów piły łańcuchowej:  

a – zęba żłobikowego,  

b – zęba z łamanym grzbietem 
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Obroty, przy których występują drgania rezonansowe, nazywamy obrotami rezonansowymi. 

Występują one wtedy, gdy częstość wirującej piły tarczowej fn = n/60 (Hz), gdzie n – liczba obrotów 

na minutę (lub jej wielokrotność) jest równa lub zbliżona do jednej z częstości drgań własnych piły. 

Szczególnym przypadkiem obrotów rezonansowych są obroty krytyczne, przy których drgania 

rezonansowe osiągają dużą amplitudę. Są to obroty bardzo niebezpieczne, które ze względu na 

bezpieczeństwo pracy oraz jakość obróbki i trwałość narzędzia nie powinny być zastosowane. 

Silnik dwusuwowy pracujący wg wcześniej opisanej zasady, przystosowany do pracy w 

pilarce, poza korpusem i układem tłokowo – korbowodowym musi być wyposażony w następujące 

układy: 

 Zasilania,  

 Zapłonu,  

 Chłodzenia powietrzem, 

 Rozruchu, 

 Wydech (przewietrzania cylindra). 

Konstruktorzy współczesnych pilarek dążą do integracji silnika z pozostałymi ich zespołami. I 

tak firma Partner w modelach serii „P” i firma Mc Culloch w modelach serii „PM” ze skrzyni 

korbowej uczyniły korpus pilarki. 

Korpus 

Korpus silnika pilarki stanowi jeden ożebrowany cylinder (o gładzi pokrytej chromem 

technicznym w celu zapewnienia dużej trwałości) oraz skrzynia korbowa, w której jest mocowany 

cylinder. Przy czym zarówno cylinder, jak i skrzynia korbowa są odlewami ciśnieniowymi, 

cienkościennymi z lekkiego metalu np. magnezium. Często cylinder poza świecą zapłonową jest 

wyposażony w półautomatyczny zawór dekompresyjny dla ułatwienia rozruchu silnika. Stosowanie 

materiałów lekkich ma na celu zmniejszenie masy silnika. Przy połączeniu cylindra ze skrzynią 

korbową ważne jest zachowanie szczelności. Nieszczelności skrzyni korbowej w przypadku silników 

dwusuwowych mają duży wpływ na osiąganą moc. Wynika z wcześniej podanej zasady pracy 

dwusuwów, w których porcja mieszanki jest wciągana do skrzyni korbowej na skutek wytwarzanego 

podciśnienia w trakcie ruchu tłoka do GMP. Podczas suwu pracy (tłok zmierza do DMP) mieszanka 

jest sprężana wstępnie w skrzyni korbowej i w momencie otwarcia kanału przelotowego zasysana do 

cylindra. Poza tym inne nieszczelności skrzyni korbowej, dostarczając „obcego” powietrza, zakłócają 

funkcjonowanie gaźnika wymagającego do poprawnej pracy zmian ciśnienia w szczelnej skrzyni 

korbowej. Nieszczelności w skrzyni korbowej  mogą pochodzić również od wypracowanych 

uszczelnień gniazd wału korbowego. 

Układ tłokowo – korbowodowy 

Układ tłokowo – korbowodowy składa się z: 

 Tłoka z pierścieniami uszczelniającymi, jednym lub dwoma, 

 Korbowodu kutego z łożyskiem igiełkowym, 

 Sworznia łączącego tłok z korbowodem, 
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 Wału korbowego kutego, składanego, trzyczęściowego z łożyskami kulkowymi (rys. 4.2), 

 Sprzęgła odśrodkowego. 

 

 

 

 

 

Kuty, składany, trzyczęściowy wał 

korbowy. 

 

 

Podstawowe niedomagania układu tłokowo – korbowodowego 

Wskutek zużycia pierścieni uszczelniających i gładzi cylindra występuje spadek ciśnienia 

sprężania, a w konsekwencji spadek mocy. Wystąpienie skutków połączonych z silnym szumem 

podczas pracy spowodowane pęknięciem pierścieni tłokowym, zniszczeniem łożysk korbowodu i 

wału oraz zużyciem sworznia tłokowego. Niedomaganie objawiające się krótkotrwałym 

wyczuwalnym spadkiem obrotów, przy charakterystycznym pisku w silniku, może oznaczać 

zacieranie się tłoka, często połączone z nagłym zatrzymaniem silnika.  

 

WSKAZANIA I ZALECENIA 

§ 145 

1. Przeszkadzające przy ścince gałęzie należy odciąć na wysokość wzrostu operatora. 

2. Odcięte gałęzie należy usunąć z bezpośredniego otoczenia drzewa przeznaczonego do ścinki 

drzewa przeznaczonego do ścinki i ze ścieżek oddalania. 

3. Gałęzie nadłamane i luźno zawieszone na drzewach przeznaczonych do ścinki oraz na 

drzewach sąsiednich należy w miarę możliwości usunąć przed rozpoczęciem ścinki. 

4. Podrost i podszyt przeszkadzający w ścince drzewa musi być usunięty. Czynność tę należy 

wykonać również na ścieżkach oddalania. 

§146 

1. Podrost i podszyt powinno się wycinać przy samej ziemi. 

2. Wycięte drzewka i krzewy należy odrzucać na taką odległość, aby w żadnym wypadku nie 

mogły przeszkadzać pracującym. 
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§147 

1. Przy ścince dwuosobowej muszą być dwie ścieżki oddalania. 

2. Ścieżka oddalania w terenie płaskim powinna przebiegać pod katem około 135 do kierunku 

obalania drzew (rys. 2). 

 

Rys. 2 Ścieżka oddalania w terenie płaskim 

3. Na stokach ścieżka oddalania powinna prowadzić: 

 w bok poza zasięg korony (po warstwicy) przy obalaniu w górę lub w dół stoku (rys. 3) 

 w bok (w górę stoku) przy obalaniu wzdłuż warstwicy (rys. 4). 

 

Rys. 3. Ścieżka oddalania przy obalaniu w górę lub w dół stoku. 
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Rys. 4. Ścieżka oddalania przy obalaniu wzdłuż warstwicy. 

 

4. Ścieżki oddalania muszą być dokładnie oczyszczone z wszelkich przeszkód na odległość 

ponad 5 m od pnia drzewa ścinanego. W drzewostanach I i II klasy wieku należy usuwać 

przeszkody na odległość nie mniejszą niż 1 m. 

5. Jeżeli występuje pokrywa śnieżna utrudniająca pracę, należy ją odrzucić od ścinanego drzewa 

oraz ze ścieżek oddalania, w stopniu zapewniającym swobodę poruszania się robotników w 

czasie ścinki i obalania oraz odchodzenia od drzewa. 

6. W przypadku oblodzenia w miejscu wokół ścinanego drzewa i na ścieżkach oddalania, należy 

skruszyć gładką powierzchnię oblodzenia. 

7. W promieniu 0,5-1,0 m od odziomka drzewa przeznaczonego do ścinki, usunąć runo, ściółkę i 

inne przeszkody. Przy ścince w dół zbocza można odgarnąć ściółkę tylko od strony zbocza. 

ŚCINKA I OBALANIE DRZEWA 

§ 148 

1. Ścinkę i obalanie drzewa można prowadzić jedno- lub dwuosobowo. 

2. Przed rozpoczęciem ścinania i obalania drzewa dwuosobowego, należy dokładnie ustalić kto 

kieruje przebiegiem ścinania i obalania drzewa oraz znaki umowne dla porozumiewania się w 

czasie pracy. 

§149 

1. Przed przystąpieniem do usuwania napływów korzeniowych należy ustalić ich rodzaj z punktu 

widzenia wpływu na przewidziany kierunek obalania dla danego drzewa. 

2. Nie wolno używać napływów pomocniczych zwiększających bezpieczeństwo pracy i 

ułatwiających dotrzymywanie ustalonego kierunku obalania. 

3. Napływy przeszkadzające należy usunąć. Jako pierwszy należy wykonać rzaz pionowy. 

Przy usuwaniu napływów korzeniowych przy jednym drzewie może pracować tylko jeden 

robotnik. 
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§150 

1. Na stanowisku roboczym mogą znajdować się jedynie osoby upoważnione do uczestniczenia 

w ścince drzewa. 

2. Przed rozpoczęciem ścinki drwal musi upewnić się, czy w strefie o promieniu dwóch 

wysokości drzewa znajdują się tylko osoby uczestniczące w ścince tego drzewa. Osoby te 

muszą znajdować się przy pniu ścinanego drzewa. 

3. Obalanie drzewa musi być poprzedzone lustracją przedpola. 

§151 

 Rozwieranie się płaszczyzn rzazu ścinającego sygnalizujące rozpoczęcie upadku drzewa, jest 

nakazem oddalania się od drzewa na odległość nie mniejszą niż 5 m, a w czyszczeniach późnych i 

trzebieżach II klasy wieku, nie mniejszą niż 1 m. zabrania się wykonywania w tym momencie 

jakichkolwiek innych czynności. 

§152 

 Do pniaka można wrócić dopiero po upewnieniu się, że nie zagraża żadne niebezpieczeństwo 

(np. zawieszona gałąź itp.). 

 

Rys. 5. Zasady wykonywania rzazów przy ścince drzewa. 
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KURS DLA OPERATORÓW PIŁ MECHANICZNYCH 

do ścinki drzew 

 

Przykładowe PYTANIA KONTROLNE 

I 

1. Co oznacza pojęcie użytkowanie eksploatacyjne? 

Słowo eksploatacja inaczej znaczy użytkowanie czyli posługiwanie się – obsługa danego 

urządzenia, maszyny np. użytkowanie eksploatacyjne pilarki; obsługa – posługiwanie się pilarką 

łańcuchową. 

2. Fazy eksploatacji maszyny, urządzenia: 

 Pierwsze uruchomienie (sprawdzenie nowej pilarki, smarowanie i uruchomienie), 

 Docieranie (warsztatowe – fabryczne, zasadnicze i eksploatacyjne), 

 Normalna eksploatacja. 

3. Czynniki mające wpływ na efektywność pracy piłą mechaniczną do ścinki drzew 

 Rodzaj łańcucha tnącego, 

 Stan uzębienia łańcucha tnącego (łańcuch naostrzony czy tępy), 

 Rodzaj ścinanego drzewa (twardość drewna) i jego wilgotność, 

 Rodzaj pilarki, 

 Umiejętności operatora pilarki. 

4. Podstawowe obowiązki operatora pił mechanicznych. 

I. Przed rozpoczęciem pracy. 

II. W czasie pracy. 

III. Po pracy. 

5. Dokumentacja eksploatacyjna, którą wypełnia operator: 

 Karta pracy – raport maszyny, urządzenia. 

6. Dokumentacja, którą musi posłużyć się operator przed podjęciem pracy na nieznanym typie pilarki: 

 Dokumentacja techniczno – ruchowa DTR pilarki. 

7. Obsługiwanie eksploatacyjne – są to czynności i zabiegi niezbędne do utrzymania pełnej 

sprawności urządzenia, maszyny i zapewnienia normalnej pracy. 

8. Rodzaje obsług technicznych: 

 Obsługa techniczno-bieżąca, wykonywana codziennie przed pracą i po pracy daną maszyną, 

 Obsługa techniczno okresowa, wykonywana w ustalonych odstępach czasu w celu określenia 

stanu zużycia maszyny i usunięcia ewentualnych usterek powstałych podczas jej eksploatacji, 

 Obsługa techniczno sezonowa (letnia i zimowa), 

 Obsługa techniczna przy docieraniu, 

 Obsługa transportowa, 

 Obsługa magazynowa. 
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Główne czynności każdego rodzaju obsługi technicznej stanowią: 

 Przeglądy techniczne i wynikające z nich drobne naprawy i regulacje mechanizmów, 

 Prace konserwacyjne. 

9. Operator powinien odmówić podjęcia pracy piłą mechaniczną w przypadku zaistnienia zagrożenia 

BHP – wypadku przy pracy, powiadomienie o tym przełożonego. 

 

II. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

 

1. Skrót DTR oznacza: dokumentacja techniczno – ruchowa maszyny, urządzenia. 

2. Rysunki przekrojów stosuje się do poznania budowy zespołów, podzespołów  

i elementów danego urządzenia, maszyny. 

3. DTR zawiera: opis techniczny danego urządzenia (maszyny), dane techniczne i eksploatacyjne, 

instrukcję montażu i demontażu, czynności obsługowe urządzenia (maszyny): przed pracą i po pracy, 

czynności konserwacyjne, przepisy BHP  

i przeciwpożarowe przy eksploatacji danej maszyny, występujące niedomagania i usterki w czasie 

pracy urządzenia, ich przyczyny i sposób usunięcia. 

4. Operator przed podjęciem pracy na nieznanym typie pilarki musi zapoznać się z DTR tej pilarki. 

5. Książka maszyny budowlanej zawiera dane: opis maszyny, jej parametry, prowadzenie ewidencji 

czasu pracy maszyny, występujące usterki i ich usuwanie, naprawy maszyny, czynności 

konserwacyjne danej maszyny, prowadzenie KMB służy do planowania remontów, napraw i 

prawidłowej eksploatacji maszyny. 

6. Występujące zagrożenia przy użytkowaniu maszyny niezgodnie z jej przeznaczeniem: możliwość 

powstania wypadku przy pracy – zagrożenia pod względem bhp i p.poż. 

 

III. BHP 

1. Znaczenie bhp w praktyce – zapobieganie wypadkom przy pracy. 

2. Podstawowe obowiązki służb bhp i p.poż. w zakładzie pracy: 

Działalność mająca na celu zapobieganie wypadkom przy pracy i pożarom. 

3. Instrukcja stanowiskowa bhp zawiera: 

Sposób prawidłowego i bezpiecznego użytkowania maszyny. 

4. Podstawowe obowiązki pracownika w zakresie bhp na stanowisku pracy. Wykonywanie pracy 

zgodnie z przepisami i zasadami bhp. 

5. Oznakowanie stanowiska pracy pilarką łańcuchową przy ścince danego drzewa: teren ścinki i 

obalenie drzewa ogrodzony i zabezpieczony przed możliwością wejścia  

z tablicą ostrzegawczą zabraniającą wejście na ten teren. 

6. Organizacja stanowiska pracy przy ścince drzewa: 

Teren zabezpieczony przed wejściem osób postronnych oczyszczony wokół drzewa oraz 

oczyszczona z przeszkód droga, odejścia od drzewa w chwili jego padania (pod kątem 138 w 
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stosunku do kierunku okrajania) na odległość 6 m. pilarz musi posiadać oprócz pilarki: siekierę, kliny, 

obrabiak. 

7. Warunki bhp przy obsłudze pilarek: 

 Odpowiednie ubranie robocze, zapięte rękawy, odpowiednie obuwie, 

 Kask ochronny, 

 Okulary lub maska zabezpieczająca oczy pracownika, 

 Ochronniki słuchu, 

 Pracownik w czasie ścinki powinien posiadać przy sobie opatrunek pierwszej I pomocy, 

 W pobliżu powinna znajdować się apteczka, 

 Przy ścince drzew nie wolno pracować samemu, w pobliżu powinien być inny pracownik, 

 Przed rozpoczęciem ścinki drzewa zorientować się czy nikt nie przebywa w miejscu 

zagrożenia, 

 Przy ścince drzew zajmować odpowiednia pozycję – z boku ścinanego drzewa, 

 Nie prowadzić cięcia końcówką prowadnicy. 

8. W przypadku powstania zagrożenia pożarowego, jeśli sami zdołamy ugasić pożar przystępujemy do 

gaszenia, gdy nie możemy go ugasić telefonujemy po straż pożarną, jeśli jest możliwość ogłaszamy 

alarm. 

9. Wypadek przy pracy to zdarzenia nagłe, zaistniałe w czasie pracy, musi być przyczyna zewnętrzna. 

10. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp wobec pracownika: 

 Zapewnić pracownikowi bezpieczne warunki pracy, 

 Zapewnić pracownikowi ubranie robocze, obuwie i środki ochrony indywidualnej (kask, 

okulary, ochronniki słuchu), 

 Zapewnić pracownikowi nieodpłatnie i w czasie godzin pracy badania lekarskie, 

 Zapewnić szkolenie bhp: wstępne ogólne, stanowiskowe podstawowe, okresowe (w czasie 

godzi pracy i nieodpłatnie), 

 W okresie od 01.11 do 31.03 w zależności od warunków pracy (praca na wolnym powietrzu) 

posiłki profilaktyczne, 

 W okresie letnim (przy temp. pow. 25C) – napoje chłodzące. 

 

IV. PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI 

 

1. Podstawowe jednostki: I=U/R – natężenie jednostki A (amper) 

Napięcie: różnica potencjałów pomiędzy dwoma biegunami przy zamkniętych biegunach 

źródła prądu, np. włączony opornik, żarówka. U (V) oporność – opór stawiany prądowi elektrycznemu 

przy jego przepływie przez przewodnik, elektrolit R () czyt. omy. 

2. Pomiar natężenia prądu przeprowadza się amperomierzem włączonym szeregowo w obwód 

elektryczny, napięcie woltomierzem przy włączeniu równoległym źródła prądu.  

3. Moc prądu elektrycznego mierzymy w W (wat) 
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R = U x I 

4. Zabezpieczenie urządzeń elektrycznych przed zwarciem lub przeciążeniem – bezpieczniki. 

5. Przepływ prądu elektrycznego przemiennego przez organizm człowieka powoduje następujące 

skutki: 

 Zaburzenia układu krążenia (serce), 

 Zaburzenia układu mięśnia kostnego (skurcz mięśni), 

 Zaburzenia pracy układu nerwowo – rdzeniowo – mózgowego, 

 Oparzenia. 

6. Bateryjny układ zapłonowy silników spalinowych stosowany w pojazdach i ciężkich maszynach 

roboczych (koparki, ładowarki, spycharki, itd.): akumulator, cewka zapłonowa, przerywacz, 

rozdzielacz, świece zapłonowe. Urządzenie zapłonowe pobiera energię elektryczną z akumulatora, 

zasilającego cewkę zapłonową. Przerywanie obwodu niskiego napięcia przez przerywacz wywołuje w 

obwodzie wtórnym wysokie napięcie. W silnikach wielocylindrycznych prąd napięcia kierowany jest 

w ustalonej kolejności przez rozdzielacz do świec zapłonowych. 

7. Iskrownikowy układ zapłonowy silnika spalinowego stosowany w pilarkach łańcuchowych. W 

uzwojeniach twornika obracającego się w polu magnetycznym powstaje siła elektromotoryczna (E). 

W momencie osiągnięcia największej wartości tej siły (V) rozwierają się styki przerywacza 

umieszczone w obwodzie pierwotnym. Rozwarcie styków powoduje indukowanie w obwodzie 

wtórnym wysokiego napięcia, wystarczającego do wywołania iskry elektrycznej między elektrodami 

świecy zapłonowej. Kondensator włączony równolegle do przerywacza zmniejsza iskrzenie na jego 

stykach. 

8. Przyczyny złej pracy świecy zapłonowej: 

 Nieprawidłowa wartość cieplna, 

 Świeca zakopcona lub częste zalewanie się świecy świadczą o nadmiarze podawanego paliwa, 

zanieczyszczonym filtrze powietrza, nadmiarze oleju w mieszance paliwowej lub 

nieprawidłowym wyregulowaniu gaźnika, 

 Jeśli świeca wykazuje nadpalenie to znaczy, że silnik otrzymuje za mało paliwa (gaźnik jest 

ustawiony na zbyt ubogą mieszankę), względnie przepływ powietrza jest utrudniony i silnik 

się przegrzewa (zanieczyszczone lub zatkane kanały między żebrami cylindra). 

 

V. BUDOWA PIŁ MECHANICZNYCH DO ŚCINKI DRZEW 

 

1. Parametry techniczne charakteryzujące piłę mechaniczną do ścinki drzew” 

 Ciężar pilarki, 

 Długość prowadnicy, 

 Prędkość obrotowa łańcucha, 

 Moc silnika, 

 Wytwarzany hałas w dB, 
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 Zużycie paliwa, 

 Pojemność zbiornika paliwa, 

 Pojemność zbiornika oleju, 

 Podziałka łańcucha. 

2. Parametry techniczne silników spalinowych stosowanych w pilarkach: 

 Moc silnika kW (stopień sprężania), 

 Prędkość obrotowa obr/min, 

 Moment obrotowy kNm, 

 Zużycie paliwa, 

 Stosunek zmieszania oleju do benzyny, 

 Pojemność skokowa w cm
3
. 

3. Układy chłodzenia silników spalinowych: 

 Bezpośredni (powietrzny) stosowany w pilarkach – zwracać uwagę na zanieczyszczenie 

użebrowania silnika, 

 Pośredni (cieczowy) składający się z małego obiegu cieczy i dużego, elementy i termostat, 

pompa wodna odśrodkowa skrzydełkowa, wentylator, przewody chłodnicze, czujnik 

temperatury. 

4. Budowa i podstawowe wymiary narzędzia roboczego pilarki. 

Budowa narzędzia roboczego: końcówka prowadnicy z łożyskiem igiełkowym, prowadnica, 

piła łańcuchowa (łańcuch) 

- dla prowadnicy podaje się długość roboczą np. 400 mm, 

- dla piły łańcuchowej (łańcucha) typ np. 72 LP; 72 LG, 

- oprócz tego liczbę ogniw prowadzących, typ: 72 LG – 68E gdzie 68 – liczba ogniw prowadzących, a 

litera E oznacza piłę zamkniętą w obwód gotową do założenia na prowadnicę; 

- podziałkę (ł) (np. 0,404”); 3/8’; 0,325”; ¼”, ½”; ¾” 

    10,26 mm 

5. Układ przeniesienia napędu: układ tłokowy karbowy z układu poprzez sprzęgło na kółko napędowe 

(profilowane lub pierścieniowe) a z kółka na pęd przenoszony jest na piłę łańcuchową (łańcuch). 

6. Urządzenia pilarki, które w czasie pracy muszą być zabezpieczone osłonami: uchwyt przedni, 

trzymany lewą ręką pilarza zabezpieczony jest osłoną będącą jednocześnie dźwignią hamulca, osłona 

silnika, sprzęgła, rozrusznika, wszystkie elementy w czasie pracy są osłonięte oprócz prowadnicy z 

piłą łańcuchową. 

VI. TECHNOLOGIA ROBÓT 

1. Czynności poprzedzające uruchomienie pilarki: 

„wlanie” paliwa – mieszanki benzyny z olejem do zbiornika pilarki, „wlanie” oleju 

smarującego do zbiornika, nasmarowanie końcówki prowadnicy, sprawdzenie wizualne stanu 

naostrzenia piły (łańcucha), sprawdzenie działania hamulca, w przypadku ścinki drzew: 

przygotowanie drzewa i terenu wokół drzewa do ścinki, ponadto sprawdzenie czystości użebrowania 
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silnika. 

2. Silnik spalinowy pilarki uruchamiany poprzez kilkakrotne pociągnięcie linki rozrusznika pilarki 

prawą ręką, lewą ręką trzymamy uchwyt przedni pilarki, butem prawej nogi przytrzymujemy uchwyt 

sterujący; pilarka musi znajdować się na podłożu, w ten sposób, aby piłą łańcuchową (łańcuchem) nie 

dotykała ziemi, trawy, krzewów itp. (ze względu na bhp) pilarkę zimną uruchamiamy z włączonym 

silnikiem. 

3. Narzędzie tnące i piłą łańcuchowa (łańcuch) wykonana jest ze specjalnej – jakościowej stali. 

4. Prędkość cięcia zależy od regulacji dźwignią przepustnicy pilarki, rodzaju przecinanego drewna, 

jego wilgotności, prędkości obrotowej pilarki i umiejętności pilarza. 

5. Sposób ścinki drzew w pobliżu linii napowietrznej -  nie wolno ścinać drzew bez porozumienia się z 

właścicielem dysponentem tych linii lub urządzeń. Prace te muszą być wykonywane pod stałym 

nadzorem osób uprawnionych przez właściciela (dysponenta) linii i urządzeń energetycznych lub 

telekomunikacyjnych. 

6. Gałęzie w pobliżu linii napowietrznej energetycznej ścinamy po wyłączeniu napięcia w tej linii lub, 

gdy zachowana jest bezpieczna odległość, ścinaj gałąź od tej linii (min – odległości od skrajnego 

przewodu – 3 m). 

7. Maszyny i urządzenia współpracujące przy ścince drzew w drogownictwie: podnośnik koszowy, 

pilarka. 

8. Zabezpieczenie odcinka drogi na czas ścinki drzew: 

Drogi leśne i ścieżki przebiegające przez pow. roboczą należy na okres ścinki i obalenia drzew 

zamknąć dla ruchu publicznego. Przy drogach i ścieżkach przebiegających w pobliżu granic 

powierzchni roboczej należy ustawić tablice ostrzegawcze (umieszczone nie bliżej granic pow. 

roboczej niż 100 – 150 m, muszą być dobrze widoczne i czytelne). Jeżeli nie ma objazdu lub prace 

zrębowe wykonywane są obok drogi publicznej, to na drodze należy ustawić posterunek na 

porozumieniu z odpowiednim urzędem regulującym ruch na zagrożonym odcinku drogi. Między 

posterunkowym, kierującym ruchem na drodze, a pracującymi na zrębie robotnikami należy ustalić 

ścisłe zasady porozumiewania się. Posterunkowi muszą posiadać znak stop. Drzewa obalone na drogę 

należy usunąć bezpośrednio po ścince. 

 


