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Streszczenie

Przedstawiono analizê obci¹¿eñ zmiennych wystêpuj¹cych w uk³adzie napêdowym pilarki, których Ÿród³em jest z jednej strony
niejednostajna prêdkoœæ k¹towa dwusuwowego silnika spalinowego a z drugiej nierównomierny opór skrawania pi³y
³añcuchowej. Czynniki te powoduj¹, ¿e poœrednicz¹ce w przenoszeniu napêdu sprzêg³o obci¹¿one jest du¿ymi si³ami chwilowymi.
Autor przedstawia odpowiedni model obliczeniowy pozwalaj¹cy na ich okreœlenie i taki dobór elementów sprzêg³a, aby jego praca
odbywa³a siê bez chwilowych poœlizgów.

Wstêp

Charakterystyka silnika i sprzêg³a pilarki

Przenoœne pilarki z silnikiem spalinowym i pi³¹
³añcuchow¹ s¹ wyposa¿one w sprzêg³o cierne odœrodkowe.
Moment obrotowy silnika przenosi siê z wa³u korbowego
bezpoœrednio na tarczê z przesuwnymi szczêkami, które pod
wp³ywem si³y odœrodkowej, pokonuj¹c opór sprê¿yny,
nawi¹zuj¹ kontakt z bêbnem (rys. 1), napêdzaj¹cym poprzez
po³¹czone z nim na sta³e kó³ko zêbate - pi³ê ³añcuchow¹.

Zalet¹ takiego rozwi¹zania jest uzyskanie mo¿liwoœci
samoczynnego w³¹czenia i roz³¹czenia napêdu pi³y - co
nastêpuje tylko przez nadanie silnikowi okreœlonej prêdkoœci
obrotowej, szybko zwiêkszaj¹cy siê wraz z prêdkoœci¹
obrotow¹ moment sprzêg³a oraz du¿a jego niezawodnoœæ i
niewielka masa.

Prawid³owe funkcjonowanie uk³adu napêdowego pi³y
wymaga jednak w³aœciwego doboru parametrów sprzêg³a,
stosownie do wielkoœci silnika i warunków pi³owania drewna.
Szczególnie, ¿e w trakcie u¿ytkowania nastêpuje zu¿ywanie
siê wa¿nych dla jego charakterystyki elementów oraz
mo¿liwoœæ zak³adania na tê sam¹ jednostkê napêdow¹
prowadnic o doœæ ró¿nej d³ugoœci - najd³u¿sza mo¿e byæ nawet
ponad dwukrotnie wiêksza od najkrótszej. Zatem, jakie
powinny byæ parametry sprzêg³a, co ma stanowiæ podstawê ich
doboru, aby zapewniæ sprawne, bez strat energii, przeniesienie
napêdu z silnika na pi³ê, a tak¿e jak¹ operator ma za³o¿yæ
prowadnicê, aby mo¿liwie najlepiej wykorzystaæ walory
jednostki napêdowej?

Udzielenie odpowiedzi na te pytania sta³o siê mo¿liwe po
szczegó³owym rozpoznaniu w³aœciwoœci stosowanych w
pilarkach silników spalinowych, a szczególnie zmiany ich
prêdkoœci k¹towej w trakcie cyklu pracy, oraz zmiany oporów
skrawania drewna pi³¹ ³añcuchow¹ napêdzan¹ silnikiem
spalinowym. Opisy matematyczne tych zmian sta³y siê
podstaw¹ do opracowania modelu obci¹¿enia sprzêg³a
umo¿liwiaj¹cego wskazanie czynników maj¹cych szczególnie
istotny wp³yw na sprawnoœæ przekazywania napêdu oraz do
formu³owania odpowiednich wniosków konstrukcyjnych i
eksploatacyjnych.

W pilarkach przenoœnych z pi³¹ ³añcuchow¹ powszechne
zastosowanie znajduj¹ silniki dwusuwowe, jednocylindrowe, o
du¿ej prêdkoœci obrotowej - obecnie do ok. 15 000 obr/min, ze
wstêpnym sprê¿aniem mieszanki paliwowo-powietrznej w
skrzyni korbowej. Podstawowy parametr charakteryzuj¹cy ich
wielkoœæ - objêtoœæ skokowa, która zawiera siê w przedziale

30 - 120 cm , pozwala im na osi¹ganie momentu obrotowego
3

odpowiednio od 1,5 do 7,8 N m. Przy tak du¿ym zró¿nicowaniu
momentu obrotowego silników optymalizacja konstrukcji
wymaga doboru do ka¿dego modelu sprzêg³a o odpowiednich
parametrach.

Jednak moment ka¿dego silnika spalinowego zmienia siê
te¿ z prêdkoœci¹ obrotow¹. Przyk³adowy przebieg,
charakteryzuj¹cy pilarkê Husqvarna 357 XP, o objêtoœci

skokowej 56,5 cm , przedstawiono na rys. 2 (linia 1).
Najwiêksz¹ wartoœæ momentu, wynosz¹c¹ 3,40 N m, silnik tej
pilarki osi¹ga przy prêdkoœci obrotowej ok. 8000 obr/min
(838 rad/s). Jeœli przeniesienie napêdu z silnika na pi³ê ma
odbywaæ siê bez poœlizgu, to moment jaki mo¿e przenieœæ
sprzêg³o (nazywany dalej momentem sprzêg³a) musi byæ tak
du¿y, aby sprostaæ nie tylko obci¹¿eniom œrednim, ale te¿
chwilowo wiêkszym, generowanym przez zespó³ tn¹cy pilarki.

Moment charakteryzuj¹cy sprzêg³o odœrodkowe zale¿y od
jego parametrów konstrukcyjnych i prêdkoœci obrotowej. Dla
ustalenia tych zwi¹zków rozwa¿ymy uk³ad si³ dzia³aj¹cych na
szczêki sprzêg³a przedstawiony na rys. 1. Pominiêto na nim si³y
tarcia szczêk w prowadnikach tarczy, bowiem dla rozpa-
trywanej konstrukcji nie maj¹ one istotnego znaczenia [4].

Rys. 1. Schemat si³ dzia³aj¹cych na szczêkê sprzêg³a ciernego
odœrodkowego: 1- wa³ korbowy, 2- tarcza sprzêg³a, 3- bêben,
4- sprê¿yna powrotna, 5- szczêka

Podczas niejednostajnego ruchu obrotowego sprzêg³a na
ka¿d¹ jego szczêkê dzia³aj¹ si³y od: prowadnika tarczy P, bêbna
normalna N i styczna (tarcia) T, napiêcia sprê¿yny P oraz
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bezw³adnoœci - odœrodkowa P i styczna P . Wartoœæ momentu

sprzêg³a okreœla nastêpuj¹ca zale¿noœæ:
n s

[N m] (5)

[N m] (1)
gdzie:
r - promieñ bêbna, m,

k - liczba szczêk w tarczy sprzêg³owej,

- wspó³czynnik tarcia miêdzy szczêk¹ a bêbnem.
Z powy¿szego wzoru wynika, i¿ o wartoœci momentu

sprzêg³a decyduje si³a normalna N dzia³aj¹ca od bêbna na jego
szczêkê. Jej wartoœæ jest zale¿na od wielkoœci si³y
bezw³adnoœci P i si³y napiêcia sprê¿yny powrotnej P ,

mianowicie:
[N] (2)

gdzie: jest k¹tem zejœcia zwojów sprê¿yny ze szczêki.
Poniewa¿ odœrodkowa si³a bezw³adnoœci jest okreœlona
wzorem:

[N] (3)
gdzie:
m - masa szczêki, kg,

r - promieñ œrodka masy szczêki bêd¹cej w stycznoœci z

bêbnem, m,
a si³a napiêcia sprê¿yny, przy uwzglêdnieniu jej masy w³asnej,
zmienia siê wed³ug zale¿noœci nastêpuj¹cej:

[N] (4)

gdzie:
r - promieñ rozmieszczenia zwojów sprê¿yny, m,

q - masa jednostkowa sprê¿yny, kg/m,

- prêdkoœæ k¹towa w³¹czania siê sprzêg³a, rad/s,

to równanie bêd¹ce charakterystyk¹ sprzêg³a ma postaæ
nastêpuj¹c¹:

Powy¿sze równanie pozwala na badanie wszystkich
istotnych czynników maj¹cych wp³yw na wartoœæ
przenoszonego momentu i dokonaæ doboru parametrów jego
poszczególnych elementów do wielkoœci planowanego
obci¹¿enia. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e niektóre z nich
ulegaj¹ zmianie w miarê u¿ytkowania sprzêg³a. Na przyk³ad,
systematycznemu zmniejszaniu podlegaj¹ masy szczêk m .

Nawet w przypadku prawid³owego doboru parametrów
sprzêg³a i w³aœciwej pracy operatora, to przy ka¿dorazowym
w³¹czaniu i roz³¹czaniu napêdu pojawia siê poœlizg szczêk
wzglêdem bêbna powoduj¹cy ich zu¿ycie. Charaktery-
stycznym elementem szczêki jest gruboœæ pó³ki, któr¹ ona
bezpoœrednio styka siê z bêbnem. Jej wartoœæ pocz¹tkowa
wynosi ok. 3,5 mm. W instrukcjach obs³ugi pilarek dopuszcza
siê jej zmniejszenie do 0,8 1,0 mm. Taki stopieñ zu¿ycia pó³ki
powoduje ubytek masy szczêki o ok. 15%, co ma istotne
znaczenie na zmianê charakterystyki sprzêg³a.

Na rys. 2, dla przyk³adu, przedstawiono charakterystykê
sprzêg³a stosowanego w niektórych modelach pilarek firmy
Husqvarna. Jego parametry konstrukcyjne s¹ nastêpuj¹ce:
m = 0,04815 kg (w stanie koñcowym u¿ytkowania

m = 0,04107 kg), r = 0,022 m, r = 0,028 m, r = 0,0344 m,

q = 0,0686 kg/m, = /6 rad, k = 2, = 0,165, = 347 rad/s

( = 376 rad/s dla m = 0,04107 kg). Linia 2 jest charakte-

rystyczna dla szczêk nowych, a linia 3 dla szczêk o granicznym
stopniu zu¿ycia. Wartoœæ momentu, jaki mo¿e przenieœæ
sprzêg³o nowe przy prêdkoœci odpowiadaj¹cej maksymalnemu
momentowi silnika jest niemal dwukrotnie, a w koñcowej fazie
u¿ytkowania pó³torakrotnie wiêksza ni¿ silnika. Dla oceny
poprawnoœci przyjêtych parametrów sprzêg³a nale¿y dok³a-
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dniej poznaæ chwilowe jego obci¹¿enia generowane przez
zespó³ tn¹cy pilarki.

Rys. 2. Zmiana momentu obrotowego silnika pilarki Hus-
qvarna 357 XP(linia 1) i charakterystyki sprzêg³a (linie 2 i 3)

Zmiana chwilowych obci¹¿eñ uk³adu napêdowego pilarki
jest powodowana g³ównie dwoma czynnikami: niejednostaj-
noœci¹ prêdkoœci k¹towej silnika oraz nierównomiernym
oporem drewna skrawanego przez zêby pi³y ³añcuchowej.

Jednocylindrowy silnik pilarki charakteryzuje siê
szczególnie du¿¹ zmian¹ prêdkoœci podczas ka¿dego cyklu
pracy - gwa³townie przyspiesza po zap³onie paliwa i w
pocz¹tkowej fazie jego spalania, by zwolniæ w trakcie
sprê¿ania w cylindrze nowej porcji mieszanki paliwowo-
powietrznej. Przebieg zmian prêdkoœci i przyspieszenia
k¹towego wa³u jednocylindrowego, dwusuwowego silnika
spalinowego mo¿na opisaæ nastêpuj¹cymi formu³ami:

[rad/s] (6)

[rad/s ] (7)
gdzie:

- chwilowa prêdkoœæ k¹towa wa³u silnika, rad/s,

- œrednia prêdkoœæ k¹towa wa³u silnika, rad/s,

- przyspieszenia k¹towe wa³u silnika, rad/s ,

- wspó³czynnik nierównomiernoœci biegu silnika okreœlony
nastêpuj¹co:

(8)

(9)

odpowiednio œrednia, minimalna i maksymalna

prêdkoœæ k¹towa wa³u podczas cyklu pracy silnika, rad/s.

Z ustaleñ Gendka [1], odnosz¹cych siê do zmiany prêdkoœci
k¹towej silnika pilarki Husqvarna 357 XP wynika, ¿e œrednia
wartoœæ wspó³czynnika przy prêdkoœci obrotowej 8000
obr/min wynosi = 0,032, a odchylenie standardowe

s = 0,013 (rys. 3). Zarówno œrednia wartoœæ wspó³czynnika ,
jak i jego odchylenie standardowe zwiêkszaj¹ siê wraz
prêdkoœci¹ obrotow¹ silnika.

Du¿¹ zmiennoœci¹ charakteryzuje siê te¿ opór skrawania
drewna pi³¹ ³añcuchow¹. Wa¿nym ustaleniem ostatnich badañ
jest wykazanie zgodnoœci czêstoœci zmian oporów z cyklem
pracy silnika [1]. Wyjaœnienie tego zjawiska jest nastêpuj¹ce:
jeœli za pocz¹tek cyklu pracy silnika przyjmiemy po³o¿enie
t³oka w górnym punkcie zwrotnym, to opory skrawania w tym

Obci¹¿enia zmienne w uk³adzie napêdowym pi³y
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punkcie s¹ najmniejsze, z regu³y równe zero. W miarê ruchu
t³oka wzrastaj¹, aby w po³owie cyklu osi¹gn¹æ wartoœæ naj-
wiêksz¹, a nastêpnie malej¹ do wartoœci pocz¹tkowej. Taki
przebieg zmiany oporów powodowany jest napiêciem pi³y -
jest ono najwiêksze, gdy jej przyspieszenie ma najwiêksz¹
wartoœæ dodatni¹, a najmniejsze, gdy ma najmniejsz¹ wartoœæ
ujemn¹. Od napiêcia pi³y zale¿y k¹t pochylenia jej zêbów
tn¹cych wzglêdem dna rzazu - najmniejszy jest przy du¿ym, a
najwiêkszy przy najmniejszym napiêciu [4]. Zag³êbienie ostrzy
w drewno jest tym ³atwiejsze i tym wiêksze, im wiêkszy jest k¹t
pochylenia ogniw, ale wtedy i opór staje siê wiêkszy. Dynamika
zmian napiêcia pi³y i k¹ta pochylenia ogniw tn¹cych jest tak
du¿a, ¿e z regu³y przy maksymalnym napiêciu pi³y ostrza trac¹
kontakt z dnem rzazu, wtedy opór skrawania zmniejsza siê do
zera (rys. 4).

Rys. 3. Zale¿noœæ wspó³czynnika od prêdkoœci k¹towej wa³u

silnika: 1 - wartoœæ przeciêtna ( = ), 2 - wartoœæ graniczna

( = + 3s)

Z rozwa¿añ tych wynika, ¿e maksymalne wartoœci stycznej
si³y bezw³adnoœci i opór skrawania drewna maj¹ tak¹ sam¹
czêstoœæ, ale s¹ przesuniête w fazie o pó³ obrotu silnika ( rad).

Rys. 4. Zapis zmian oporów skrawania drewna pi³¹ ³añcuchow¹
napêdzan¹ silnikiem spalinowym przy prêdkoœci obrotowej
8470 obr/min

Wczeœniejsze badania wykaza³y, ¿e opór skrawania drewna
pi³¹ ³añcuchow¹ zale¿y g³ównie od zadanej wartoœci si³y
posuwu, gatunku drewna, geometrii i stanu ostrzy tn¹cych pi³y
[2, 3], nowe wskazuj¹ te¿ na prêdkoœæ pi³y, gdy jej Ÿród³em
napêdu jest silnik spalinowy [1].
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Poza oporem skrawania pi³a ³añcuchowa ma do pokonania
si³y tarcia jej ogniw na bie¿ni i œciankach bocznych rowka
prowadnicy oraz, w znacznie mniejszym stopniu, na kó³kach
napêdowym i prowadz¹cym pi³y.

Chwilowa wartoœæ momentu obci¹¿aj¹cego sprzêg³o
pilarki M jest sum¹ momentów od stycznych si³ bezw³adnoœci
M i od si³ czynnych (skrawania i tarcia ogniw) M :

J - moment bezw³adnoœci bêbna oraz kó³ka napêdowego i kó³ka

prowadz¹cego pi³ê zredukowany na oœ obrotu sprzêg³a, kg m ,
M - œrednia wartoœæ momentu od si³ czynnych w cyklu pracy

silnika, N m,
m - masa pi³y, kg,

r - promieñ kó³ka napêdowego pi³y, m.

Praca sprzêg³a bez poœlizgu wymaga, aby w ka¿dych
warunkach moment chwilowy nie przekracza³ wartoœci
okreœlonej jego charakterystyk¹, czyli spe³nienia warunku:

(13)

Równania (11) i (12) wskazuj¹, i¿ obci¹¿enie sprzêg³a,

nawet w przypadku sta³ej liczby obrotów ( = const), podlega

zmianie w ka¿dym cyklu pracy silnika. Jego czas trwania t

obliczamy ze wzoru:

(14)

Przy prêdkoœci 8000 - 10 000 obr/min, jakie rozwijaj¹ silniki
pilarek podczas skrawania drewna, czas cyklu wynosi
odpowiednio 0,0075 - 0,0061 s. Tak krótki cykl znamionuje
du¿¹ dynamikê zmian obci¹¿enia elementów uk³adu tn¹cego
pilarki. Niech za przyk³ad do analizy chwilowych obci¹¿eñ
sprzêg³a pos³u¿y pilarka Husqvarna 357 XP, w której:

J = 85,1010 kg m , m = 0,273 kg (pi³a 3/8”, d³ugoœæ prowa-

dnicy 15”), r = 0,0212 m.

Rys. 5. Zmiana momentów obci¹¿aj¹cych sprzêg³o pilarki
podczas jednego cyklu pracy silnika (opis w tekœcie)

Dla prêdkoœci k¹towej = 950 rad/s tej pilarki œrednia

wartoœæ momentu obci¹¿aj¹cego sprzêg³o przez si³y czynne
wynosi M = M = 3,20 Nm (z odchyleniem standardowym

b p

b

o

p

k

œr

c

b p

k

œr

p sil

(10)
gdzie:

, (11)

, (12)

2

-6 2

Chwilowe obci¹¿enia sprzêg³a

w

w

.

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŒNA 2/200718

pb MMM +=

tcos)rmJ(M œr
2
œr

2
kpbb w×w×d××+=

)tcos1(MM œrop w-×=

)tcos1(Mtcos)rmJ(MM œroœr
2
œr

2
kpbs w-×+w×w×d××+=³

œr
c

2
t

w

p×
=



s = 0,51 Nm), a wspó³czynnik = 0,032 (s = 0,013).

Wyniki obliczeñ przedstawiono na rys. 5. Charaktery-
styczny moment sprzêg³a M dla prêdkoœci k¹towej w czasie

cyklu pracy silnika okreœlaj¹ dwie linie: M (1) - dla pocz¹tko-

wego i M (2) - dla koñcowego stanu eksploatacji (zu¿yte

szczêki). Przebieg zmian momentu od stycznych si³
bezw³adnoœci uk³adu tn¹cego okreœlono dla cyklu, w którym

= - linia M (1) oraz = + 3 s (granicznej) - linia M (2).

Podobnie okreœlono zmianê momentu od si³ czynnych:
obci¹¿enia œredniego - linia M (1) - gdy M = M oraz

przypadku granicznego - linia M (2) - gdy M =M +3s .

Ca³kowite chwilowe obci¹¿enie sprzêg³a, bêd¹cego sum¹
M + M , w przypadku przeciêtnego cyklu przebiega wed³ug

linii M. Zauwa¿my, ¿e wartoœæ M na pocz¹tku i na koñcu cyklu
jest równa M bowiem wtedy moment od si³ czynnych jest

równy zero (M = 0). Moment M najwiêksz¹ wartoœæ uzyskuje

w po³owie cyklu, kiedy M ma zawartoœæ ujemn¹, ich suma w

cyklu pracy, dla zakresu prêdkoœci roboczych silnika, jest z
regu³y mniejsza od wartoœci brzegowych. Z tego wynika, ¿e
maksymaln¹ chwilow¹ wartoœæ obci¹¿enia sprzêg³a wyznacza
graniczny moment od stycznych si³ bezw³adnoœci. To jego
wartoœæ decyduje o mo¿liwoœci wyst¹pienia poœlizgu pomiêdzy
szczêkami i bêbnem sprzêg³a.

Podstaw¹ prawid³owego doboru parametrów sprzêg³a jest
spe³nienie warunku (13). Zauwa¿my, ¿e w rozwa¿anym
przyk³adzie (rys. 5) dla cykli z obci¹¿eniem przeciêtnym
warunek ten jest spe³niony, bowiem linia M nie przekracza
wartoœci okreœlonych charakterystyk¹ sprzêg³a ani nowego
M (1), ani bêd¹cego w koñcowej fazie u¿ytkowania M (2).

Jednak w cyklach o wiêkszym obci¹¿eniu mog¹ pojawiæ siê te¿
wartoœci bliskie granicznym, które dla rozwa¿anej pilarki s¹
równe M = M (2) = 13,31 Nm. Dla tej wartoœci prawdo-

podobieñstwo pojawienia siê cykli z obci¹¿eniem wiêkszym od
M (1) = 10,23 N m wynosi 3,8%, a od M (2) = 8,61 N m 14,1%.

W cyklach tych szczêki sprzêg³a, przez krótki czas, znajd¹ siê w
stanie poœlizgu, poch³aniaj¹cym czêœæ energii dostarczanej
przez silnik. W przypadku sprzêg³a nowego straty na poœlizg
wynosz¹ 1,32%, a sprzêg³a w koñcowej fazie u¿ytkowania
5,15%. Energia ta podnosi temperaturê sprzêg³a. O ile w
pierwszym przypadku jest ona niewielka, to w drugim ju¿
znaczna.

Zmniejszyæ straty na sprzêgle, a nawet ich unikn¹æ mo¿na w
dwojaki sposób. Pierwszy polega na poprawieniu
charakterystyki sprzêg³a, np. przez zwiêkszenie masy szczêk.
W rozwa¿anym przyk³adzie nale¿a³oby zwiêkszyæ ich masê do
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Dobór parametrów sprzêg³a i warunków pracy pilarki

ok. 63 g (o 31%). Przy takiej masie szczêk wartoœæ
charakterystycznego momentu sprzêg³a dla prêdkoœci k¹towej
950 rad/s i d³ugoœci prowadnicy 15 cali bêdzie równa wartoœci
granicznej momentu od uk³adu tn¹cego. Jednak takich zmian
mo¿na dokonaæ tylko w fazie projektowania pilarki.

Drugi sposób zmniejszenia strat na sprzêgle polega na
w³aœciwym doborze d³ugoœci prowadnicy. W przedstawionych
wy¿ej rozwa¿aniach pilarka posiada³a prowadnicê d³ugoœci 15
cali. Instrukcja obs³ugi rozwa¿anego modelu pilarki
przewiduje mo¿liwoœæ zak³adania prowadnicy d³ugoœci od 13
do 20 cali. Za³o¿enie prowadnicy krótszej (np. 13”), spowoduje
zmniejszenie masy pi³y o ok. 10% i, dziêki temu,
maksymalnego obci¹¿enia sprzêg³a o ok. 6%. W przypadku
sprzêg³a nowego prawdopodobieñstwo przekroczenia wartoœci
charakterystycznej momentu sprzêg³a zmniejszy siê wtedy do
2,36%, a straty energii na poœlizg do ok. 0,75%. S¹ wiêc o
po³owê mniejsze ni¿ przy zastosowaniu prowadnicy 15-
calowej. Natomiast za³o¿enie prowadnicy d³u¿szej (np. 20”)
powoduje skutek odwrotny - dla tej samej pilarki straty na
poœlizg sprzêg³a wynios¹ ok. 4,14%. S¹ wiêc ponad trzykrotnie
wiêksze ni¿ przy prowadnicy 15-calowej. Ale gdy sprzêg³o
znajduje siê w koñcowej fazie u¿ytkowania za³o¿enie
prowadnicy 20-calowej powoduje straty energii na poœlizg ok.
11%, co ju¿ bardzo znacznie pogarsza efekty pracy pilarki.

Ten drugi sposób zapobiegania stratom energii zale¿y od
u¿ytkownika pilarki. Zasad¹ jego dzia³ania w tym wzglêdzie
powinno byæ zak³adanie na pilarkê mo¿liwie najkrótszej
prowadnicy, szczególnie w koñcowej fazie u¿ytkowania
sprzêg³a. Tylko w przypadkach niezbêdnych, warunkowanych
du¿¹ œrednic¹ drzew, nale¿y korzystaæ z prowadnic d³u¿szych.
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THE LOAD OF CLUTCH OF PORTABLE CHAIN SAW DRIVEN BY INTERNAL

COMBUSTION ENGINE

Summary

The analysis of variable load in driving gear of chain saw is presented in the paper. The main reasons of variable load are non-
uniform engine angular velocity and unsteady cutting force that occurs on the saw chain. Because of above mentioned reasons the
momentary load of clutch that transfer power from engine to saw chain fluctuate in wide range. Author presents the mathematical
model of this phenomenon that enable calculation of momentary loads of clutch. Wrong choice of clutch characteristic can cause
occurrence of momentary slips and considerable power losses.
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