
Obecnie na rynku europejskim pojawia siê coraz wiêcej
nowych i mniej znanych firm produkuj¹cych pilarki spalinowe.
Pozycja firm uznanych ju¿ od lat na rynku takich, jak:
Husqvarna, Stihl, czy Dolmar jest ju¿ ugruntowana, ale
pojawiaj¹ce siê rokrocznie nowe firmy zaczynaj¹ powoli
stanowiæ pewn¹ konkurencjê dla europejskich producentów
tego typu maszyn. Coraz wiêksz¹ ofertê na rynku europejskim
proponuj¹ producenci zza oceanu. Wymieniæ tu nale¿y przede
wszystkim firmy amerykañskie McCuullocha i Partnera oraz
japoñskie Makitê i Shindaiwê. Mimo, ¿e oferta tych czterech
firm to g³ównie segment pilarek pó³profesjonalnych z grupy
pilarek œrednich i du¿ych, to z racji na relatywnie ni¿sze koszty
zakupu, w porównaniu do produktów uznanych firm, i silnie
rozbudowan¹ sieæ punktów handlowych i dilerskich, mog¹ one
wkrótce zagroziæ pozycji renomowanych firm europejskich.

Ta nowa sytuacja na rynku pilarek spalinowych, pojawienie
siê na nim kilkunastu nowych, nieznanych wczeœniej modeli
sk³ania do przeprowadzenia badañ porównawczych pilarek
spalinowych oferowanych do sprzeda¿y w Europie. Przoduj¹c¹
jednostk¹ badawcz¹ jest niemieckie Kuratorium Prac Leœnych i
Techniki Leœnej (KWF e.V.). Co kilka lat w tej¿e jednostce
badawczej przeprowadzane s¹ badania porównawcze pilarek
spalinowych, bazuj¹c przede wszystkim na ocenie parametrów
technicznych i eksploatacyjnych.

Korzystaj¹c z danych udostêpnionych przez KWF e.V.
(badania przeprowadzono w 2005 roku), autor artyku³u podda³
analizie 82 modele pilarek spalinowych profesjonalnych i
pó³profesjonalnych ró¿nych producentów, oferowanych w
Unii Europejskiej.

Podstawowym kryterium podzia³u pilarek spalinowych jest
ich objêtoœæ skokowa. Zwykle rozró¿nia siê cztery grupy
wielkoœciowe:
- pilarki ma³e o pojemnoœci skokowej do 40 cm
- pilarki œrednie o pojemnoœci skokowej od 40,1 do 60 cm
- pilarki du¿e o pojemnoœci skokowej od 60,1 do 80 cm
- pilarki bardzo du¿e o pojemnoœci skokowej od 80,1 cm .

Rys. 1. Procentowy udzia³ grup wielkoœciowych pilarek
spalinowych oferowanych na rynku europejskim

Na rys. 1 przedstawiono udzia³ poszczególnych grup
pilarek spalinowych w analizowanym zbiorze. Najwiêksz¹
grupê oferowanych pilarek stanowi¹ pilarki œrednie. Taka
tendencja utrzymuje siê na rynku ju¿ od kilku lat. Przy czym w
porównaniu do roku 2002 [3] procentowy udzia³ tej grupy
wzrós³ z 46 do 55%, czyli o 9%. Wzrost ten odby³ siê skutkiem
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spadku udzia³ów pozosta³ych grup wielkoœciowych. I tak
pilarek bardzo du¿ych o 2%, pilarek du¿ych o 3% i pilarek
ma³ych o 4%, które to pilarki stanowi¹ obecnie zaledwie 3%
oferty. Znacznie wiêksze znaczenie ma ta grupa wielkoœciowa
w ofercie pilarek nieprofesjonalnych, s³u¿¹cych do u¿ytku
okazjonalnego i przydomowego. Znaczny wzrost, w
porównaniu do roku 2002 [3], w grupie pilarek œrednich
spowodowany jest faktem, ¿e pilarki te s¹ najczêœciej
kupowane z powodu mo¿liwoœci ich zastosowania przy
wykonywaniu wszystkich trzech operacji pozyskiwania
drewna (œcinka, okrzesywanie, przerzynka). Równie¿ i w tej
grupie pojawia siê najwiêcej nowych modeli pilarek. Pozosta³e
grupy pilarek s¹ maszynami mniej uniwersalnymi i
zastosowanie ich do wszystkich trzech operacji pozyskania
drewna nie jest zalecane np. pilarki ma³e nie nadaj¹ siê do
œcinki z racji niewielkiej mocy i mniejszej wydajnoœci,
natomiast pilarki du¿e i bardzo du¿e nie s¹ zalecane do
okrzesywania choæby z racji swojej du¿ej masy w porównaniu
do pilarek œrednich. Mimo spadku udzia³u pilarek bardzo
du¿ych w obecnej ofercie, pojawi³o siê w tej grupie kilka
nowych modeli, zastêpuj¹cych konstrukcje z prze³omu lat
osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych. Co w poprzednich
latach stanowi³o pewien mankament, powoduj¹cy niewielkie
zainteresowanie t¹ grup¹ wielkoœciow¹. Obecnie
wprowadzane nowe rozwi¹zania konstrukcyjne pilarek bardzo
du¿ych powoduj¹, ¿e s¹ one bezpieczniejsze i bardziej
ergonomiczne ni¿ modele przez nie zast¹pione.

Podstawowym kryterium jakim kieruje siê potencjalny
u¿ytkownik pilarki spalinowej jest jej cena, choæ coraz czêœciej
u¿ytkownicy kieruj¹ siê nie tylko cen¹ ale równie¿ (szczególnie
przy profesjonalnym jej zastosowaniu) parametrami
techniczno-eksploatacyjnymi.

O cenie pilarki decyduje g³ównie wielkoœæ pilarki, czyli
objêtoœæ skokowa jej silnika. Na rys. 2 przedstawiono
zale¿noœæ ceny od objêtoœci skokowej silnika pilarki
spalinowej. Liniowe równanie regresji opisuj¹ce przebieg
zmian ma nastêpuj¹c¹ postaæ:
C = 12,456V - 70,544,
którego wspó³czynnik korelacji wynosi R = 0,8346,
gdzie:
C cena zakupu pilarki w euro,
V objêtoœæ skokowa silnika w cm .

WskaŸnik cenowy (cena odniesiona do objêtoœci skokowej)
dla grupy pilarek ma³ych jest najni¿szy i wynosi obecnie
przeciêtnie 8,8 euro/cm , gdy w roku 2002 [3] wynosi³
9,5 euro/cm . Widaæ tu pewien spadek wynikaj¹cy z mniejszej
ró¿norodnoœci i mniejszej iloœci modeli oferowanych w tej
grupie wielkoœciowej. W pozosta³ych grupach wskaŸniki
cenowe wynosz¹ przeciêtnie powy¿ej 11 euro/cm , a w grupie
pilarek du¿ych nawet powy¿ej 12 euro/cm . W roku 2002 [3]
wskaŸnik ten dla pilarek œrednich i du¿ych wynosi³
10,3 euro/cm , a dla pilarek bardzo du¿ych 9,5 cm . Najwiêksze
zró¿nicowanie cen mo¿na zaobserwowaæ w grupie pilarek
œrednich (tab. 1).
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Streszczenie

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, ¿e w ostatnich kilku latach na rynku europejskim zmniejszy³ siê o 50% udzia³ pilarek
ma³ych i obecnie wynosi on 3%. Grupa pilarek œrednich i du¿ych obejmuje natomiast ponad 80% rynku.
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Rys. 2. Zale¿noœæ ceny pilarki spalinowej od objêtoœci
skokowej

Tab. 1. Wartoœæ wskaŸnika cenowego pilarek spalinowych

Wielkoœæ pilarki Cena [euro] Cena jednostkowa [euro/

Ma³e 319 - 353 8,39 - 9,24

Œrednie 292 - 917 6,91 - 15,54

Du¿e 545 - 1066 8,38 - 15,68

Bardzo du¿e 772 - 1479 8,42 - 13,90

Obecnie cena pilarki w du¿ym stopniu uzale¿niona jest od
wprowadzanych zmian konstrukcyjnych i wprowadzania
nowych materia³ów i elementów zwiêkszaj¹cych komfort i
bezpieczeñstwo pracy. Wzrost wskaŸnika cenowego w grupie
pilarek bardzo du¿ych, jak ju¿ wczeœniej zauwa¿ono,
spowodowany jest wprowadzeniem na rynek kilku nowych
modeli pilarek tej wielkoœci. Mniejsze zainteresowanie
pilarkami ma³ymi skutkuje obni¿eniem ich ceny i powolnym
wypieraniem tego typu pilarek z rynku przez maszyny o
wiêkszej objêtoœci skokowej charakteryzuj¹cych siê wiêksz¹
moc¹ silnika.

Miêdzy tymi dwoma parametrami technicznymi tzn.
miêdzy moc¹ a objêtoœci¹ skokow¹ silnika istnieje istotny
zwi¹zek, co zosta³o potwierdzone podczas analizy tego zbioru
pilarek. Podobnie istotny zwi¹zek mo¿na znaleŸæ analizuj¹c
wp³yw objêtoœci skokowej silnika na masê pilarki przenoœnej.
Zwi¹zki te przedstawiono na rys. 3 i 4. Istnienie du¿ego
zwi¹zku miêdzy wymienionymi parametrami kszta³tuje siê od
wielu ju¿ lat na podobnym wysokim poziomie.

Rys. 3. Zale¿noœæ miêdzy moc¹ a objêtoœci¹ skokow¹ silnika
pilarki spalinowej

cm ]3

Rys. 4. Zale¿noœæ miêdzy mas¹ a objêtoœci¹ skokow¹ pilarki
spalinowej

Rys. 5. Wp³yw objêtoœci skokowej na wskaŸnik mocy pilarki
spalinowej

Rys. 6. Wp³yw objêtoœci skokowej na wskaŸnik masy pilarki
spalinowej

W tab. 2 przedstawiono wartoœci wskaŸników mocy i masy,
które s¹ uwa¿ane za miarê postêpu technicznego w konstrukcji
pilarek spalinowych. Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na
grupê pilarek œrednich, w których w ci¹gu ostatnich 4 lat
nast¹pi³ znaczny wzrost wskaŸnika mocy. W 2002 roku [3] moc
jednostkowa waha³a siê w granicach 49,73-53,98 kW/dm , a
obecnie jest w przedziale 50,77-60,27 kW/dm . Pewien spadek
wskaŸnika mocy zanotowano w grupie pilarek bardzo du¿ych,
gdzie w poprzednim analizowanym okresie górna granica
wynosi³a 61,11 kW/dm , a obecnie 56,54 kW/dm . Równie¿ i w
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grupie pilarek ma³ych górna granica mocy jednostkowej
zwiêkszy³a siê z 53,98 do 57,89 kW/dm . Natomiast wskaŸnik
mocy w grupie pilarek œrednich pozosta³ w niezmienionych
granicach. Za graniczn¹ doln¹ wartoœæ mocy jednostkowej
zwyk³o siê przyjmowaæ 45 kW/dm [1]. Pilarki spalinowe,
których moc jednostkowa jest mniejsza od tej wartoœci maj¹
zbyt du¿¹ masê w stosunku do objêtoœci skokowej (rys. 5, 6).

W przypadku wskaŸnika masy (w stosunku do objêtoœci
skokowej) znaczny postêp w konstrukcji pilarek spalinowych
zaobserwowaæ mo¿na jedynie w grupie pilarek du¿ych.
WskaŸniki w pozosta³ych grupach wielkoœciowych pilarek
pozostaj¹ bez wiêkszych zmian w porównaniu z rokiem
2002 [3].

Tab. 2. Wartoœæ wskaŸnika mocy i masy

Kolejnym wa¿nym parametrem charakteryzuj¹cym
wspó³czesne pilarki spalinowe jest zu¿ycie paliwa (rys. 7). Ma
ono du¿e znaczenie szczególnie przy szacowaniu wartoœci
pracy przy wykonywaniu operacji pozyskiwania drewna.
Wielkoœæ zu¿ycia paliwa zale¿y g³ównie od objêtoœci
skokowej silnika pilarki. Im objêtoœæ skokowa silnika jest
wiêksza tym i wiêksze jest zu¿ycie paliwa. Przebieg zmian
mo¿na opisaæ równaniem regresji w postaci równania
liniowego o postaci:
Z = 0,0359V - 0,17,
którego wspó³czynnik korelacji jest równy R = 0,8937,
gdzie:
Z - zu¿ycie paliwa w l/h,
V - objêtoœæ skokowa silnika w cm .

W grupie pilarek ma³ych zu¿ycie paliwa waha siê w
granicach 1,21,5 l/h. W grupie pilarek œrednich miêdzy 1,1 a
2,2 l/h. Pilarki du¿e zu¿ywaj¹ od 1,5 do 3,1 l/h, natomiast
bardzo du¿e od 1,7 do 4,3 l/h. Prezentowane wielkoœci zu¿ycia
paliwa odnosz¹ siê tu do badañ laboratoryjnych. W warunkach
rzeczywistego pozyskiwania drewna zu¿ycie paliwa nie
zawsze zale¿y od objêtoœci skokowej silnika, du¿e znaczenie
maj¹ w tym przypadku równie¿ umiejêtnoœci operatora pilarki i
technika pracy [2].

Rys. 7. Zale¿noœæ zu¿ycia paliwa od objêtoœci skokowej pilarki

Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 do pracy dopuszczane s¹
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Wielkoœæ Pilarki   N/V [kW/dm ]  m/N [kg/kW]      m/V

Ma³e                      49,74 -  57,89   2,37 - 2,45         0,118 - 0,142

Œrednie 45,09 - 58,69 1,65 - 2,40         0,087 - 0,128

Du¿e                      50,77 - 60,27 1,36 - 1,97         0,081 - 0,100
Bardzo du¿e          49,55 - 56,54 1,40 - 2,00         0,079 - 0,099

3 [kg/dm ]3

p s

p

s

tylko te pilarki, które przy ci¹g³ym oœmiogodzinnym oddzia-
³ywaniu drgañ na organizm cz³owieka przez koñczyny górne,
emituj¹ drgania o wartoœci wa¿onej ich przyspieszenia nie
wiêksze ni¿ 2,8 m/s . Natomiast przy ekspozycji trwaj¹cej
30 minut i krócej dopuszczalna wartoœæ sumy wektorowej dla
trzech sk³adowych kierunków nie powinna przekraczaæ
11,2 m/s , niezale¿nie na którym uchwycie pilarki.

W analizowanej grupie pilarek tylko jedna pilarka spe³nia
kryterium ci¹g³ego oœmiogodzinnego czasu pracy. Jest to
pilarka z grupy pilarek œrednich firmy Husqvarna model 340
(V = 40,8 cm i N = 2 kW), której przyspieszenia drgañ na obu
uchwytach wynosz¹ po 2,8 m/s . Pozosta³e modele pozwalaj¹
ju¿ tylko na pracê w systemie 30 minutowej ci¹g³ej ekspozycji.
Mimo, ¿e w niektórych przypadkach pilarki maj¹ drgania na
jednym z uchwytów o wartoœci poni¿ej 2,8 m/s , to wielkoœæ
drgañ na drugim z uchwytów jest wiêksza ni¿ dopuszczalna
(zazwyczaj na uchwycie przednim drgania s¹ mniejsze ni¿ na
tylnym), co nie pozwala w konsekwencji na ci¹g³¹
oœmiogodzinn¹ pracê t¹ pilark¹. W myœl cytowanego wy¿ej
rozporz¹dzenia tylko jedna pilarka z analizowanego zbioru nie
mog³aby byæ dopuszczona do pracy na terenie naszego kraju.
Jest to pilarka firmy Emak model OM 999 F (V = 100,9 cm
i N = 5 kW), której drgania na uchwycie tylnym wynosz¹
12 m/s (na uchwycie przednim 8 m/s ). Jednak zgodnie z norm¹
PN-EN 608 maksymalne wartoœci przyspieszenia drgañ
dopuszczaj¹cego pilarkê do pracy uzale¿niono od objêtoœci
skokowej silnika i dla pilarek do 80 cm graniczna wartoœæ to
12,5 m/s , a dla wiêkszych 15 m/s . Co oznacza, ¿e równie¿ ta
pilarka zgodnie z norm¹ mo¿e byæ dopuszczona do pracy.

Œrednia wartoœæ przyspieszenia drgañ dla pilarek do 80 cm
na uchwycie przednim wynosi 5,45 m/s , a na uchwycie tylnym
6,75 m/s . Dla pilarek o objêtoœci skokowej silnika powy¿ej
80 cm na uchwycie przednim 5,65 m/s , na uchwycie tylnym
9,35 m/s . W porównaniu z analiz¹ z roku 2002 [3] œrednie
wartoœci drgañ s¹ nieco wy¿sze, co wynikaæ mo¿e z wejœcia na
rynek kilku nowych, mniej zaawansowanych w badaniach
ergonomicznych, firm z pilarkami o wiêkszych drganiach,
szczególnie w grupie pilarek œrednich i du¿ych.

Na rys. 8 i 9 przedstawiono wartoœci œrednie drgañ
wystêpuj¹cych na uchwytach pilarek spalinowych z
analizowanego zbioru 82 modeli. Drgania na uchwytach
przednich pilarek do objêtoœci skokowej 80 cm ró¿ni¹ siê w
niewielkim stopniu od drgañ pilarek o objêtoœci skokowej
powy¿ej 80 cm . Przy czym wiêkszoœæ pilarek z pierwszej
grupy wielkoœciowej pilarek mniejszych (oko³o 80%) ma
drgania na uchwycie przednim poni¿ej œredniej, a w grupie
drugiej pilarek wiêkszych tylko oko³o 30%.

Rys. 8. Wartoœci œrednie drgañ na uchwycie przednim analizo-
wanego zbioru pilarek
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W przypadku drgañ na uchwycie tylnym ró¿nice w
wielkoœci drgañ przy porównaniu obu grup wielkoœciowych s¹
ju¿ bardziej istotne. Drgania pilarek mniejszych s¹ istotnie
mniejsze ni¿ pilarek wiêkszych. Podobnie jak poprzednio
ponad 70% modeli w grupie pilarek mniejszych ma drgania na
uchwycie tylnym poni¿ej wartoœci œredniej. W przypadku
pilarek wiêkszych drgania poni¿ej œredniej charakteryzuj¹
oko³o 60% analizowanych modeli.

Ostatnim z analizowanych parametrów technicznych jest
ha³as emitowany przez pilarki spalinowe. W cytowanym
rozporz¹dzeniu maksymalna wartoœæ dŸwiêku dopuszczaj¹ca
maszynê do pracy równa jest 115 dB(A). Analizowana grupa
pilarek emituje ha³as w granicach od 98 do 104 dB(A).

Rys. 9. Wartoœci œrednie drgañ na uchwycie tylnym anali-
zowanego zbioru pilarek
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ANALYSIS OF TECHNICAL AND EXPLOITATIONAL PARAMETERS OF CHAIN SAWS

WITH INTERNAL COMBUSTION ENGINES WHICH ARE OFFERED ON THE EUROPEAN

MARKET

Summary

In the result of carried out analysis it was stated that in the recent several years on the European market the share of small chain
saws decreased by 50% and now it amounts to 3%. The group of medium and large chain saws covers over 80% of the market.

BEZPIECZÑSTWO MASZYN I CI¥GNIKÓW
ROLNICZYCH W ZAKRESIE OBSZARU

NIEZHARMONIZOWANEGO W UNII EUROPEJSKIEJ
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Ksi¹¿ka adresowana jest do osób i podmiotów, które wp³ywaj¹ na
szeroko rozumiane bezpieczeñstwo u¿ytkowania maszyn i ci¹gników
rolniczych, tj. do konstruktorów i producentów krajowych sprzêtu
rolniczego, importerów, producentów zagranicznych i ich
przedstawiciel i , personelu badawczego oraz posiadaczy
i u¿ytkowników maszyn i ci¹gników rolniczych. Publikacja jest Ÿród³em
wiedzy w zakresie upowszechnienia sposobów zapewnienia
bezpieczeñstwa ludzi i œrodowiska rolniczego.
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