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Streszczenie

W trakcie rocznej dzia³alnoœci dwóch serwisów naprawczych prowadzono szczegó³owe obserwacje dotycz¹ce czêstotliwoœci
uszkodzeñ pilarek na wysiêgniku i wykaszarek oraz ich przyczyn. Najczêstszym awariom ulega³ uk³ad zasilania (blisko 31%)
oraz uk³ad napêdowy (27%). Znacz¹c¹ grupê stanowi³y uszkodzenia korpusu i uk³adu t³okowo-korbowego oraz uk³adu
elektrycznego. G³ówne przyczyny uszkodzeñ le¿a³y po stronie u¿ytkowników. Nieprawid³owa eksploatacja, stosowanie
niew³aœciwych materia³ów eksploatacyjnych oraz brak w³aœciwej obs³ugi codziennej by³y przyczyn¹ wiêkszoœci awarii.

USZKODZENIA SPALINOWYCH PILAREK
WYSIÊGNIKOWYCH I WYKASZAREK

ORAZ ICH PRZYCZYNY

Wprowadzenie

Zakres obserwacji i wyniki

Obok powszechnie stosowanych w leœnictwie w pracach
zwi¹zanych z pozyskaniem drewna ³añcuchowych pilarek
spalinowych, coraz wiêksz¹ rolê odgrywa tak¿e grupa
wykaszarek spalinowych. Wykorzystywane s¹ one przede
wszystkim do wykaszania upraw, pielêgnacji m³odych
drzewostanów w ramach czyszczeñ i usuwania krzewów.

Podstawowym narzêdziem w pilarkach przenoœnych jest
pi³a ³añcuchowa W wykaszarkach i pilarkach na wysiêgniku
zastosowanie znajduje pi³a tarczowa lub inne narzêdzia, takie
jak g³owice no¿owe czy ¿y³kowe, stosowane g³ównie do
pielêgnacji upraw, terenów zielonych i trawników. Specjalne
konstrukcje przenoœnych maszyn pielêgnacyjnych wysiêgni-
kowych nosz¹ te¿ nazwy: wycinarka, wykaszarka, kosa
spalinowa [4]. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, ¿e pi³a tn¹ca
drewno, w porównaniu z g³owic¹ ¿y³kow¹ lub tarcz¹ tn¹c¹
chwasty czy trawê, wymaga wiêkszej mocy.

Wykaszarki s¹ stosunkowo m³od¹ grup¹ maszyn rêcznych
stosowanych w leœnictwie. Ich powstanie by³o zwi¹zane z fa-
ktem wykorzystywania pilarek ³añcuchowych tak¿e do pielê-
gnacji drzewostanów m³odszych. Szybko okaza³o siê, ¿e
pilarka jest bardzo nieporêczna przy tego typu zabiegach.
Operator musia³ ca³y czas pracowaæ w pozycji schylonej.
Zaczêto, wiêc konstruowaæ pilarki pozwalaj¹ce na pracê
w pozycji wyprostowanej. Pierwszy pomys³ by³ prosty: roz-
dzielny silnik i uk³ad tn¹cy pilarki, po³¹czony wa³em
napêdowym. Postêp osi¹gniêto, gdy do œcinki drzewek zasto-
sowano tarczê, podobn¹ do stosowanej w pilarkach tarczo-
wych.

Do napêdu pilarek wysiêgnikowych stosowane s¹ silniki
spalinowe, najczêœciej dwusuwowe, o objêtoœci skokowej od
16 do 100 cm , przy czym w Europie dominuj¹ urz¹dzenia
z grupy ma³ych i œrednich (do 60 cm ) i stanowi¹ przesz³o 90%
rynku [5].

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki obserwacji
dotycz¹cych g³ównych przyczyn uszkodzeñ pilarek na
wysiêgniku, wykaszarek oraz podkrzesywarek. Stan techni-
czny pilarek by³ przedmiotem obserwacji równie¿ innych
autorów [1, 3].

Badania prowadzono w okresie jednego roku w dwóch
serwisach metod¹ ankietow¹. W szczegó³owej karcie napraw
odnotowywano dane dotycz¹ce serwisowanego urz¹dzenia,
wszelkie rodzaje uszkodzeñ oraz przeprowadzone naprawy.
W tym czasie ogó³em naprawiano 202 urz¹dzenia tego typu,
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przy czym pod pojêciem napraw nale¿y równie¿ rozumieæ
przegl¹dy gwarancyjne oraz wszelkiego typu czynnoœci
regulacyjne.

Niektóre czynnoœci obs³ugi wykaszarek i podkrzesywarek
spalinowych s¹ zbli¿one do obs³ugi pilarek ³añcuchowych.
Wynika to z podobnej budowy silnika spalinowego obu grup
narzêdzi. W konsekwencji wiêkszoœæ powsta³ych uszkodzeñ
i ich przyczyn pokrywa³a siê z uszkodzeniami z grupy pilarek
spalinowych (wyniki uszkodzeñ tych urz¹dzeñ prezentowano
ju¿ wczeœniej [2]). Najczêstszym awariom ulega³ uk³ad
zasilania - stanowi³y one blisko 31% ogó³u uszkodzeñ oraz
uk³ad napêdowy (nieco ponad 27%). Doœæ awaryjny okaza³ siê
tak¿e korpus i uk³ad t³okowo-korbowy (prawie 19% ogó³u
napraw), natomiast najmniejsz¹ liczb¹ usterek odznacza³y siê
uk³ad wydechowy, elementy wp³ywaj¹ce na bezpieczeñstwo
pracy oraz urz¹dzenia rozruchowe - odpowiednio 0,9%, 0,9%
i 5,6% (rys. 1).

Przyczyny uszkodzeñ uk³adu zasilania le¿a³y w g³ównej
mierze po stronie u¿ytkowników. Stosowanie nieodpowie-
dniego paliwa, oleju silnikowego oraz mieszanki o z³ej
proporcji, z³a regulacja sk³adu mieszanki w gaŸniku (co
przek³ada siê na nieprawid³ow¹ liczbê obrotów wa³u
korbowego w silniku i niedostateczne smarowanie jego
elementów) oraz nieodpowiednia dba³oœæ o stopieñ czystoœci
sprzêtu, przede wszystkim filtrów powietrza i paliwa (przyczy-
nia siê to zabrudzenia mieszanki paliwowo-powietrznej i prze-
dostawania siê nieczystoœci do silnika) (rys. 2), to g³ówne

Rys. 1. Struktura uszkodzeñ poszczególnych uk³adów wyka-
szarek i podkrzesywarek spalinowych
Fig. 1. Structure of damages of individual systems of
combustion engine brush-cutters and pruning machines
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przyczyny takiego stanu rzeczy. Stwierdzono równie¿, ¿e czêœæ
awarii uk³adu zasilania (gaŸnika i jego elementów) wynika³a ze
z³ej jakoœci benzyny sprzedawanej na stacjach benzynowych.
Zanieczyszczenia zawarte w paliwie s¹ du¿ym zagro¿eniem dla
silników. Szczególne niebezpieczeñstwo stanowi woda za-
warta w paliwie, która mo¿e powodowaæ przerwy w zasilaniu
oraz korozjê metali. Stwierdzono, ¿e czêœæ uszkodzeñ spowo-
dowanych wystêpowaniem wody w paliwie nastêpowa³a
w momencie uruchamiania urz¹dzeñ po okresie przerwy
w u¿ytkowaniu.

Awaria jednego uk³adu czêsto by³a przyczyn¹ uszkodzenia
innego. I tak uszkodzenia uk³adu zasilania prowadzi³y nieje-
dnokrotnie do uszkodzeñ korpusu silnika (cylindra, karteru)
i uk³adu t³okowo-korbowego (t³oka, sworznia t³oka, korbo-
wodu, wa³u korbowego oraz pierœcieni i ³o¿ysk).

Niedostateczna czystoœæ filtrów paliwa i powietrza oraz
nieszczelnoœci uk³adu zasilania by³y przyczyn¹ przedosta-
wania siê nieczystoœci do silnika, a w konsekwencji jego
zatarcia (rys. 3, 4). Wówczas nastêpowa³a koniecznoœæ koszto-
wnej naprawy, zwykle wymiany t³oka i cylindra, ³o¿yska wa³u
korbowego, uszczelniaczy t³oka oraz pierœcieni t³oka.

Podstawow¹ cech¹ ró¿nicuj¹c¹ grupê wykaszarek spalino-
wych od pilarek spalinowych jest sposób przekazywania
napêdu od silnika na narzêdzie tn¹ce, które stanowi w zale-

Rys. 2. Zanieczyszczone i uszkodzone filtry powietrza (fot. P.
Mielnicki)

Rys. 3. Uszkodzone elementy uk³adu korbowo-t³okowego w wy-
niku zatarcia silnika (fot. P. Mielnicki)
Fig. 3. Damaged elements of the crankshaft-piston assembly as
a result of engine seizure (photo: P. Mielnicki)

Fig. 2. Dirty and damaged air-filters (photo: P. Mielnicki)

¿noœci od charakteru wykonywanej pracy - ¿y³kowa g³owica
tn¹ca, tarcza tn¹ca, zespó³ tn¹cy w przypadku podkrzesywarek.
Charakterystyczn¹ cech¹ grupy wykaszarek spalinowych jest
tak¿e brak uk³adu smarowania narzêdzia tn¹cego, który w przy-
padku pilarek spalinowych wykazywa³ stosunkowo du¿¹ awa-
ryjnoœæ, oraz odmienny uk³ad amortyzuj¹cy, który w przypa-
dku narzêdzi profesjonalnych, sk³ada siê dodatkowo z amorty-
zatorów zamocowanych przy trzonie wysiêgnika.

Na uk³ad napêdowy wykaszarek i podkrzesywarek, oprócz
silnika spalinowego oraz sprzêg³a odœrodkowego, które s¹
wspólne tak¿e dla pilarek, sk³ada siê trzon wysiêgnika, uchwyt
steruj¹cy, wysiêgnik, wa³ napêdowy, tuleja gumowa z ³o¿y-
skiem igie³kowym, ³o¿yska wa³u napêdowego, przek³adnia
k¹towa oraz narzêdzie tn¹ce.

Ró¿nice w powsta³ych uszkodzeniach by³y spowodowane
wystêpowaniem innego rodzaju naprê¿eñ i przeci¹¿eñ na
poszczególne elementy urz¹dzenia w stosunku do pilarek
spalinowych. Najczêstszym uszkodzeniem uk³adu napêdo-
wego by³o uszkodzenie przek³adni k¹towej, a w szczególnoœci
³o¿ysk tej przek³adni (rys. 5). Niestety w du¿ej mierze awarie te
wystêpowa³y wskutek zaniedbañ obs³ugowych. Powodem
takiej usterki by³ najczêœciej brak lub nieodpowiednia iloœæ
smaru w obudowie przek³adni k¹towej. Element ten wymaga
prawid³owego smarowania, przy czym wa¿na jest nie tylko
iloœæ œrodka smarnego, ale równie¿ prawid³owy jego dobór
zgodny z zaleceniami producenta. Pozorne oszczêdnoœci
zwi¹zane z oszczêdzaniem smaru prowadzi³y do kosztownych
napraw.

Rys. 4. Uszkodzone (zatarte) t³oki z pierœcieniami (fot. P.
Mielnicki)
Fig. 4. Damaged (seized) pistons with rings (photo: P.
Mielnicki)

Rys. 5. Uszkodzenie przek³adni k¹towej (fot. P. Mielnicki)
Fig. 5. Damaged intersecting axis gear (photo: P. Mielnicki)

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŒNA 3/2010



Rys. 6. Uszkodzony wa³ napêdowy z os³on¹ (fot. P. Mielnicki)
Fig. 6. Damaged drive shaft together with its casing (photo: P.
Mielnicki)

Na skutek uszkodzenia przek³adni k¹towej doœæ czêsto
nastêpowa³o te¿ uszkodzenie wa³u napêdowego, wraz z jego
u³o¿yskowaniem (rys. 6). Czêste by³y tak¿e uszkodzenia
uk³adu napêdowego wynikaj¹ce z niew³aœciwego sposobu
pracy urz¹dzeniem b¹dŸ zwyk³ego przypadku, o jaki nie
trudno, gdy pracuje siê w przestrzeni o ograniczonej wido-
cznoœci. Przyk³adem mog¹ byæ awarie wynikaj¹ce z uderzenia
narzêdziem tn¹cym w kamieñ.
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DAMAGES OF PRUNING MACHINES AND BRUSH-CUTTERS AND THEIR CAUSES

Summary

For the period of one year, detailed observations of the activities of two repair service points were carried out regarding frequency
and causes of damages of pruning machines and brush-cutters. It was found that fuel supply (nearly 31%) and power transmission
(27%) systems failed most frequently, although damages of the body and crankshaft-piston assembly as well as the electrical system
of the discussed devices also broke down quite frequently. The reported failures were caused by users. Majority of the repaired
defects resulted from incorrect operation of devices, application of improper operating materials as well as lack of proper day-to-
day servicing.
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