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Streszczenie

Pilarka tarczowa to nadal jedna z najniebezpieczniejszych maszyn, przy obs³udze której wystêpuje du¿a iloœæ okaleczeñ,
amputacji koñczyn itp. G³ównym powodem zdarzeñ wypadkowych jest kontakt koñczyny z pracuj¹c¹ tarcz¹ pi³y, który zawsze
koñczy siê powa¿nym urazem. Przedmiotem badañ by³y pilarki tarczowe sto³owe, u¿ytkowane w 48 indywidualnych
gospodarstwach rolnych. Narzêdziem badawczym by³a ankieta zawieraj¹ca zestaw pytañ odnosz¹cych siê do u¿ytkowania
pilarki tarczowej sto³owej w gospodarstwie rolnym. Dokonywano tak¿e wizualnej oceny urz¹dzenia pod wzglêdem konstrukcji,
sprawnoœci technicznej oraz zgodnoœci z wymaganiami bezpieczeñstwa pracy. Badania wykaza³y, ¿e jedynie 25% pilarek by³o
kupionych jako fabrycznie nowe, pozosta³e (75%) wytwarzane s¹ sposobem gospodarczym (nie spe³nia³y wymogów
bezpieczeñstwa pracy). G³ównym przeznaczeniem pilarek u¿ytkowanych w gospodarstwach rolnych jest ciêcie drewna na opa³
(ponad 80%). Ankietowani, którzy wybrali pilarkê sto³ow¹ podkreœlali, ¿e jest ona najlepsz¹ maszyn¹, gdy¿ posiada najwiêksz¹
moc oraz istnieje na niej mo¿liwoœæ montowania du¿ych tarcz tn¹cych. Nie przeszkadza³o im, ¿e maszyna nie posiada
oznakowania CE i dokumentacji technicznej. W badanych gospodarstw rolnych podczas obs³ugi pi³y tarczowej dosz³o do
wypadku (amputacja palców u rêki). Zaistnia³e wypadki zwi¹zane z obs³ug¹ pilarki nie wp³ynê³y na wdro¿enie zmian
technicznych lub organizacyjnych, maj¹cych na celu poprawê poziomu bezpieczeñstwa. Wyeliminowanie stosowania
niebezpiecznych pilarek bêdzie mo¿liwe jedynie w sytuacji zmiany œwiadomoœci, polegaj¹cej na rozpowszechnieniu pogl¹du, ¿e
posiadanie specjalistycznej i bezpiecznej maszyny do obróbki drzewa jest wyrazem nowoczesnego myœlenia.

: ciêcie drewna, pilarki tarczowe, bezpieczeñstwo pracy
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Wprowadzenie

Pilarka tarczowa to nadal jedna z najniebezpieczniejszych
maszyn, przy obs³udze której wystêpuje du¿a iloœæ okaleczeñ,
amputacji koñczyn górnych itp. [1, 4, 5, 6, 8]. G³ównym powo-
dem zdarzeñ wypadkowych jest kontakt koñczyny z pracuj¹c¹
tarcz¹ pi³y, który zawsze koñczy siê powa¿nym urazem.
Wed³ug danych KRUS [9] podczas pracy pilarek tarczowych
wyst¹pi³o w 2012 roku 920 wypadków. G³ówn¹ przyczyn¹
wypadków zwi¹zanych z obs³ug¹ pilarek jest ich stan te-
chniczny. Pilarka tarczowa sto³owa, nazywana potocznie
„krajzega”, „trajzega” lub cyrkularka, charakteryzuje siê prost¹
konstrukcj¹ sk³adaj¹c¹ siê ze stojaka, do którego
przymocowany jest blat i wa³ek z zamocowan¹ pi³¹ tarczow¹
(rys. 1).

Rys. 1. Pilarka tarczowa (sto³owa) wytworzona sposobem
gospodarczym
Fig. 1. Circular saw (table) produced by the economic method

Wa³ek jest napêdzany silnikiem, który jest zamocowany
zazwyczaj w dolnej czêœci konstrukcji - za poœrednictwem
paska klinowego. Du¿e moce silników oraz mo¿liwoœæ monto-
wania ró¿norodnych tarcz tn¹cych powoduj¹, ¿e urz¹dzenia te
wykorzystywane s¹ do ró¿nych celów, g³ównie jednak do
ciêcia drewna opa³owego. S¹ one powszechnie u¿ytkowane
w gospodarstwach rolnych i na sta³e wpisa³y siê w krajobraz
polskiej wsi.

Przedmiotem badañ by³y pilarki tarczowe sto³owe, u¿yt-
kowane w 48 indywidualnych gospodarstwach rolnych na
terenie powiatu s³upskiego w gminach: G³ówczyce, S³upsk,
Ustka, Dêbnica Kaszubska i Damnica (po jednej pilarce na
ka¿de gospodarstwo). Gospodarstwa te wytypowano losowo
z grupy indywidualnych gospodarstw rolnych objêtych
ubezpieczeniem w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spo³e-
cznego. Narzêdziem badawczym by³a ankieta zawieraj¹ca
zestaw pytañ odnosz¹cych siê do u¿ytkowania pilarki
tarczowej sto³owej w gospodarstwie rolnym: od kiedy jest
u¿ytkowana w gospodarstwie, jakiego pochodzenia jest urz¹-
dzenie (kupione, wykonane sposobem gospodarczym), do
jakich prac jest u¿ywana pi³a, jak czêsto jest u¿ywana, przez
kogo jest u¿ywana (kto j¹ obs³uguje), czy na stanowisku
obs³ugi pi³y dosz³o do wypadku?

Dokonywano tak¿e wizualnej oceny urz¹dzenia pod
wzglêdem konstrukcji, sprawnoœci technicznej oraz zgodnoœci
z wymaganiami bezpieczeñstwa pracy. U¿ytkownikom pilarek
stawiano tak¿e pytania, dlaczego u¿ywa siê w gospodarstwie
danej pilarki zamiast innej maszyny pozwalaj¹cej wykonaæ
okreœlon¹ pracê, np. pilarki ³añcuchowej, pilarki do ciêcia
poprzecznego lub ³uparki w przypadku ciêcia drewna opa³o-
wego. W szczególnoœci pytano, czy u¿ywanie pilarki wynika
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z braku potrzeby pozyskania innych maszyn, czy te¿ przyczyna
wynika z braku mo¿liwoœci ich zakupu (z przyczyn finanso-
wych). W wiêkszoœci wizytowanych gospodarstw, bez
trudnoœci pozyskano informacje dotycz¹ce u¿ytkowania
pilarek oraz umo¿liwiano nam dokonanie oglêdzin pilarki.

Z uzyskanych odpowiedzi na zadawane pytania wynika, ¿e
jedynie 25% pilarek (12 sztuk) by³o zakupionych jako
fabrycznie nowe. W wiêkszoœci jednak by³y to pilarki
zakupione jako u¿ywane (z drugiej rêki) lub wytwarzane we
w³asnym zakresie. W grupie zakupionych z drugiej rêki
znajdowa³y siê zarówno maszyny produkcji fabrycznej (7
sztuk), jak i maszyny wytworzone sposobem gospodarczym
(29 sztuk). A zatem ³¹cznie w 36 przypadkach u¿ytkowanymi
pilarkami by³y maszyny wytworzone sposobem gospo-
darczym. Oznacza to, ¿e 3/4 wykorzystywanych w gospo-
darstwach pilarek tarczowych nie zosta³a poddana ocenom
zgodnoœci, wymaganym dla urz¹dzeñ wprowadzanych do
obrotu (aktualnie znak CE, wczeœniej znak B).

Ponad 80% pilarek sto³owych (39 sztuk) znajduj¹cych siê
na terenie gospodarstw mia³a wiêcej ni¿ 10 lat. Wiele z nich
by³o znacznie starszych, niektóre mia³y nawet kilkadziesi¹t lat.
W³aœciciele pilarek równoczeœnie wskazywali, ¿e ich pilarki
przechodzi³y liczne „modernizacje”, g³ównie polegaj¹ce na
wymianie silników celem uzyskania wiêkszej mocy przeno-
szonej na tarczê pilarki. Wymianie podlega³y tak¿e inne czêœci,
które uleg³y zu¿yciu lub uszkodzeniu.

Ponad po³owa pilarek (29 sztuk) u¿ytkowana jest czêœciej
ni¿ jeden raz w miesi¹cu. Pozosta³e pilarki u¿ywane s¹ okazjo-
nalnie, zazwyczaj w okresie przygotowywania opa³u na okres
zimowy lub przy wykonywaniu prac budowlanych czy remon-
towych na terenie gospodarstwa.

G³ównym przeznaczeniem pilarek u¿ytkowanych w gospo-
darstwach rolnych jest ciêcie drewna na opa³ (ponad 80%
przypadków - 39 szt.). Stosunkowo czêsto pilarki s¹ u¿ywane
do ró¿nych celów przy pracach remontowych i budowlanych na
terenie gospodarstwa (50% przypadków - 24 szt.) jako maszyna
tn¹ca, z mo¿liwoœci¹ wykorzystania ró¿nego rodzaju tarcz do
ciêcia drewna, betonu lub metalu. Tylko 10% pilarek (5 szt.)
jest u¿ywana do celów bezpoœrednio zwi¹zanych z produkcj¹
roln¹, tj. innych niezwi¹zanych z przygotowaniem opa³u oraz
pracami remontowo-naprawczymi.

Pilarki tarczowe sto³owe wykorzystywane s¹ tak¿e do
ciêcia wzd³u¿nego i poprzecznego ró¿norodnych materia³ów,
dziêki mo¿liwoœci wymiany tarczy pilarki na tarczê szlifiersk¹
do metalu lub betonu. Jak wskazywali u¿ytkownicy pilarek,
w³aœnie ta mo¿liwoœæ jest czynnikiem zwiêkszaj¹cym ich
u¿ytecznoœæ.

Oprócz gospodarza, pilarkê u¿ywa³y osoby wspólnie za-
mieszkuj¹ce na terenie gospodarstwa (ponad 70% przypadków
- 37 osób), w tym niepe³noletni (10% przypadków - 5 osób).
Pilarki u¿ytkowane by³y tak¿e przez osoby niezwi¹zane z go-
spodarstwem (ponad 20% - 11 osób), g³ównie by³y one wypo-
¿yczane w ramach „pomocy s¹siedzkiej”.

Dokonana analiza stanu technicznego pilarek wykaza³a, ¿e
oko³o 17% (8 szt.) urz¹dzeñ wyposa¿onych jest w kaptur
ochronny. Znacznie wiêkszy procent pilarek posiada³o
zamontowany klin rozczepiaj¹cy (oko³o 73% - 35 szt.) oraz
os³onê pasa przenoszenia napêdu (oko³o 54% - 26 szt.). Nie-
stety, procentowy udzia³ zamontowanych urz¹dzeñ ochron-
nych nie pokazywa³ rzeczywistego poziomu bezpieczeñstwa
urz¹dzeñ. ¯adna z ogl¹danych maszyn nie posiada³a pra-
wid³owo zamontowanego klina rozczepiaj¹cego oraz kaptura
ochronnego, a jedynie 3 maszyny posiada³y os³ony pasa prze-
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noszenia napêdu wykonane zgodnie z minimalnymi wyma-
ganiami stawianymi tego rodzaju os³onom. Kliny rozcze-
piaj¹ce zamontowane w urz¹dzeniach nie by³y zazwyczaj
swoj¹ wielkoœci¹ i kszta³tem dostosowane do kszta³tu zamon-
towanej tarczy pi³y. Ponadto odleg³oœæ klina od tarczy tn¹cej
zazwyczaj by³a bardzo du¿a, czêsto nawet rzêdu kilkunastu
centymetrów. Tym samym u¿ywane kliny w niewielkim
stopniu spe³nia³y swoje ochronne zadanie. Podobna sytuacja
wystêpowa³a w przypadku kapturów ochronnych. W wiêk-
szoœci przypadków kaptury te nie mia³y prawid³owej
konstrukcji. W skrajnych przypadkach by³y one raczej
„daszkami” nad tarcz¹ pi³y ni¿ urz¹dzeniem ochronnym. Jeœli
nawet mia³y one prawid³ow¹ konstrukcjê, to ich ustawienie nie
by³o prawid³owe z uwagi na niedostosowanie do tarczy pilarki
lub brak mo¿liwoœci regulacji wysokoœci ustawienia wzglêdem
blatu sto³u pilarki. A nawet w 5 przypadkach dosz³o do demon-
ta¿u urz¹dzeñ ochronnych, pomimo ¿e pierwotnie maszyna
by³a w nie wyposa¿ona (dotyczy³o to maszyn, które by³y
zakupione jako fabrycznie nowe).

W 12 badanych gospodarstwach (25%) ankietowani przy-
znali siê, ¿e dosz³o do wypadku przy obs³udze pilarki. Chara-
kterystyczn¹ sytuacj¹ jest jednak to, ¿e zaistnia³e wypadki
zwi¹zane z obs³ug¹ pilarki nie wp³ynê³y na wdro¿enie zmian
technicznych lub organizacyjnych, maj¹cych na celu poprawê
poziomu bezpieczeñstwa. W jednym z badanych przypadków
podczas obs³ugi pi³y dosz³o ju¿ wczeœniej do dwóch zdarzeñ
wypadkowych, w wyniku których amputacji palców jednej rêki
dozna³ przed laty teœæ obecnego gospodarza i ostatnio szwagier
gospodarza. Pomimo tego, pilarka nadal jest u¿ytkowana w nie-
zmienionym stanie. Ponadto, z uwagi na kalectwo szwagra,
pilarkê aktualnie obs³uguje niepe³noletni syn szwagra. Jak
powiedzia³ gospodarz, „wypadki s¹ i bêd¹, jak cz³owiek siê
zagapi…, maszyna jest dobra, tylko trzeba uwa¿aæ…, os³on nie
mo¿na zamontowaæ, bo przeszkadzaj¹ w pracy, zas³aniaj¹c
tarczê pi³y…”.

Jak wskazuj¹ informacje uzyskiwane od gospodarzy, nie
widz¹ oni zupe³nie potrzeby zast¹pienia pilarek innymi
urz¹dzeniami. W wiêkszoœci przypadków (blisko 80%)
uwa¿aj¹ oni, ¿e pilarki s¹ najlepszymi urz¹dzeniami do prac
zwi¹zanych z ciêciem wszelkiego rodzaju elementów, w tym
tak¿e drewna na opa³.

Ankietowanym pokazywano przyk³ady innych urz¹dzeñ
umo¿liwiaj¹cych znacznie bezpieczniejsze wykonywanie pra-
cy zwi¹zanych z ciêciem drzewa opa³owego, g³ównie pi³ do
ciêcia poprzecznego i rêbaków. Niewiele ponad 50% ankie-
towanych wskazywa³a, ¿e kwestie finansowe nie pozwoli³yby
im na zakup tego rodzaju maszyny. W pozosta³ych przy-
padkach brak potrzeby wymiany urz¹dzenia nie by³ w ¿aden
sposób zwi¹zany z mo¿liwoœciami finansowymi gospo-
darstwa. Brak potrzeby zakupu innego rodzaju maszyn do prac
zwi¹zanych z ciêciem drzewa opa³owego nie wynika³ tak¿e
z braku wiedzy o istnieniu innych urz¹dzeñ umo¿liwiaj¹cych
wykonanie danej pracy. Ankietowani wiedzieli, ¿e istnieje
mo¿liwoœæ wykonania danej pracy za pomoc¹ innych maszyn
ni¿ pilarka sto³owa:

90% ankietowanych wskaza³o pilarki ³añcuchowe,
40% ankietowanych wskaza³o pilarki ko³yskowe,
wahad³owe lub podobne,
nieca³e 10% ankietowanych wskaza³o ³uparki,
nieca³e 10% ankietowanych wymieni³o inn¹ maszynê ni¿
powy¿ej.
W ¿adnym z ankietowanych gospodarstw nie by³o jednak

urz¹dzeñ typu ³uparka, rêbak lub pilarka poprzeczna do ciêcia
drewna opa³owego.

Brak wewnêtrznego przekonania o potrzebie zakupu
innego rodzaju maszyn ni¿ pilarka znajduje dobitne
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potwierdzenie w fakcie, ¿e w ostatnich kilku latach niektórzy
rolnicy kupili nowe pilarki sto³owe w celu wykorzystania ich
jako maszyn do ciêcia drzewa opa³owego, wydaj¹c na zakup
kwoty od 500 do 2000 z³. Jak sami wskazywali, decyzje o za-
kupie w³aœnie pilarki sto³owej, a nie innego rodzaju maszyny,
by³y podyktowane przyzwyczajeniem, gdy¿ od zawsze do tego
rodzaju pracy w gospodarstwie u¿ywane by³y tego rodzaju
urz¹dzenia. Równoczeœnie wskazywali, ¿e i aktualnie zaku-
piliby tego rodzaju maszynê, nawet jeœli alternatywna maszyna
by³aby w porównywalnej cenie.

W przypadku okazania prospektów z 6 urz¹dzeniami -
ankietowani w 50% wskazywali, ¿e wybraliby pilarkê sto³ow¹.
Nieca³e 20% wybra³oby pilarkê ³añcuchow¹ ze stojakiem. Tyle
samo wybra³oby pilarkê budowlan¹. Pozostali wskazywali na
pilarkê ko³yskow¹ do drewna opa³owego (rys. 2). Maszyny
takie jak ³uparka i pilarka poprzeczna nie wzbudza³y wiêkszego
zainteresowania. Ankietowani, którzy wybrali pilarkê budo-
wlan¹, pilarkê ³añcuchow¹ lub pilarkê sto³ow¹, dopytywani
w zakresie przes³anek, jakimi kierowali siê przy ich wyborze
wskazywali, ¿e jedynie pilarki sto³owe i ³añcuchowe s¹ maszy-
nami umo¿liwiaj¹cymi ciêcie pniaków i ga³êzi o ró¿nym
kszta³cie. Pozosta³e maszyny wprowadzaj¹ znaczne
ograniczenia, a tym samym - w ich ocenie - s¹ mniej przydatne
do wykonywania danej pracy. Wskazywali, ¿e pilark¹ sto³ow¹
(oraz budowlan¹ - po zdemontowaniu kaptura) i pilark¹ ³añcu-
chow¹ mo¿na dokonywaæ zarówno wzd³u¿ne, jak i poprzeczne
ciêcia bali i k³ód. W przypadku pilarki tarczowej poprzecznej
i ko³yskowej niezbêdne by³oby korzystanie z ³uparki, aby
rozbiæ klocek na mniejsze elementy. Ankietowani, którzy
wybrali pilarkê sto³ow¹ podkreœlali tak¿e, ¿e - w ich ocenie -
jest ona najlepsz¹ maszyn¹, gdy¿ posiada najwiêksz¹ moc oraz
istnieje mo¿liwoœæ montowania na niej du¿ych tarcz tn¹cych.
Ma ona tak¿e prost¹ budowê i du¿¹ uniwersalnoœæ
zastosowania. Równoczeœnie uznawali, ¿e cena jest adekwatna
do jej walorów u¿ytkowych.

Nastêpnie, w wizytowanych gospodarstwach pokazywano
pilarkê wielofunkcyjn¹ tarczow¹ z ko³ysk¹ TWE / TWKE
produkcji POSCH (rys. 3), 5,5 kW, cena 7182 z³ (wrzesieñ
2013) oraz pilarkê z ruchomym sto³em Holzkraft HRTS 700,
5,5 kW, cena 4523 z³ (wrzesieñ 2013). Pilarki te wzbudzi³y

Rys. 2. Pilarka ko³yskowa do ciêcia drewna na opa³
Fig. 2. Tilting saw to cut firewood

zainteresowanie z uwagi na ich wielofunkcyjnoœæ, tj.
mo¿liwoœæ ciêcia pod³u¿nego i poprzecznego ró¿nych
elementów.

Uzyskane wyniki badañ wskazuj¹, ¿e dominuj¹cym czyn-
nikiem wp³ywaj¹cym na wybór urz¹dzenia jest czynnik kultu-
rowy. Istnieje stereotyp, ¿e do ciêcia drewna na opa³ s³u¿y
pilarka tarczowa sto³owa, charakteryzuj¹ca siê du¿¹ tarcz¹
tn¹c¹ i du¿¹ moc¹ silnika. Pozostaje tak¿e przekonanie, ¿e
jedna maszyna tn¹ca mo¿e byæ uniwersalnym rozwi¹zaniem do
wszelkich prac zwi¹zanych z ciêciem.

Tradycyjne przywi¹zanie do koncepcji pilarki sto³owej
powoduje, ¿e inne rozwi¹zania nie s¹ brane pod uwagê. Nie
istnieje tak¿e przekonanie, ¿e bezpieczeñstwo u¿ytkowania jest
wa¿n¹ cech¹ maszyny. U wiêkszoœci ankietowanych da³o siê
zauwa¿yæ nieuzasadniony optymizm. Uwa¿aj¹, oni ¿e, w ich
przypadku urz¹dzenia bezpieczeñstwa (takie jak odpowiednia
konstrukcja, kliny, os³ony) nie s¹ konieczne, gdy¿ s¹ sprytnymi
i doœwiadczonymi operatorami maszyn. Powy¿sze stwierdze-
nia jednoznacznie pokazuj¹, ¿e u¿ytkownicy pilarek nie d¹¿¹
do zapewnienia w nich urz¹dzeñ ochronnych, spe³niaj¹cych
wymagania bezpieczeñstwa, pomimo ¿e brak lub niepra-
wid³owy stan urz¹dzeñ ochronnych bezpoœrednio przek³ada siê
na bezpieczeñstwo pracy.

Istotne s¹ tak¿e przyczyny, które s¹ pod³o¿em braku
prawid³owo zamontowanych urz¹dzeñ ochronnych. G³ówn¹
przyczyn¹ takiego stanu jest sposób u¿ytkowania pilarki.
Os³ona w postaci kaptura ochronnego w normalnych warun-
kach u¿ytkowania pilarki powinna byæ ustawiona na niewiel-
kiej wysokoœci nad blatem, tak aby przestrzeñ miêdzy ciêtym
elementem a doln¹ czêœci¹ kaptura nie przekracza³a 6 mm.
Ponadto, nale¿y pamiêtaæ, ¿e sto³owe pilarki tarczowe s³u¿¹ do
ciêcia elementów o niewielkiej gruboœci, g³ównie wzd³u¿nego
ciêcia desek. Tym samym takie pilarki nie s¹ przeznaczone do
przecierania drewna okr¹g³ego oraz ciêcia poprzecznego
grubych elementów. U¿ytkowanie pilarek tarczowych do prac
innych ni¿ ciêcie desek jest g³ównym powodem nieprawi-
d³owoœci w zakresie wyposa¿enia w kaptur ochronny i klin roz-
czepiaj¹cy. Ciête pniaki i ga³êzie wymuszaj¹ demonta¿ kaptura
ochronnego lub jego podniesienie wysoko ponad stó³ pilarki.
Tak¿e klin rozczepiaj¹cy przy tego rodzaju pracach nie jest
niezbêdny, gdy¿ nie mamy do czynienia z ciêciem pod³u¿nym,
lecz poprzecznym.

W wielu przypadkach demonta¿ klina zwi¹zany jest z wy-
mian¹ tarcz pilarki. Czêsto tak¿e rodzaj klina ca³kowicie nie
jest dostosowany do rozmiaru tarczy, a przez to nie jest mo¿liwe
jego poprawne ustawienie nawet, jeœli jest zamontowany
w urz¹dzeniu. Oznacza to, ¿e g³ównym powodem wystêpo-
wania nieprawid³owoœci w budowie pilarek jest ich u¿ytko-
wanie niezgodnie z przeznaczeniem. Pilarka sto³owa, aby mo-
g³a byæ u¿ytkowana do prac zwi¹zanych z ciêciem drewna opa-
³owego, musi posiadaæ ruchomy stó³ i odpowiednie oprzy-
rz¹dowanie (PN EN 1870 - 6) [7]. W ¿adnym wizytowanym
gospodarstwie nie by³o pilarki maj¹cej takie oprzyrz¹dowanie,
a tym samym pilarki przystosowanej do prac zwi¹zanych z ciê-
ciem drewna opa³owego. W nielicznych wizytowanych gospo-
darstwach do ciêcia drewna na opa³ by³y u¿ywane inne urz¹-
dzenia ni¿ pilarka sto³owa. We wszystkich przypadkach by³y to
pilarki ³añcuchowe.

Bariera ekonomiczna utwierdza ten stan. Z jednej strony
powoduje, ¿e œrodowisko wiejskie przesycone jest pilarkami
sto³owymi, niespe³niaj¹cymi wymagañ bezpieczeñstwa pracy.
Fakt, ¿e w otoczeniu rolnika jest wiele „niebezpiecznych
krajzeg” powoduje, ¿e posiadaj¹c tego rodzaju urz¹dzenie nie
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odbiega on od powszechnie panuj¹cej i zaakceptowanej przez
to œrodowisko normy. W tym aspekcie wyeliminowanie stoso-
wania niebezpiecznych pilarek bêdzie mo¿liwe jedynie w sytu-
acji zmiany œwiadomoœci, polegaj¹cej na rozpowszechnieniu
pogl¹du, ¿e posiadanie specjalistycznej i bezpiecznej maszyny
do obróbki drzewa jest wyrazem nowoczesnego myœlenia
(bycia modnym). Tu najwiêksz¹ rolê musz¹ odegraæ liderzy
œrodowiskowi (np. so³tys lub wyró¿niaj¹cy siê rolnicy), którzy
dadz¹ przyk³ad. Jeœli jedna osoba zacznie stosowaæ do ciêcia
drzewa opa³owego maszyny typu pilarka poprzeczna lub
³uparka, a równoczeœnie bêdzie wskazywaæ, ¿e jest to nowo-
czesne i wygodne rozwi¹zanie u³atwiaj¹ce pracê - to szybko
znajd¹ siê naœladowcy, chc¹cy pokazaæ, ¿e i oni posiadaj¹ takie
rozwi¹zania. Kolejne osoby na zasadzie „równania w górê”
tak¿e bêd¹ coraz czêœciej kupowaæ tego rodzaju urz¹dzenia.
Wa¿nym czynnikiem jest tak¿e powszechna dostêpnoœæ tego
rodzaju urz¹dzeñ w sklepach, w których zaopatruj¹ siê rolnicy
oraz odpowiednia reklama tego rodzaju urz¹dzeñ (media, targi,
pokazy, prospekty).

U¿ytkowanie pilarek sto³owych wi¹¿e siê bezpoœrednio
z faktem, ¿e do ogrzewania obiektów gospodarczych i mie-
szkalnych stosuje siê opa³ w postaci nieprzetworzonego
drewna. Zast¹pienie tego rodzaju opa³u innym, praktycznie

wyeliminowa³oby problem „niebezpiecznych krajzeg”, gdy¿
g³ówna przyczyna u¿ytkowania pilarek sto³owych przesta³aby
istnieæ. Powszechne u¿ywanie nieprzetworzonego drzewa jako
opa³u jest rozwi¹zaniem nie tylko nieefektywnym z punktu
widzenia energetycznego, lecz tak¿e nie- ekologicznym z uwa-
gi na du¿¹ emisjê tlenków azotu, tlenków siarki, tlenku wêgla
i dwutlenku wêgla i innych zwi¹zków [3].

Zamiana spalania drewna na spalanie biomasy [2] lub gazu
ziemnego spowoduje nie tylko poprawê œrodowiska natural-
nego, lecz tak¿e poprawê bezpieczeñstwa pracy. Tym samym,
g³ówne dzia³ania powinny byæ nakierowane na wyelimino-
wanie stosowania drewna nieprzetworzonego jako opa³u. Bez
powy¿szych zmian kulturowych, pilarka bez ¿adnych os³on
nadal bêdzie jednym z dominuj¹cych obrazów polskiej wsi,
stanowi¹c jedn¹ z g³ównych przyczyn powstawania wypadków
w rolnictwie.

Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e w indywidualnych
gospodarstwach rolnych stosowane s¹ w wiêkszoœci pilarki
tarczowe sto³owe, wytworzone we w³asnym zakresie, nie spe³-
niaj¹ce podstawowych wymogów bezpieczeñstwa.

Podsumowanie

Rys. 3. Pilarka tarczowa z ko³ysk¹ TWE / TWKE (ciêcie poprzeczne i wzd³u¿ne)
Fig. 3. Circular saw with cradle TWE / TWKE (to transverse and longitudinal cutting)
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W badanych gospodarstw rolnych podczas obs³ugi
pilarki tarczowej dosz³o do wypadku, (amputacja palców
u rêki).

Wœród rolników indywidualnych istnieje fa³szywy stere-
otyp myœlenia, ¿e do ciêcia drewna na opa³ s³u¿y g³ównie
pilarka tarczowa sto³owa, charakteryzuj¹ca siê du¿¹ tarcz¹
tn¹c¹ i du¿¹ moc¹ silnika.

Wyeliminowanie stosowania niebezpiecznych pilarek
bêdzie mo¿liwe jedynie w sytuacji zmiany œwiadomoœci,
polegaj¹cej na rozpowszechnieniu pogl¹du, ¿e posiadanie
specjalistycznej i bezpiecznej maszyny do obróbki drzewa jest
wyrazem nowoczesnego myœlenia (bycia modnym).

¼
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TECHNICAL, ECONOMIC AND CULTURAL ASPECTS OF EVALUATION OF HAZARDS
CONNECTED WITH ACCIDENTS DURING OPERATION OF CIRCULAR SAW IN

INDIVIDUAL FARMS

Summary

The circular saw is still one of the most dangerous machines during whose operation the largest number of mutilations,
amputations of extremities etc. occurs. The contact of an extremity with the operating disc of the saw, always resulting in a serious
injury is the main reason of accidents. The object of the studies comprises table circular saws used in 48 individual farms. The
research tool comprised a questionnaire consisting of a series of questions concerning operation of the table circular saw at a farm.
Visual evaluation of the equipment as to its construction, technical serviceability and compliance with the requirements of labor
safety was examined. The research proved that only 25% of the circular saws had been purchased as new ones, Remaining ones
(75%) were made individually by farmers (they did not meet the requirements of labor safety). Circular saws are used to cut
firewood (over 80%). The interviewees who selected a table circular saw estimated that it was the best machine, since it had the
highest capacity and big cutting discs could be mounted on them. They did not bother that the cutting disc had no CE label and the
technical documentation. In ¼ of the examined farms an accident had taken place during operation of a circular saw (amputation
of hand fingers). The accidents connected with operation of the circular saw had no impact on implementation of technical or
organizational changes aiming at improvement of organization of safety. Elimination of use of dangerous circular saws will be
possible only when the awareness changes as to the opinion that having a specialist and safe machine for wood processing is an
instance of modern thinking.

: wood cutting, circular saws, labor safetyKey words
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Celem publikacji jest zapoznanie z zale¿noœciami pomiêdzy wybranymi
procesami (drganiowymi, termicznymi i zu¿yciowymi) podczas smaro-
wania uk³adu tn¹cego pilarek ³añcuchowych przy zastosowaniu
biodegradowalnych œrodków smarnych, w tym okreœlenie wielkoœci
fizycznych najbardziej charakteryzuj¹cych badane œrodki smarne.
W publikacji opisano stanowisko badawcze i wyniki badañ eksperymen-
talnych podczas przerzynki k³ody z zastosowaniem wytypowanych olejów
smarnych. Wyniki analiz zosta³y zilustrowanena wykresach i przedsta-
wione w zestawieniach tabelarycznych.

Efektem koñcowym rozwa¿añ jest powstanie modelu diagnostycznego
dla badañ porównawczych œrodków smarowych.
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