
PIŁOWANIE
 
1.      Piłowanie
 

a)      Wiadomości ogólne

 
Piłowanie odbywa się za pomocą pilnika i ma na celu usunięcie nadmiaru

materiału  z  obrabianego  przedmiotu,  aby  nadać  mu  właściwy  kształt  i
wymiary, a powierzchniom – określoną gładkość.

 

b)      Pilniki
 

·        Budowa pilników

 

       Pilnik  (rys. 7) składa się z części roboczej 1 i chwytu 2 osadzonego w
drewnianej rękojeści 3. Na części roboczej są wykonane nacięcia, czyli zęby.
Wielkość pilnika jest określona długością części roboczej L. Pilniki wykonuje
się ze stali węglowej narzędziowej.

Rys. 7 Pilnik
1 – część robocza, 2 – uchwyt, 3 – drewniana rękojeść, 4 – linia kolejnych zębów utworzonych przez przecięcie

nacięcia górnego z dolnym

 

Zęby  na  części  roboczej  wykonuje  się  przez  maszynowe  nacinanie
przecinakiem, frezowanie lub przeciąganie. Zależnie od sposobu wykonania

zęby mają różne kształty oraz inną geometrię ostrzy (rys. 8). Zęby nacięte

przecinakiem  mają kąt  przyłożenia         a = 36°,  kąt  ostrza b  = 70°,  kąt

natarcia g = 16°, kąt skrawania  d = 106°. Zęby wykonane innymi metodami

mają następujące kąty:  a = 20¸25°,  b  = 60¸63°,  g  = (+2)¸(-10°),        d  =

80¸90°.
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Rys. 8 Zęby pilnika:

a)      kąty zębów
b)      zęby nacinane przecinakiem
c)      zęby frezowane,
d)      zęby przeciągane

 
Rozróżnia  się  pięć  rodzajów  nacięć  pilników

(rys.  9).  Pilniki  o  nacięciu  jednorzędowym  są
używane  do  piłowania  materiałów  miękkich.

Zbierają  one  wiór  równy  szerokości  pilnika,  co  przy  piłowaniu  twardych
materiałów wymagałoby bardzo dużego wysiłku.

      Nacięcia  podwójne  są

nachylone pod kątem 35° do

osi pilnika, a nacięcia górne

pod  kątem  20°.  Nacięcie

dolne  jest  nacięciem
podstawowym,  a  górne  ma
tylko  znaczenie  pomocnicze
(dzieli  jedno  nacięcie
podstawowe  na  wiele

odcinków).  Powoduje  to,  że
zamiast  jednego  wióra  o

szerokości  równej  szerokości  otrzymuje  się  drobne  wióry,  co  zmniejsza
wysiłek fizyczny podczas piłowania.

 

Rys. 9. Nacięcia pilników:
a)        pojedyncze jednorzędowe,
b)        pojedyncze wielorzędowe,
c)        pojedyncze wielorzędowe śrubowe,
d)        podwójne jednorzędowe,
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e)        podwójne wielorzędowe

 
 

 

·          podział pilników

 
Piłowanie  odbywa  się  za  pomocą  pilnika  i  ma  na  celu  usunięcie  nadmiaru

materiału z obrabianego przedmiotu, aby nadać mu właściwy kształt i wymiary,
a powierzchniom — określoną gładkość.
W pracach ślusarskich  używa się pilników, których kształty  przedstawiono w

normie PN-90/M-64660, a odmiany nacięć — w normie PN-90/M-64580.
 

Pilniki ślusarskie o nacięciu: a) pojedynczym, b) podwójnym krzyżowym, c)daszkowym, d)

łukowym

 
Używane w ślusarstwie pilniki dzieli się na:

Ø      zdzieraki,
Ø      równiaki,
Ø      gładziki
Ø      i jedwabniki, różniące się gęstością nacięć i wysokością zębów.

 
Zakres  prac  wykonywanych  pilnikiem  jest  szeroki.  Obejmuje  on  piłowanie
powierzchni  płaskich  i  krzywoliniowych,  zarówno  zewnętrznych,  jak  i

wewnętrznych, oraz dopasowywanie elementów współpracujących.
 
W procesie piłowania wyodrębnia się

Ø      piłowanie zgrubne
Ø      i wykańczające.

 

Zależnie od rodzaju obróbki należy stosować pilniki  o odpowiednim kształcie,
wielkości i nacięciu.

W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się pilniki:
Ø      płaskie,
Ø      okrągłe,
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Ø      półokrągłe,

Ø      kwadratowe,
Ø      trójkątne,
Ø      płaskie zbieżne,
Ø      nożowe,
Ø      owalne,

Ø      soczewkowe
Ø      mieczowe.

 
2.        Technika piłowania

 
Właściwa  technika  piłowania  ma  decydujący  wpływ  na  dokładność

obróbki oraz wydajność pracy.

 

·          Postawa podczas piłowania i uchwycenie pilnika

 

       Właściwą postawę podczas piłowania zgrubnego przedstawiono na rys.

10a, a podczas piłowania wykańczającego – na rys. 10b. Podczas piłowania
zgrubnego zdzierakiem,  wymagającym  dużego nacisku,  należy  wykorzystać
ciężar ciała, przesuwając tułów wraz z ramionami do przodu i z powrotem,
przy czym ciężar ciała przesuwa się z nogi prawej na lewą. Podczas piłowania
wykańczającego ciężar  ciała powinien  być  równomiernie rozłożony  na obie
nogi, a ruchy robocze wykonują tylko ramiona, gdy tymczasem tułów jest w
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równowadze.

Rys.10. Właściwa postawa podczas piłowania:
a)        zgrubnego, b) wykańczającego, c) ustawienie nóg
 

Prawidłowe  uchwycenie  pilnika  dużego  przedstawiono  na  rys.  11a,
natomiast pilnika średniej  wielkości – na rys. 11b, Podczas piłowania ruch
pilnika powinien być ciągły i równomierny na całej długości roboczej pilnika.

Nacisk na pilnik należy wywierać tylko podczas ruchu roboczego, czyli ruchu
do przodu. Nacisk ten powinien być równomierny w stosunku do przedmiotu

obrabianego,  czyli  w  czasie  ruchu  pilnika  do  przodu  nacisk  prawej  ręki
powinien się zwiększać, a lewej zmniejszać. Ma to duży wpływ na otrzymanie
prostej i równej powierzchni.

Rys. 11. Prawidłowe uchwycenie pilnika

 

·          Piłowanie płaszczyzn

 

       Duże  płaszczyzny  piłuje  się  zgrubnie  metodą  krzyżową  (rys.  12).
Obróbkę  wykańczającą  powierzchni  można  wykonać  pilnikiem  o  drobnym
nacięciu  lub  płótnem  ściernym.  Należy  przy  tym  dbać,  aby  nie  wystąpiły
głębokie zadrapania.  Najczęściej  przyczyną zadrapań są wióry zakleszczone
między  zębami  pilnika.  Aby  je  usunąć,  pilnik  należy  starannie  oczyszczać

metalowymi szczotkami.

Rys. 12. Zasada piłowania krzyżowego: a)piłowanie w prawo, b) piłowanie w lewo
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·          Zamocowanie przedmiotu do piłowania

 

Zamocowanie  musi  zapewnić  całkowite  unieruchomienie  i  usztywnienie
obrabianego  materiału.  Mocując  przedmiot  należy  zwracać  uwagę,  żeby

obrabiana powierzchnia znajdowała się o 5 ¸10 mm ponad szczękami imadła.

 
3.        Zasady bezpiecznej pracy podczas piłowania

 
Podczas  piłowania  często  zdarzają  się  skaleczenia  rąk  na  skutek

przesunięcia ręki po ostrych krawędziach obrabianego przedmiotu, zsunięcia

pilnika  z  rękojeści  (rys.  13)  lub  usuwania  rękami  opiłków z  powierzchni
przedmiotu. Wadliwy sposób osadzania rękojeści może spowodować wypadek.
Zbyt głębokie osadzenie rękojeści może spowodować jej  pęknięcie w czasie
pracy i w następstwie skaleczenie.

Podczas piłowania nie należy używać pilników pękniętych oraz bez
rękojeści lub z wadliwą rękojeścią. Podczas piłowania przedmiotów o ostrych
krawędziach nie należy podginać palców pod pilnikiem przy powrotnym
ruchu pilnika. Podczas piłowania nie wolno wykonywać gwałtownych ruchów
do przodu, żeby nie uderzać rękojeścią pilnika o przedmiot, gdyż może się
zsunąć, nie wolno usuwać opiłków ręką ani też zdmuchiwać ustami.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 13. Osadzenie pilnika w rękojeści: a) sposób właściwy, b)
niedopuszczalny

 

Przed rozpoczęciem piłowania należy sprawdzić czy przedmiot jest dobrze
zamocowany w imadle.
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Przedmiot  do piłowania mocuje się  w imadle ślusarskim  w taki  sposób,  aby

obrabiana powierzchnia wystawała ponad górną powierzchnię szczęk  o 5—10
mm.  Podstawową  zasadą  zapewniającą  prosto-liniowość  jest  zachowanie
równości  momentów  sił  wywieranych  przez  obie  ręce  działające  na  pilnik

podczas  ruchu  roboczego.  Równość  momentów sił   obowiązuje  tylko
przy  ruchu  pilnika  do  przodu,  gdyż  wówczas  następuje  piłowanie;  jest  to
spowodowane kształtem naciętych na pilniku zębów.

Duże płaszczyzny piłuje się zgrubnie metodą krzyżową. Obróbkę wykańczającą
powierzchni  można  wykonać  pilnikiem  o  drobnym  nacięciu  lub  płótnem
ściernym.  Należy  przy  tym  dbać,  aby  nie  wystąpiły  głębokie  zadrapania.

Najczęściej  przyczyną zadrapań są wióry zakleszczone między zębami pilnika.
Aby je usunąć, pilnik należy starannie oczyszczać metalowymi szczotkami.

 

Zasada równania momentów sił podczas piłowania

 

Zasada piłowania krzyżowego: a) piłowanie w prawo, b) piłowanie w lewo

 
Wyniki  piłowania  należy  co  pewien  czas  kontrolować  za  pomocą  liniału

krawędziowego  i  kątownika ,  jeżeli  zależy nam na utrzymaniu kąta prostego
między obrabianymi powierzchniami.

Płaszczyzny  wąskie  należy  piłować  w  kierunku  poprzecznym.  Płaszczyzny
pochylone  względem  siebie  pod  kątem  wymagają  zazwyczaj  dokładnego
wytrasowania na obu przeciwległych  ścianach przed  rozpoczęciem  piłowania.
Piłowanie kształtów wewnętrznych  poprzedza wywiercenie otworów,  przez co
usuwa się znaczną część zbędnego materiału i umożliwia obróbkę pilnikiem.
Płaszczyzny równoległe piłuje się po uprzednim wytrasowaniu ich wzajemnego
położenia. Najłatwiej uzyskuje się równoległość płaszczyzn, gdy trasowanie jest

poprzedzone dokładnym doprowadzeniem do płaskości  wybranej  powierzchni.
W czasie piłowania drugiej powierzchni należy często sprawdzać suwmiarką lub
mackami wartość odchyleń od równoległości.
Powierzchnie  kształtowe  piłuje  się  według  wytrasowanej  linii  lub  wzornika,
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który wraz z obrabianym przedmiotem jest umocowany we właściwym miejscu

w szczękach imadła.
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