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4.2. Urządzenia do mechanicznej obróbki drewna    
 

4.2.1. Materiał nauczania  
 

Piły tarczowe 
 

Piły tarczowe służą do prostoliniowego piłowania drewna litego i tworzyw drzewnych na 
tarczówkach wzdłużnych i poprzecznych oraz na innych obrabiarkach jako narzędzia 
pomocnicze. 

W zależności od kształtu przekroju poprzecznego brzeszczotu piły tarczowe dzieli się na 
płaskie i zbieżne. 
Piły tarczowe płaskie (rys.9) mają stałą grubość brzeszczotu. 
Piły tarczowe zbieżne (rys.10) mają zmienną grubość brzeszczotu. 
Ze względu na przystosowanie uzębienia piły do warunków pracy rozróżnia się piły 
z uzębieniem do piłowania tworzyw drzewnych lub drewna litego i piły z uzębieniem do cięcia 
wzdłużnego, poprzecznego lub mieszanego. 

Piły tarczowe dośrodkowo zbieżne (rys.9b) są stosowane do wzdłużnego lub skośnego 
piłowania drewna litego. Zapewniają one bardzo dużą gładkość obróbki.  

Piły odśrodkowe zbieżne (rys.9c) są wykonywane w trzech odmianach – jako 
prawostronnie, lewostronnie lub dwustronnie zbieżne. Są przeznaczone do rozdzielania bali, 
desek i opołów na cieńsze deski lub deseczki. Piły jednostronnie zbieżne stosuje się do 
wielokrotnego oddzielania od grubszego bala czy opołu kilku cienkich deseczek. Piły 
dwustronnie zbieżne są stosowane do tzw. połowienia, to jest do dzielenia tarcicy grubej na 
dwie sztuki cieńsze jednakowej grubości. 
 

 
 

Rys.9. Piły tarczowe: a) płaska, b) dośrodkowo zbieżna, c) odśrodkowo zbieżna  
(prawostronnie zbieżna, lewostronnie zbieżna, obustronnie zbieżna) [1, s. 22] 
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Piły tarczowe z nakładkami z węglików spiekanych mają brzeszczot ze stali węglowej 
konstrukcyjnej wyższej jakości, do którego przylutowuje się różnego kształtu płaskościenne 
nakładki z węglików spiekanych. W Polsce stosuje się w piłach tarczowych cztery odmiany 
nakładek.  

Piły tarczowe oznaczone symbolami GN i GP mają nakładki o ostrzach skośnych, a piły 
o symbolach GL i GM – nakładki o ostrzach prostych (rys.11). 

 

 
 

Rys.10. Rodzaje uzębień pił tarczowych z nakładkami z węglików spiekanych [1,s.23] 
 

W piłach tarczowych – w odróżnieniu od pił prostych – wielkością charakteryzującą piłę 
jest liczba zębów. Dla pił ostrzonych prosto norma przewiduje liczbę zębów zawartą 
w granicach od 6 do 36 zębów. Piły ostrzone skośnie mają większą liczbę zębów; wynosi ona 
od 14 do 68. 
Piły tarczowe ostrzone skośnie stosuje się przede wszystkim do poprzecznego piłowania 
drewna litego, gdy wymagana jest duża gładkość piłowania i gdy element podczas piłowania 
jest przesuwany ręcznie.  
Piły o najczęściej stosowanych zakresach średnic mają co najmniej trzy różne grubości 
brzeszczotu. Przy wyborze grubości piły należy uwzględniać warunki jej pracy i zamocowania. 
Dobór średnicy piły jest zależny od warunków obróbki i zamocowania piły. Odmiany uzębień 
stosowanych w polskich piłach tarczowych płaskich pokazano na rys. 11. Uzębienia z zębami 
trójkątnymi skośnymi (rys.11a) i z zębami z łamanym grzbietem, skośne (rys.11b) są 
stosowane do rzazów wzdłużnych. Uzębienie z zębami trójkątnymi równoramiennymi 
(rys.11c) jest stosowane do rzazów poprzecznych. Uzębienia z zębami z wypukłym grzbietem 
(rys.12d), z zębami ograniczającymi posuw (rys.11e) i uzębienia grupowe (rys.11f) są 
wykonywane tylko w piłach o określonym zakresie średnic. Trzy ostatnie wymienione odmiany 
uzębień są rzadko używane, głownie z powodu trudnego ostrzenia. 
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Rys. 11. Rodzaje uzębień pił tarczowych płaskich: a) trójkątne skośne, b) z łamanym grzbietem, skośne, 
c) trójkątne równoramienne, d) z wypukłym grzbietem, e) ograniczające posuw, f) grupowe [1, s. 25] 

 
 

Pilarki o postępowym ruchu piły 
 

Do grupy pilarek o postępowym ruchu piły zaliczamy: 
– pilarki ramowe, 
– pilarki taśmowe do kłód, 
– pilarki taśmowe stolarskie.  

Pilarki ramowe (zwane trakami) pionowe i poziome, są przeznaczone do rozpiłowywania 
(przecierania) kłód na tarcicę nie obrzynaną lub na pryzmy. 

Pilarki taśmowe do kłód, służą do dzielenia drewna na różne asortymenty np.: bale, deski. 
Pilarki taśmowe stolarskie, są podstawowym wyposażeniem zakładów stolarskich. Można 

je stosować do przycinania na długość, obrzynania krawędzi, rozpiłowywania na grubość, 
wypiłowywania profilowego obrzeży desek. 
Typowy trak pionowy bramowy z posuwem ciągłym jest zilustrowany na rys.12; 
 

 
Rys. 12. Trak pionowy bramowy z posuwem ciągłym, 1- stojak, 2- płyta fundamentowa, 3- poprzeczka, 
4- wał główny, 5- prowadnica, 6- brama, 7- dolny walec posuwowy, 8- górny walec posuwow, [ 1, s. 46] 
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Pilarki o obrotowym ruchu piły 
 

Pilarki tarczowe poprzeczne są wykonywane jako obrabiarki jedno-, dwu- lub 
wielopiłowe. W tarczówkach jednopiłowych ruch posuwowy wykonuje zwykle cały zespół 
roboczy wraz z obracającą się piłą, a obrabiany element jest nieruchomy. W tarczówkach 
poprzecznych dwu- i wielopiłowych ruch posuwowy wykonuje obrabiany element. Tarczówki 
poprzeczne jednopiłowe są przeznaczone do wstępnego przecinania bali, łat, listew i opołów, 
prostopadle do przebiegu włókien, na krótkie odcinki. 
Pilarki omawianego typu pracują piłą tarczową, zamocowaną zazwyczaj bezpośrednio na 
końcówce wału silnika elektrycznego umieszczonego na końcu wychylnego lub przesuwnego 
ramienia lub też na końcu specjalnego układu dźwigni (rys.13). 
 

 
 

Rys. 13. Pilarka tarczowa poprzeczna: 1- korpus, 2- wałek stały, 3- ramię tylne, 4- ramię przednie,  
5- silnik elektryczny, 6- pokrętło do podnoszenia układu ramion, 7- stół, 8- listwa oporowa, 9- skala,  

10- granicznik, 11- rękojeść do rozchylania układu dźwigni [1, s. 49] 
 
Pilarki tarczowe wzdłużne są przeznaczone do dzielenia szerokiej tarcicy na wąskie 

elementy, takie jak fryzy, ramiaki, listwy i graniaki. Są stosowane w różnych zakładach 
przemysłu drzewnego w oddziałach wstępnej obróbki tarcicy. 
Budowę pilarki tarczowej wzdłużnej przedstawia rys. 14. 
 

 
 

Rys. 14. Pilarka tarczowa wzdłużna z posuwem zmechanizowanym: 1 – pokrętło do przesuwania suportu,  
2 – wysięgnik, 3 – zespół dociskowy, 4 – pokrętło do przesuwania zespołu dociskowego, 5 – przenośnik 

płytkowy, 6 – dźwignia zmiany prędkości posuwu, 7 – przykładnia [1, s. 57] 
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Pilarki tarczowe wzdłużno-poprzeczne, zwane inaczej tarczówkami stolarskimi, są 
przeznaczone do wzdłużnego i poprzecznego, a także do skośnego piłowania tarcicy na części. 
Są stosowane w stolarniach, warsztatach szkolnych i naprawczych. 
Budowę tarczówki stolarskiej z nastawnym i wychylnym wrzecionem przedstawiono na 
rys. 15. Głównymi zespołami tej obrabiarki są korpus, zespoły: roboczy, napędowy, nastawczy 
piły i podpierająco-prowadzący oraz urządzenia pomocnicze. 
 

 
 

Rys. 15. Pilarka tarczowa stolarska: 1 – korpus, 2 – stół, 3 – piła tarczowa, 4 – suport wrzeciona,  
5 – pokrętło do przesuwania piły, 6 – pokrętło do wychylania piły, 7 – przykładnia, 8 – prowadnica 

poprzeczna, 9 – osłona piły, 10 – klin rozszczepiający [ 1, s. 58 ] 
 

Strugarki wyrówniarki 
 
Strugarki wyrówniarki są przeznaczone do wygładzającego i wyrównującego strugania 

nierównych i wichrowatych powierzchni drewna litego. Na wyrówniarkach struga się jedną lub 
dwie przylegające do siebie powierzchnie elementu w celu doprowadzenia ich do płaskości.  
Wyrówniarki są obrabiarkami powszechnie stosowanymi we wszystkich zakładach drzewnych. 
Zasadę działania wyrówniarki wyjaśnia schematycznie rys. 16. 

 
 

Rys. 16. Zasada działania strugarki wyrówniarki: 1 – wał nożowy, 2 – stół przedni, 3 – stół tylny,  
4 – obrabiany element [1, s. 84] 
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Strugarka wyrówniarka (rys. 17) składa się z korpusu, zespołów: roboczego, 
napędowego, podpierająco-prowadzącego i nastawczego oraz urządzeń ochronnych. 

 

 
Rys. 17. Strugarka wyrówniarka: 1 – wał nożowy, 2 – łoża stołów, 3 – stół, 4 – przykładnia,  

5 – wał mimośrodowy, 6 – nakładki, 7 – prowadnica, 8 – dźwignia, 9 – cięgno, 10 – nakrętka,  
11 – klocek hamulca, 12 – osłona korytkowa, 13 – osłona żaluzjowa [1, s. 84] 

 
Strugarki grubiarki 

 
Strugarki grubiarki służą do strugania na dokładną grubość elementów z drewna litego, 

uprzednio jednostronnie wyrównanych. Na obrabiarkach tych mogą być także strugane na 
dokładną szerokość elementy wąskie znacznej grubości lub pakiety kilku cienkich elementów 
jednakowej szerokości.  

Budowę strugarki grubiarki przedstawia rys. 18, zaś zasadę działania typowej strugarki 
grubiarki wyjaśnia rys. 19. W strugarkach grubiarkach wał nożowy znajduje się ponad stołem, 
po którym obrabiany element jest przesuwany mechanicznie za pomocą dwóch walców 
posuwowych. 
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Rys. 18. Strugarka grubiarka: 1 – korpus, 2 – stół, 3 – prowadnice stołu, 4 – pokrętło do podnoszenia stołu,  
5 – skala, 6 – dźwignia ustalająca stół, 7 – walce stołu, 8 – pokrętło do wysuwania walców ponad stół,  

9 – dźwignia posuwu, 10 – pokrętło do regulacji prędkości posuwu [1, s. 87] 
 

 
 

Rys. 19. Zasada działania strugarki grubiarki: 1 – wał nożowy, 2 – stół, 3 – przedni walec posuwowy, 
4 – tylny walec posuwowy, 5 – przednia listwa naciskowa, 7 – obrabiany element [1, s.87] 

 
Strugarki czterostronne 

 
Strugarki czterostronne są przeznaczone do strugania desek, bali, fryzów i listew 

jednocześnie z czterech stron w celu nadania im wymaganego kształtu i dokładnych wymiarów 
przekroju poprzecznego.  

Strugarki te mogą mieć od 4 do 7 zespołów roboczych, zazwyczaj dwa wrzeciona 
pionowe i 2÷5 wrzecion poziomych. Kolejność ustawienia wrzecion w korpusie może być 
różna i zależy od przeznaczenia strugarki. 
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Budowę strugarki czterostronnej zilustrowano na rys. 20, a zasadę jej działania przedstawiono 
na schemacie (rys. 21). 
 

 
 

Rys. 20. Strugarka czterostronna: 1 – mechanizm posuwowy, 2 – stół, 3 - przednia listwa prowadząca,  
4 – poziome urządzenie dociskowe, 6 – wrzeciono poziome dolne, 8 – lewe wrzeciono pionowe,  

9 – tylne listwy prowadzące, 10 – drugie górne wrzeciono poziome, 11 – drugie dolne wrzeciono poziome,  
12 – pokrętło do opuszczania górnych walców posuwowych [1, s. 93]  

 

 
 

Rys. 21. Zasada działania strugarki czterostronnej: 1 – stół przedni, 2 – stół tylny, 3 – poziome wrzeciono 
górne, 

4 – poziome wrzeciono dolne, 5 – prawe wrzeciono pionowe, 6 – lewe wrzeciono pionowe,  
7 – dodatkowe wrzeciono poziome, 8 – zespół posuwowy, 9 – krążkowe urządzenie dociskowe,  

10 – trzewikowe urządzenie dociskowe, 11 – listwa prowadząca, 12 – obrabiany element [1, s. 92] 
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Narzędzia frezarskie 
 

Do narzędzi frezarskich zalicza się frezy i głowice frezowe. 
Ze względu na sposób ich zamocowania w obrabiarce rozróżnia się: 
– narzędzia frezarskie nasadzane z otworem środkowym, służącym do nasadzania ich na 

wrzeciona; 
– narzędzia frezarskie trzpieniowe wyposażone w chwyt trzpieniowy, którym są mocowane 

w uchwytach. 
 
Ze względu na rozmieszczenie krawędzi tnących rozróżnia się: 
– narzędzia frezarskie promieniowe – o krawędziach tnących położonych na pobocznicy 

korpusu, w zasadzie równolegle do osi obrotu; 
– narzędzia frezarskie promieniowo-czołowe – o krawędziach tnących umieszczonych na 

pobocznicy korpusu i na jego powierzchni prostopadłej (lub skośnej) do osi obrotu; 
– narzędzia frezarskie czołowe – bardzo rzadko stosowane. 
 
Narzędzia frezarskie dzieli się na trzy grupy: 
– frezy nasadzane i trzpieniowe; 
– głowice frezowe nasadzane; 
– głowice frezowe trzpieniowe. 

 
Poniżej przytoczono uproszczony podział wymienionych trzech grup narzędzi frezarskich 

na ważniejsze typy i rodzaje, są to: 
a) frezy trzpieniowe mocowane nieśrodkowo [1,s.103 rys. 6.1a]; 
b) frezy trzpieniowe walcowo-czołowe, do których zaliczamy: 

– jednoostrzowe o ostrzu prostym [1,s.103 rys. 6.1b]  
– dwuostrzowe o ostrzach prostych [1,s.103 rys. 6.1c], 
– dwuostrzowe o ostrzach skośnych [1,s.103 rys. 6.1d], 
– trzyostrzowe o ostrzach prostych [1,s.103 rys. 6.1e], 
– trzyostrzowe o ostrzach skośnych [1,s.103 rys. 6.1f]; 

c) frezy trzpieniowe stożkowe 
– dwuostrzowe z chwytem gwintowanym [1,s.103 rys. 6.1g]; 

d) frezy trzpieniowe profilowe 
– jednoostrzowe z chwytem walcowym [1,s.103 rys. 6.1h]; 

e) frezy nasadzane  
– pojedyncze zataczane [1,s.105 rys. 6.2a], 
– pojedyncze gwiazdowe [1,s.105 rys. 6.2b], 
– pojedyncze ścinowe: do rowków [1,s.105 rys. 6.2c], piłowe [1,s.105 rys. 6.2d], do 

widlic [1,s.105 rys. 6.2e], 
– złożone zataczane, 
– kombinowane; 

f) głowice wielokątne 
– czworokątne z rowkami na śruby równoległymi od osi obrotu [1,s.109 rys. 6.5a], 
– czworokątne z rowkami na śruby prostopadłymi do osi obrotu [1,s.109 rys. 6.5b], 
– sześciokątne z bocznym zaciskaniem noży [1,s.110 rys. 6.6], 

g) głowice walcowe promieniowe 
– ze szczelinami zbieżnymi [1,s.110 rys. 6.7a],  
– z nakładkami zaciskowymi odejmowanymi [1,s.110 rys. 6.7b], 
– czołowe [1,s.110 rys. 6.7c]; 
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h) głowice tarczowe szczelinowe: 
– do noży prostych [1,s.111 rys. 6.8a], 
– do noży hakowych [1,s.111 rys. 6.8b]; 

i) głowice tarczowe z nożami przykręcanymi: 
– do noży krążkowych [1,s.111 rys. 6.8c], 
– do noży kabłąkowych [1,s.111 rys. 6.8d], 
– do noży kielichowych [1,s.110 rys. 6.8e]; 

j) głowice kołnierzowe [1,s.111 rys. 6.9]; 
g) głowice skrzydełkowe [1,s.111 rys. 6.10]; 
h) głowice profilowe [1,s.112 rys. 6.11]; 
 
Spośród częściej stosowanych typów głowic frezowych trzpieniowych należy wymienić: 
– głowice wielokątne [1,s.113 rys. 6.12a]; 
– głowice walcowe [1,s.113 rys. 6.12b]; 
– oprawki [1,s.113 rys. 6.12c]; 
 

Frezarki dolnowrzecionowe 
 

Frezarki dolnowrzecionowe są przeznaczone do płaskiego lub profilowego frezowania 
prostoliniowych lub krzywoliniowych elementów z drzewna litego. Na obrabiarkach tych 
można wykonywać profile zdobnicze na długich bokach elementów oraz profile połączeniowe, 
takie jak wczepy, czopy, widlice, wpusty, wręgi. 
Frezarki dolnowrzecionowe charakteryzują się prostotą budowy i są powszechnie stosowane 
we wszystkich zakładach przemysłu drzewnego i warsztatach obrabiających drewno. 
Budowę frezarki dolnowrzecionowej ilustruje rys.22. 
 

 
 

Rys. 22. Frezarka dolnowrzecionowa: 1 – korpus, 2 – pokrętło do przesuwania wrzeciona, 3 – zacisk, 4 – stół, 
5 – trzpień frezarski, 6 – zatrzask, 7 – hamulec, 8 – przykładnia, 9 – sprężyna, 10 – osłona [1, s. 121] 
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Frezarki górnowrzecionowe 
 

Frezarki górnowrzecionowe są stosowane w zakładach stolarki budowlanej, fabrykach 
mebli i wagonów, w modelarniach oraz zakładach produkujących drobną galanterię i zabawki 
z drewna. Frezarki górnowrzecionowe ze stałym stołem (zwane także zwykłymi) służą do 
wykonywania rowków, otworów, gniazd i wgłębień w drewnie litym i w płytowych 
elementach z tworzyw drzewnych. W obrabiarkach tych można profilować wąskie boki 
elementów prostych i krzywych, a także wykonywać drobne przedmioty o złożonym kształcie. 
Budowę frezarki górnowrzecionowej zwykłej przedstawiono na rys.23. 
 

 
 

Rys. 23. Frezarka górnowrzecionowa zwykła: 1 – korpus, 2 – stół, 3 – pokrętło do przesuwania stołu,  
4 – kołek prowadzący, 5 – rękojeść kołka, 6 – silnik elektryczny, 7 – pedał do przesuwania silnika,  

8 – głowica rewolwerowa, 9 – śruba ograniczająca, 10 – zatrzask [1, s. 127] 
 

Klasyfikacja wierteł 
 
Wiertłami wykonuje się najczęściej otwory przelotowe i gniazda walcowe nieprzelotowe, 

wykorzystywane do łączenia elementów drewnianych ze sobą lub do przytwierdzania doń 
różnych okuć. Narzędziami tymi wywierca się także wadliwe miejsca w elementach oraz 
wykonuje korki i zatyczki. 
Jako podstawę podziału wierteł przyjmuje się przede wszystkim konstrukcję części roboczej 
wierteł. 
Wyróżniono następujące główne typy wierteł do maszynowej obróbki drewna: 
– wiertła łyżkowe i ślimakowe [1,s.155 rys. 9.1]; 
– wiertła kręte [1,s.156 rys. 9.2]; 
– wiertła śrubowe [1,s.157 rys. 9.3]; 
– wiertła środkowe [1,s.160 rys. 9.4]; 
– wiertła bębenkowe [1,s.161 rys. 9.5]; 
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– wiertła cylindryczne [1,s.162 rys. 9.6]; 
– pogłębiaki walcowe [1,s.163 rys. 9.7b]; 
– pogłębiaki stożkowe [1,s.163 rys. 9.7a i 9.7c]; 
Szczegółowy podział wierteł na rodzaje jest dokonywany na podstawie kształtu zakończenia 
części roboczej wiertła i kształtu chwytu wiertła. Ze względu na kształt zakończenia części 
roboczej wiertła rozróżnia się dwie odmiany wierteł – do wiercenia wzdłuż i w poprzek 
włókien. 
 

Dłutarki 
 

Dłutarki są stosowane do wykonywania w elementach z drewna litego i z tworzyw 
drzewnych podłużnych otworów (gniazd) nieprzelotowych lub przelotowych.  
Gniazda mają kwadratowy lub prostokątny kształt przekroju poprzecznego, natomiast kształt 
przekroju podłużnego jest zależny od rodzaju narzędzia dłutującego gniazdo. W zależności od 
rodzaju narzędzia dłutarki dzieli się na: 
– dłutarki zwykłe (z dłutem prostym), 
– dłutarki łańcuszkowe, 
– dłutarki z dłutem kwadratowym, 
– dłutarki oscylacyjne. 

Dłutarki łańcuszkowe znajdują zastosowanie w produkcji elementów z drewna litego, 
ponieważ można na nich otrzymać prostokątne kształty przekrojów poprzecznych gniazda. 
Umożliwia to wykonanie połączenia kątowego ramiaków na czopy prostokątne (bez 
zaokrąglenia). 

Dłutarki zwykłe są przeznaczone do wykonywania gniazd prostokątnych o płaskim dnie. 
Pracują dłutem zwykłym, które jest zamocowane na suporcie, wykonującym ruch 
prostoliniowy-zwrotny. Pionowy lub poziomy suport jest napędzany mechanizmem korbowym, 
o regulowanej długości skoku. Obrabiany element jest mocowany na stole, który po każdym 
skoku dłuta przesuwa się o grubość wióra. Dłutowanie gniazda na dłutarce zwykłej wymaga 
uprzednio wiercenia otworu w miejscu dłutowania. 
Dłutarki zwykłe są obrabiarkami o małej wydajności i dokładności obróbki i z tego względu są 
mało rozpowszechnione. 

Dłutarki łańcuszkowe ze względu na dużą wydajność – są powszechnie stosowane do 
dłutowania gniazd na czopy, okucia, zamki. 
Wadą tych obrabiarek jest to, że wykonywane na nich gniazda nieprzelotowe mają zaokrąglone 
dno; zaletą, że przy zastosowaniu odpowiedniego narzędzia można otrzymać gniazda zbieżne. 
Budowę dłutarki łańcuszkowej zilustrowano na rys.24. 
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Rys. 24. Dłutarka łańcuszkowa: 1 – płyta suportu, 2 – końcówka silnika, 3 – śruba do napinania łańcuszka,  
4 – urządzenie dociskowe, 5 – dźwignia do przesuwania suportu, 6 – osłona, 7 – podstawa stołu,  

8 – płyta stołu, 9 – przykładnica, 10 – pokrętło do poprzecznego przesuwania stołu,  
11 – pokrętło do wzdłużnego przesuwania stołu, 12 – ogranicznik ruchu stołu,  

13 – zacisk elementu, 14 – ogranicznik elementu [1, s.188] 
 

Dłutarki pracujące dłutem kwadratowym są przeznaczone do wykonywania małych gniazd 
o przekroju kwadratowym. Swą budową przypominają one dłutarki z dłutem łańcuszkowym; 
różnią się od nich jedynie konstrukcją suportu narzędziowego. 

Dłutarki pracujące dłutem oscylującym są przeznaczone do wykonywania wąskich, 
głębokich gniazd na zawiasy wbijane, zamki meblowe lub cienkie czopy. Najczęściej obrabiarki 
te spotyka się w zakładach stolarki budowlanej na stanowiskach okuwania zawiasami ościeżnic 
lub skrzydeł drzwiowych i okiennych. Dłutarka oscylacyjna stołowa przedstawiona jest na 
rys. 25. 
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Rys. 25. Dłutarka oscylacyjna; 1 – dłuto, 2 – dźwignia do mocowania dłuta, 3 – silnik elektryczny,  
4 – prowadnice, 5 – dźwignia do przesuwania dłuta, 6 – zacisk silnika, 7 – zacisk elementu,  

8 – stół poziomy, 9 – stół pionowy [1, s.191] 
 
Szlifierki 

 
Szlifierki są przeznaczone do wyrównywania i wygładzania surowych powierzchni drewna 

litego i tworzyw drzewnych lub powierzchni wstępnie powleczonych różnymi materiałami do 
obróbki wykończeniowej. Szlifierki stosuje się również do oczyszczania powierzchni 
zapylonych lub pokrytych środkami ochronnymi. Niektóre odmiany szlifierek są 
przystosowane do szlifowania elementów na dokładną grubość. 

Ze względu na kształt zespołu roboczego szlifierki można podzielić na: taśmowe, 
tarczowe, wałkowe, walcowe, bębnowe, szczotkowe i kombinowane. Poszczególne typy 
szlifierek są dostosowane do szlifowania elementów o określonych kształtach i wymiarach. 
Szlifierka taśmowa z ruchomym stołem (rys.26) jest przystosowana do szlifowania dużych 
powierzchni elementów płytowych. Pracuje długą i stosunkowo wąską taśmą szlifierską, 
napiętą na dwóch kołach taśmowych. 
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Rys. 26. Szlifierka taśmowa z ruchomym stołem: 1 – osłona, 2 – koło napinające, 3 – stół, 4 – listwa oporowa,  
5 – prowadnica stołu, 6 – sanki stołu, 7 – stojaki, 8 – prowadnica trzewika, 9 – dźwignia trzewika,  

10 – trzewik, 11 – stół dodatkowy, 12 – pokrywa, 13 – stolik [1, s.212] 
 

Szlifierki tarczowe są przystosowane do obróbki płaskich powierzchni elementów 
prostych. Można na nich szlifować także wypukłe powierzchnie nie profilowanych elementów 
krzywoliniowych. Rys.27 przedstawia dwutarczową szlifierkę pionową. 
 

 
 

Rys. 27. Szlifierka dwutarczowa 1 – tarcza szlifierska , 2 – stół , 3 – postawa stołu,  
4 i 5 – pokrętło do przesuwania stołu, 6 – listwa oporowa [1, s.215] 

 

4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie znasz rodzaje pił tarczowych ? 
2. Jaka wielkość charakteryzuje piłę tarczową ? 
3. Do jakiego piłowania drewna stosuje się piły tarczowe ostrzone skośnie ? 
4. Jaki rodzaj piły zastosowałbyś do rozdzielania bali, desek i opołów ? 
5. Jakie znasz rodzaje pilarek tarczowych? 


