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4.3. Piłowanie przy pomocy pilarek  
 

4.3.1. Materiał nauczania  
 

Piłowanie drewna na pilarce tarczowej do cięcia poprzecznego 
 

Poprzeczne cięcie tarcicy ma na celu pozyskanie odcinków desek, z których następnie można 
pozyskać elementy bez niedopuszczalnych wad. Dlatego piłowanie drewna powinno być połączone 
z jego manipulacją. Na rysunku 28 przedstawiono dwa sposoby manipulacji. W pierwszym sposobie 
najpierw wykonuje się cięcie poprzeczne, a następnie wzdłużne. Drugi sposób polega na 
pozyskaniu piłowaniem wzdłużnym łat, które następnie przecina się poprzecznie. 

 
 

Rys.28. Sposoby dzielenia tarcicy na elementy surowe : a) wykrawanie wyrzynków i ich cięcie wzdłużne,  
b) wykrawanie listew i ich cięcie poprzeczne [3, s.106] 

 
Podczas piłowania na pilarce do cięcia poprzecznego tarcica leży nieruchomo na stole 

pilarki, a piła – wykonując ruch obrotowy – jest przesuwana ku przodowi i przecina leżącą 
deskę (rys.29). Należy przy tym uważać, by rzaz był możliwie prostopadły do długości deski. 
Stół pilarki jest wydłużony i zaopatrzony w rolki (wałki), po których łatwo jest przesuwać 
przecinaną tarcicę. 

 
 

Rys. 29. Piłowanie poprzeczne na pilarce do cięcia poprzecznego: 1 – piła tarczowa, 2 – silnik, 3 – osłona piły,  
4 – ograniczniki, 5 – stół pilarki, 6 – wałki ułatwiające przesuwanie tarcicy po stole obrabiarki,  

7 – deska oporowa, 8 – deska piłowana [3, s.107] 
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W pilarce do cięcia poprzecznego narzędziem skrawającym jest piła tarczowa płaska 
z uzębieniem do cięcia poprzecznego. Przed użyciem piły należy sprawdzić, czy średnica 
otworu piły odpowiada średnicy wrzeciona pilarki. Jeśli jest ona większa, to stosuje się 
pierścień wypełniający. Trzeba również sprawdzić prawidłowość rozwarcia zębów piły, ostrość 
ich krawędzi tnących, kształty zębów, które powinny być dostosowane do rodzaju cięcia. Nie 
wolno używać i zakładać piły pękniętej, choćby pęknięcie było nawet niewielkie. 

Przygotowanie pilarki do pracy polega na zamocowaniu piły i sprawdzeniu prawidłowości 
ustawienia osłony. Trzeba również zwrócić uwagę, by zęby piły przy jej największym 
wysunięciu do przodu nie wystawały poza krawędź stołu. 
 

Piłowanie wzdłużne drewna na pilarkach tarczowych 
 

Piłowanie wzdłużne drewna może odbywać się za pomocą pilarek tarczowych 
specjalistycznych, najczęściej z mechanicznym posuwem, lub za pomocą pilarek tarczowych 
stolarskich. W obydwu wypadkach narzędziem tnącym jest piła tarczowa do cięcia 
wzdłużnego. Schemat działania pilarki tarczowej z mechanicznym posuwem pokazano na 
rys.30.  

 
 

Rys. 30. Schemat działania pilarki tarczowej z mechanicznym posuwem do cięcia wzdłużnego:  
1 – piła tarczowa, 2 – walce posuwowe, 3 – urządzenie zabezpieczające przed odrzuceniem obrabianego 

drewna, 4 – gąsienica, 5 przykładnia nastawna do ustalenia szerokości piłowanej łaty,  
6 – osłona piły i walców dociskowych, 7 – piłowanie drewna [3, s.110] 

 
W pilarce tarczowej zawsze stosuje się ręczny posuw materiału obrabianego. Pierwszy rzaz 
w desce nie obrzynanej wykonuje się w sposób pokazany na rys. 31.  
 

 
Rys. 31. Wykonywanie pilarką tarczową pierwszego rzazu na desce nie obrzynanej: 1 – stół maszyny,  

2 – przedłużona prowadnica, 3 – piłowana deska, 4 – popychacz, 5 – osłona [3, s.110] 
 

Cięcie materiałów tartych obrzynanych wykonuje się w sposób pokazany na rys.32. 
Podczas wzdłużnego cięcia zostaje zachwiana równowaga naprężeń istniejących w drewnie. 
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Końce naciętej deski zbliżają się do siebie i w ten sposób rzaz staje się bardziej wąski niż 
rozwarcie zębów piły. Powoduje to zakleszczenie piły w drewnie, a w następstwie tego 
niebezpieczne odrzucenie przecinanego materiału w kierunku pilarza przesuwającego drewno. 
Aby temu zapobiec, stosuje się klin rozszczepiający grubości nieznacznie większej od grubości 
rzazu.  

 
 

Rys. 32. Piłowanie drewna z zastosowaniem prowadnicy: 1 – stół maszyny, 2 – prowadnica, 3 – pokrętło 
mocujące prowadnicę, 4 – przecinana deska, 5 – piła, 6 – klin rozszczepiający, 7 – osłona [3, s.111] 

 

Podczas piłowania drewna na listwy istnieje konieczność zabezpieczenia listwy przed 
odrzutem, szczególnie w ostatnim stadium cięcia. Można tego dokonać przyciskając do stołu 
listwę ręką poza zasięgiem piły. Jednak korzystniej jest stosować grzebień dociskowy 
zamocowany do przykładni (rys.33). 

 
 

Rys. 33. Zastosowanie grzebienia dociskowego podczas piłowania wzdłużnego: 1 – piła tarczowa,  
2 – klin rozszczepiający, 3 – prowadnica, 4 – grzebień dociskowy, 5 – stół pilarki tarczowej, 

6 – materiał obrabiany [3, s.112] 
 

Poprzeczne i skośne piłowanie drewna na pilarce tarczowej 
 

Przed cięciem poprzecznym elementu należy wyrównać jego krawędzie boczne. Taka 
kolejność wykonania jest konieczna, ponieważ linie rzazów powinny być dokładnie 
prostopadłe do krawędzi elementu.  

Podczas cięcia krótkich elementów można stosować przykładnię, której odległość od 
rzazu piły jest równa długości wykonywanego elementu. Stanowi ona ogranicznik długości 
wykonywanego elementu (rys.34). pierwszy rzaz wykonuje się na jednym końcu obrabianego 
materiału. Ma on na celu uzyskanie płaszczyzny czołowej usytuowanej pod kątem prostym do 
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długości elementu. Ta płaszczyzna będzie przylegała do przykładni podczas wykonywania 
cięcia na drugim końcu elementu.  

Jeżeli element jest tak długi, ze nie można użyć przykładni, trzeba posłużyć się 
przedłużoną prowadnicą poprzeczną z ruchomym ogranicznikiem. 
 

 
 

Rys. 34. Poprzeczne piłowanie drewna na pilarce tarczowej stolarskiej: 1 – stół obrabiarki, 
 2 – przykładnia ograniczająca długość ciętych elementów, 3 – rowek o trapezowym przekroju poprzecznym,  

4 – prowadnica poprzeczna przesuwana wzdłuż rowka, 5 – osłona tarczy, 6 – piłowany element [3, s.114] 
 
4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co należy sprawdzić przed użyciem piły? 
2. Na czym polega przygotowanie obrabiarki do pracy? 
3. Jaki jest kierunek rzazu przy piłowaniu drewna na pilarce do cięcia poprzecznego? 
4. Jaki rodzaj pilarek ma zastosowanie przy piłowaniu wzdłużnym drewna? 
5. Jak należy zapobiegać zakleszczaniu się piły w drewnie przy piłowaniu wzdłużnym? 
 
4.3.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1   

Na podstawie oględzin piły, określ jej przydatność do poprzecznego piłowania drewna. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) obejrzeć dokładnie piłę i określić kształty zębów oraz ostrość krawędzi tnących,  
2) wskazać kąty występujące w uzębieniu piły i je pomierzyć.  

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– piła do piłowania poprzecznego, 
– literatura z rozdziału 6. 
 
 
 
 


