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Cięcie materiałów było jednym z najpopularniejszych sposobów 
obróbki materiałów. Cięcie piłami taśmowymi (zwanymi też przeci-
narkami taśmowymi) związane jest nierozerwalnie ze stosowanym  
w nich narzędziem - taśmą tnącą zwaną też często piłą taśmową. Takie 
używanie jednakowych nazw do maszyny(obrabiarki) i narzędzia wy-
stępuje nie tylko w języku polskim i jest niekiedy przyczyną nieporozu-
mień. Proponuję by (przynajmniej na potrzeby niniejszego artykułu) ma-
szyny – obrabiarki do cięcia taśmą tnącą nazywać piłami taśmowymi,  
a stosowane w niej narzędzia nazywać taśmami tnącymi. Nie należy na-
tomiast używać do określania stacjonarnych pił taśmowych do metalu 
nazwy „pilarki”, która używana jest do urządzeń ręcznych i przenośnych 
do cięcia drewna, które podlegają innym przepisom bezpieczeństwa.

Pierwsze piły taśmowe służyły do cięcia drewna i znane były w XIX 
wieku. Zasada ich działania i idea ich budowy to dzisiejsza pionowa piła 
taśmowa (fot.1). Ruchem głównym (skrawającym) w pile taśmowej jest 
przesuw wzdłużny taśmy, a ruchem posuwowym względny ruch mate-
riału i taśmy w kierunku prostopadłym do ruchu taśmy.

Już przed taśmą tnącą stoi szereg ważnych i niełatwych do spełnie-
nia zadań. Niezależnie od tego iż musi mieć twarde i ostre zęby do odry-
wania skrawanego materiału, musi być bardzo elastyczna i odporna na 
zginanie i skręcanie, a przy tym jak najbardziej odporna na wydłużenie. 
Warto zdać sobie sprawę, że taśma o długości 3m pracując z prędko-
ścią 90m/min będzie tylko w ciągu 8 godzin pracy zginana ponad 75 tys. 
razy, a w piłach nożycowych i bramowych dodatkowo ok. 37 tys. razy 
skręcana. Trudno jest pogodzić w jednym materiale wymaganą elastycz-

ność taśmy z wysoką twardością ostrzy. Dlatego dopiero wprowadzenie 
do masowej produkcji taśm bimetalicznych, w których do taśmy z ma-
teriału sprężynowego zgrzane są zęby tnące z narzędziowej stali szyb-
kotnącej, spowodowało, że piły taśmowe zdominowały cięcie materia-
łów stalowych, innych metali i nie tylko metali. Taśmy z zębami ze spie-
ków, z nasypem diamentowym itp. dodatkowo rozszerzyły zastosowa-
nie pił taśmowych.

Stosunkowo wysoka dokładność cięcia pił taśmowych, możliwa do 
uzyskania gładkość powierzchni przy dużej wydajności i małych stratach 
materiału w trakcie obróbki, oraz małych mocy niezbędnych do insta-
lowania na maszynie, spowodowały szybki rozwój i popularność pił ta-
śmowych. Podstawowe ich rodzaje stosowane obecnie w praktyce to 
piły poziome nożycowe, bramowe, piły typu V i wspomniane wcześniej 
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piły pionowe. Wszystkie z nich wytwarzane są w różnych stopniach me-
chanizacji i automatyzacji, od najprostszych z ręcznym ruchem posu-
wowym przez półautomaty i zestawy w pełni zautomatyzowane. Jak w 
każdym procesie technologicznym, piła (przecinarka jak i narzędzie – ta-
śma tnąca) winna być dobrana do przeznaczonego nań rodzaju zadań, 
rodzaju procesu produkcyjnego, seryjności produkcji, kształtu i rodzaju 
ciętego materiału, kąta cięcia, częstości zmian kąta cięcia, żądanej do-
kładności i gładkości przecinanej powierzchni, wymaganej wydajności, 
kosztu maszyny narzędzi i obsługi, warunków pracy BHP, ochrony śro-
dowiska, energochłonności, kosztów materiałów eksploatacyjnych itp.

Do stawianych wymagań należy podchodzić z rozwagą. Z praktyki 
wiadomo, że wygórowane ponad miarę wymagania, chociaż technicznie 
najczęściej możliwe do spełnienia rozbijają się o koszty. Warto więc zwró-
cić uwagę, że najtańszą przy zachowaniu wysokiej sztywności jest kon-
strukcja przecinarki typu nożycowego z masywnym stołem (łożem) że-
liwnym i sztywnym ramieniem typu kratownica, którego opadanie (po-

suw) wykonywany jest na możliwie najszerzej rozstawionych łożyskach.  
Cięty materiał mocowany jest w masywnych szczękach też najlepiej że-
liwnych. Możliwość skręcenia tych szczęk pozwala w razie potrzeby na 
cięcie pod innym kątem niż 900 (fot. 2) Konstrukcja stołu winna zapew-
niać podparcie materiału również za linią cięcia umożliwiając jednocze-
śnie dobre odprowadzenie wiórów. Jeśli jednak wymagana jest częsta 
zmiana kąta cięcia cechy tej prostej konstrukcji są już niewystarczające. 
Wtedy najlepiej jak w niezmiennej pozycji pozostaje wraz z materiałem 
jedynie samo imadło, a cała maszyna (stół i ramię) skręca się pod dowol-
nym kątem. Przy tym rozwiązaniu należy zwrócić jednak uwagę na za-
chowanie podparcia materiału przed i za linią cięcia oraz zachowanie do-
brego odprowadzenia wiórów (fot.3). Sprawa komplikuje się, gdy wy-
magane jest cięcie materiału pod ostrym kątem w obydwu kierunkach. 
Można to oczywiście uzyskać obracając materiał, ale jeśli tego chcemy 
uniknąć musimy zastosować inną konstrukcję (fot. 4). W zamian za ob-
racanie materiału musimy tutaj przy zmianie kierunku kąta przesuwać 
ruchomą szczękę imadła materiałowego. Możliwe jest mechaniczne wy-
konywanie tej czynności, ale podraża to znacznie konstrukcję.

Oddzielnym zagadnieniem jest cięcie materiałów w pakietach (wiąz-
kach) do czego pomocne jest wyposażenie piły w docisk górny imadła ro-
boczego i jeśli istnieje również podającego oraz specjalne ukształtowanie 
szczęk imadeł. Niedocenianym często zadaniem jest prawidłowe poda-
nie materiału do cięcia oraz jego odbiór po przecięciu. O randze tego za-
gadnienia niech świadczy fakt, że w szczególnych przypadkach urządze-
nia do podawania i odbierania materiału w procesie cięcia mogą być na-
wet znacznie droższe od zastosowanych w procesie pił (fot.5). Zawsze 
jednak należy zadbać by podajniki materiału – najczęściej są to rolotoki  
(fot 6)- były dokładnie liniowo zestawione ze stołem piły, z poziomem nie 
niższym od poziomu stołu. Często też całą linię ustawia się z pewnym po-
chyleniem w kierunku przesuwania się materiału. Prawidłowy montaż ta-
kiej linii najlepiej przeprowadzić z pomocą lasera. W produkcji mało i śred-
nio seryjnej rolotoki odbiorcze często wyposaża się w zderzaki z listwami 
pomiarowymi, w tym z pomiarem cyfrowym (fot 7). Wytypowane rolki 
rolotoków mogą być podnoszone dla ułatwiania przesunięć materiału jak  
i można stosować rolotoki z rolkami napędzanymi dla samoczynnego 
przesuwania materiału (fot. 8). Dobrym rozwiązaniem jest też podajnik 
materiału z przesuwnym imadłem (fot. 9). Na fotografii pokazano au-
tomatyczny podajnik materiału z własnym napędem i sterowaniem, któ-
ry może być użyty do każdej piły (lub innego urządzenia) . Ma on możli-
wość podawania materiału w odcinkach do długości skoku lub dłuższych 
przy wykorzystaniu inteligentnej multiplikacji skoków. Długość jednego 
skoku wykonywana jest w dowolnych wielkościach wg potrzeb.

W tym rozwiązaniu możliwe jest programowanie długości i ilości po-
dań z pulpitu, laptopa lub z komputera centralnego oraz wyposażenia 
podajnika w wejścia i wyjścia przekaźnikowe do współpracy z dowolną 
przecinarką lub urządzeniem. Solidna i sztywna budowa przedstawio-
nych podajników zapewnia nie tylko możliwość transportowania cięż-
kich materiałów, ale i długoletnią bezawaryjną pracę. 

Nie sposób w ograniczonym swoimi ramami artykule omówić 
wszystkie zagadnienia występujące w praktyce. Zwrócenie uwagi na kil-
ka ważnych, najczęściej występujących aspektów pomoże w możliwie 
najlepszym dostosowaniu parku maszynowego do stawianych przed 
nim zadań w sposób najbardziej efektywny oraz przyczyni się do zwięk-
szenia wydajności możliwie najniższymi kosztami.

Zbigniew Gawkowski
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