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Technicko-technologické 
parametry kmenové pásové 
pily:
Průměr pásnice –
1400 až 1800 mm
Řezná rychlost
vc 0 až 40 m⋅s-1

Podávací rychlost 
vf  0 až 120 m⋅min-1

Zpětný chod 
až 210 m⋅min-1

Výška řezu 
700 až 1200 mm
Šířka řezné spáry 
b = 2,4÷2,8 mm

Provoz v Německu
http://www.youtube.com/watch?v=5UYuMTltBh0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=ZI-wcB6ITSk

Vertikální kmenová pásová pila

Pásová pila byla navržena a patentována v
roce 1808, byla původně navržena jako
stroj truhlářský. První provozuschopná
pásová pila byla však postavena až 1852 ve
Francii a kmenová pásová pila pro pořez
výřezů byla zkonstruována až o několik let
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https://www.youtube.com/watch?v=H0wq
9QQL9Uw

Wood Mizer

Horizontální kmenová pásová pila
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Holzkraft® Pásová pila na 
dřevo HBS 633 S

 stabilní konstrukce z oceli 
a šedé litiny 

 tichý a přesný chod díky 
konstrukci stroje odolné 
vůči zkroucení 

 pásnice z šedé litiny
 rychlé upínání pilového 

listu pomocí výstředníkové 
páky 

 laserový ukazatel linie 
řezu 

 bezpečnostní spínač pro 
automatické vypnutí při 
otevření dveří.

http://www.sc-servis.cz/dilenske-naradi/?url=drevoobrabeni/pasove-pily-na-drevo/pasova-pila-na-drevo-hbs-633-s&idProduktu=8845&idKategorie=19129

Truhlářská pásová pila



strana 6

1 – horní pásnice
2 – napínací mechanismus
3 – pilový list
4 – výřez
5 – podávací vozík
6 – spodní pásnice

vc

vf
fz

ϕ2

vc

t p

Při řezání pásovou pilou
je mezi dvěma kotouči
napnut pilový pás, který
se pohybuje konstantní
řeznou rychlostí vc,
takže tloušťka třísky h
se nemění.

Schéma kmenové pásové pily



strana 7

Hrotnice

Patní přímka

Hřbet pilového pásu

Tloušťka pásu a
je v rozmezí 1,2 až 1,9 mm

100010 ,D,a −= [mm]

Rozvod S1
je volen v rozmezí 
0,4 až 0,6 mm
(platí pro měkké i tvrdé dřeviny)

Pěchované zuby –
rozpěchování na jednu 
stranu 0,3 až 0,7 mm

Empiricky podle Fencla nesmí 
překročit hodnotu kvůli dovolenému 
ohybu 

Šířka pásu B
je v rozmezí 80 až 200 mm

Rozteč t
je v rozmezí 20 až 50 mm

Materiál (velmi často je používána pásková 
ocel vhodná ke kalení 80NiCr11 podle DIN 
1.2705 o tvrdosti 43±2 HRC a pevnosti v 
tahu 1430 MPa, C – 0,74 až 0,8%, Cr – 0,2 
až 0,5%, Ni – 2,4 až 2,9%)

1 Konstrukce
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Tvary a rozměry nástroje

A – zuby trojúhelníkové nesouměrné
(stolařské pásové pily)

B - zuby trojúhelníkové nesouměrné
(kmenové pásové pily)

C - zuby trojúhelníkové nesouměrné
s prodlouženou zubovou mezerou

(kmenové a rozmítací pásové pily)

D – zuby vlčí s lomeným hřbetem
(kmenové a rozmítací pásové pily)
E – Zuby vlčí s oblým hřbetem a 
prodlouženou zubovou mezerou
(kmenové a rozmítací pásové pily)
F - Zuby vlčí s oblým hřbetem a 
prodlouženou spodní částí zubu
(kmenové a rozmítací pásové pily)

Lepší odběr 
třísky z řezné 

spáry
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Parametry pilových pásů
Tvar zubu Délkové parametry (mm) Úhlové parametry (°)

B a t hz α β γ
A - truhlářské
ČSN255340

6-50 0,5-0,9 4-12 1,8-5,4 30 50 10

B - kmenové
ČSN2553443

80-200 1,1; 1,2;
1,4; 1,6

30; 35;
40

13,5;
16; 18

25 50 15

C - rozmítací
ČSN2553444

80-200 1,1; 1,2;
1,4; 1,6

30; 40;
50

10;
12; 14

25 50 15

D – kmenové a 
rozmítací

podle
Grigorova

80-200 - 35-40 11-13 8-18 - 15-32

E - kmenové a 
rozmítací

podle
Grigorova

80-200 - 40-60 12-22 8-16 - 20-30

F -kmenové a 
rozmítací

podle
Grigorova

80-200 - 40-50 16 8-12 - 20-32
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Úprava vychýlení zubů

PĚCHOVANÉ ROZVÁDĚNÉ

fz
2fz

y
y

1. Rovnoměrné 
namáhání zubů,
lepší stabilita nástroje.

2. Poloviční posuv na 
zub, při stejném 
posuvu – lepší kvalita
obrobené plochy 
(menší y), snížení 
spotřeby
energie o 3 až 10%.

3. Při ostření je možné 
odebírat menší vrstvu 
materiálu – menší 
spotřeba nástrojů.

4. Největší obtíž –
dodržení velké 
přesnosti,
při úpravě – nutnost 
egalizace (sjednocení) 
zubů.

1. Zuby jsou více 
namáhány na 
ohyb, kmitání 
listu.

2. Horší drsnost 
obrobené plochy.

3. Rozvod se 
provádí rozváděcí 
pákou, kleštěmi 
nebo rozváděcím 
automatem.

4. Rozvod zubů
na jednu stranu
nesmí být větší
než polovina
tloušťky listu
(přípustné
odchylky nejvýše
± 0,05 mm).
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Úprava zubů pěchováním

Požadovaný 
tvar 
rozpěchování 
zubu je 
determinován 
vzájemnou 
polohou 
kovadliny, 
pěchovacího 
excentru a 
zubu.

kovadlina
hrana
kovadliny

excentrzub

čelo zubu

pěchovací 
křivka
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Rozpěchování a tvrdost zubu v závislosti na poloze 
excentru

Tvar, hloubka i výška 
rozpěchování čela zubu jsou 
měnitelné podle počáteční 
polohy excentru.

Rozpěchování pod 
obrysem ostří

Rozpěchování až k 
obrysu ostří 

Poznámka: 
Varianta b) - méně používaná, spíše se nedoporučuje z důvodu zkrácení 
hřbetu zubu a nutnosti většího obroušení čela

Rozložení tvrdosti pěchovaného 
zubu [HRC]
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Egalizace zubů
 Úkolem egalizace je sjednocení 

řezných hran na stejnou šířku s 
radiálním a tangenciálním zúžením 
bočních hran zubů.

 Dociluje se tím snížení tření zubů v 
řezné spáře a zlepšení kvality řezu. 

a) rozpěchovaný zub
b) egalizovaný tlakově pomocí 

bočních čelistí
c) egalizovaný broušením (při 

použití tvrdších nástrojových 
ocelí)
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Úprava vnitřního pnutí válcováním
Válcováním docílíme vytužení pilového pásu, přičemž se upraví vnitřní pnutí v 
materiálu tak, aby pilový pás po napnutí co „nejlépe dosedl“ na povrch pásnic, 
jeho řezná hrana byla dobře napnuta a nedocházelo k zabíhání pásu při řezu. 
Provádí se válcovacími hlavicemi na válcovačkách.

 Účinek plastických
deformací po válcování je
možné přirovnat k účinku
různě stlačených pružin
(oblasti Ө), které „okolní
materiál pásu natahují a
způsobují kladná tahová
napětí ⊕, která jsou
největší v řezné a zádové
části pásu.
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Symetrické válcování

Rozložení válcovacích sil (tlaků)

 Válcování začíná ve středu 
pásu nejvyšší silou, následně 
napravo a nalevo od středové 
linie se snižujícím se tlakem

 Po skončení válcování z 
jedné strany se pás otočí a 
válcuje se na druhé straně 
mezi liniemi z první strany
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PILOVÝ PÁS

PRAVÍTKO

PROHNUTÍ

Doporučené hodnoty světelné 
štěrbiny:
b < 200 mm → 0,5 mm
b > 200 mm → 0,8 mm

Správné prohnutí - kulová geometrie
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Chyby při vytužení pilového pásu

Při válcování může bohužel dojít k 
nesouměrnému rozložení předpětí.

Chyby se odstraňují válcováním v 
místech naznačených čárkovanou čarou. 

a,b – nesouměrné rozložení předpětí při 
nesprávně volené přítlačné síle v jednotlivých 
stopách nebo jejich vzdálenosti

c – zkřivení pásu do oblouku nebo tvaru S, 
chyba se odstraňuje válcováním v okrajových 
pásmech ve vzdálenosti 10 až 15 mm od 
hřbetu a řezné části pásu

Poznámka: místní nerovnosti se odstraňují 
podobnými postupy jako u pilových listů 
vyklepáváním nebo místním válcováním. 
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Předpětí a poloha pilového pásu na pásnici

Před napnutím Po napnutí

Při ohybu pilového pásu na pásnici a 
jeho napnutí předepsanou silou Fn, 
bude tahové napětí ve středové části 
σ2 podstatně menší než napětí σ1 na 
krajích - pás si dobře sedne na 
bombírovanou pásnici a řezná část 
bude velmi dobře vytužena. 

Velikost napětí 
σ1 v krajních 
částech má 
dostatečnou 
velikost pro 
dobré vytužení 
řezné části v 
řezné části 
pilového pásu
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Opatření proti „shození“ pilového pásu z 

pásnice posuvnou silou Ff

Prohnutí pásu na pásnici vyvolává
napětí z ohnutí σz, které vytvoří
podmínky pro dobré vedení stopy
pásu na pásnici (v praxi dosahuje
hodnot cca 15 až 30 MPa)
Prokeš 1982 uvádí vztah:

( ) ( ) b

haE

D

aE

z
z ⋅−

⋅⋅=
⋅−

⋅=
22 1

4

1 µ
∆

µ
σ

kde E – modul pružnosti (pro ocel 2,1.105 MPa)
a – tloušťka pilového pásu
µ – Poissonovo číslo (pro ocel 0,3)  
Dz – průměr zakřivení
∆h – míra zakřivení
b – šířka pilového pásu bez ozubení

pilový pás

pásnice
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Fn

F1 F2

20

Pilový pás se napíná zásadně v klidu, tj. stojí a neřeže.
Spodní pásnice je pevná a horní se pohybuje ve
vertikálním vedení. Horní pásnice je napínaná mechanicky
(pákovým systémem, pružinami, šroubem a maticí) nebo
hydraulicky.

Po napnutí bude tahové napětí v pilovém pásu dané
vztahem:

( )hBa

gmFn
Fnt −⋅⋅

⋅−
=

2)(σ

( ) ( )hBa

F

hBa

F
t −⋅

=
−⋅

= 21
)2,1(σ

Napětí od napínací síly
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( ) mghBaF Fntn ⋅+−⋅⋅⋅= )(2 σ

kde:
m  hmotnost horní pásnice [ kg ]
a   tloušťka pilového pásu   [ m ]
B   celková šířka pilového pásu  [ m ]
h výška zubu [m ]
σt (Fn) napětí v pásu od napínací síly [ MPa ]

Lisičan, J. :       σt = (60 ÷ 70) MPa

Thunell, B.:       σt = (    ~ 120) MPa

Pahlitzsch, G.:    σt = (      ~ 80) MPa

Hokoischi :         σt = (70 ÷ 100) MPa
Sugihara, H. :     σt = (70 ÷ 100) MPa
Feokistov, A.E.: σt = (60 ÷ 80) MPa

a = 1,0 mm

a = 1,1 mm

a = 1,2 mm

a = 1,3 mm

a = 1,4 mm

a = 1,5 mm

a = 1,6 mm

a = 2,0 mm

a = 1,8 mm

b (mm)

10

20

30

40

50

60

65

60 80 100 120 140 160 180 200

Fn (kN)

21

Potřebná síla na napnutí pilového pásu
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R

v
mFo

2

⋅=

[ ]NvSF cd
2⋅⋅=ρ

Napětí dosahuje hodnot (6 ÷ 20) MPa

(ρ = 7,8 kg.dm-3; vc = (30 ÷ 50) m.s-1)

[ ]MPav
S

vS

S

F
c

cd
Fot

2
2

)( ⋅=⋅⋅== ρρσ

Fn
Fd Fd

kde:
vc … řezná rychlost     [m.s-1]
ρ … hustota materiálu pásu [kg.m-3]
S … plocha průřezu pásu    [ m2]    S=b.a =(B-h) .a

σt(Fo)

22

Napětí od odstředivé síly
Odstředivá síla je definována
vztahem:

Po jejím řešení a dosazení za
elementární hmotnost pásu a
řeznou rychlost, můžeme vyjádřit
vztah pro dynamické namáhání
pásu v jedné větvi:
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kde:
ϕ … uhel opásání řemenice (ϕ =180° )
f … součinitel tření mezi pásnicí a pásem (f = 0,27  až 0,39)

ϕ⋅= f
v

t

p
t e

F

F

V důsledku tření mezi řemenicí a pásem se tahové síly přeskupí jinak:

Poměr sil v tahové (pracovní) Ft
p a

odlehčené (volné) větvi pilového pásu
Ft

v bude definován podle Eulerova
vztahu:

Jestliže součinitel tření mezi pásnicí a 
pásem bude f = 0.39, potom síla a napětí 
v tahové větvi mají hodnoty: 

v
t

p
t FF ⋅= 99,2

v
t

p
t σσ ⋅= 99,2

F1 F2

Ft
v Ft

p

v
t

p
tn FFF += v

t
p

tFnt σσσ +=⋅ )(2

Fn

23

Přídavné napětí v důsledku pásového tření

Poznámka: Pevnost spoje pilového pásu je cca (620 ÷ 750) MPa, t. j. 
(60 ÷ 70) % z pevnosti pilového pásu.
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Požadavky na použití pilového pásu

1. Řezná hrana musí být tuhá a po dobu řezu stabilní.

2. Řezná hrana si musí zachovat tuhost i při tepelné 
dilataci pásu během řezání.

3. Pilový pás musí odolat tlaku od výřezu účinkem 
posuvné síly a nesmí být shozen z pásnice.

Tyto požadavky zabezpečuje jedna z nejdůležitějších úprav
válcování pilového pásu
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Podávací rychlost obrobku:

2 Kinematika pohybu PP

D – průměr hnací pásnice [m]
n – otáčky pásnice za minutu

Řezná rychlost:

[mּs-1]60

nD
vc

⋅⋅= π

Nomogram pro určení řezné rychlosti

n
 [

m
in

-1
]

vc [m⋅s-1]

tp – rozteč zubů
z = πD/tp – počet zubů na jednu otáčku pásnice

[mּmin-1] 
v

 
t

f

t

D
nf zn

f
v c

p

z

p
z

z
f 601000

⋅=⋅⋅=⋅⋅= π
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Doporučené řezné rychlosti podle Forniuse

Hustota
(g⋅cm-3)

Hustota
(g⋅cm-3)

0,61*)
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Tloušťka třísky

vc

vf
fz

ϕ2

vc

p

   sinfh 2z ϕ⋅=

Platí za předpokladu, 
že vc a vf jsou 
konstantní

Posuv na zub fz:
 Truhlářské pily

0,1 až 0,5 mm

 Rozmítací
0,2 až 0,7 mm

 Kmenové
0,2 až 0,7 mm
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Plocha zubové mezery je dána
geometrickým tvarem nástroje
– vliv velikosti úhlu čela je
zobrazen na obrázku

Vliv velikosti zubové mezery na posuvnou rychlost obrobku

Vliv rozteče zubů

tpmax

tp

γ=-5°

γ= 25°

Je známo, že zuby s vlčím ozubením a
lomeným hřbetem mají podstatně větší
zubovou mezeru než zuby trojúhelníkové
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Plocha zubové mezery je určována z geometrického tvaru řezného nástroje
výpočtem (rozklad na jednoduché geometrické obrazce) nebo bývá udávána jako
jeden z parametrů konkrétního řezného nástroje (koeficient plochy mezery zubu).

Plocha zubové mezery Sz zjišťovaná z 
koeficientu plochy zubové mezery k ploše 
kvadrátu rozteče zubů (podle prof. 
Beršadského):

2
pz tS ⋅= ϑ Pilové listy RP s pěchovanými zuby 0,4 – 0,5

Pilové listy RP s rozvedenými zuby 0,5

Pilové kotouče pro podélné řezání 0,25 – 0,35

Pásy rozmítacích pil 0,12 – 0,15

Úzké pilové pásy truhlářských pil 0,25 – 0,3

ϑ… koeficient plochy mezery zubu 
(charakteristika profilu)- viz. tabulka, 
vyjadřuje jakou částí je uvažovaná 
plocha mezery Sz z plochy čtverce 
nad roztečí tp

Výpočet velikosti zubové mezery
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Každý zub odřeže pilinu o určitém objemu
dřevní hmoty, která se ukládá v zubové
mezeře. Je zřejmé, že objem pilin je větší
než objem rostlé dřevní hmoty. Praktické
řezání probíhá nejčastěji se stlačováním
piliny v zubové mezeře, předpokládá se:

kz… součinitel stlačení piliny (třísky) 
v zubové mezeře 
pro měkké dřeviny 1,5
pro tvrdé dřeviny 2,0 až 2,2

Určení rychlosti posuvu podle velikosti zubové mezery

z

z
z k

S
ef =⋅

platí pro pásové pily

pz

z
zf t

H
n 

ek

S
 znfv ⋅⋅

⋅
=⋅⋅= platí pro rámové pily

p

c

z

z

pz

z
zf t

v

ek

S

t

D
n 

ek

S
 znfv ⋅

⋅
=⋅⋅⋅

⋅
=⋅⋅= π



truhlářská (stolařská)
pásová pila horizontální 

kmenová
pásová pila

vertikální 
kmenová

pásová pila

3 Dynamika PP



1. Nakreslete schéma vertikální kmenové PP
2. Nakreslete zvolený nástroj
3. Určete model řezání
4. Určete řezný výkon
5. Určete posuv při max. výkonu pily

Analýza řezného procesu:



Řezné podmínky, parametry dřeviny a nástroje:

β = 50°

α = 25°w =30%

t

Rozpěchování zubu

s1 = 1,4 mm

a1

tp

vf

Max. výkon pily Pcmax = 30 kW



Způsoby pořezu



Schéma pily

vc

vf

Metoda dvojitého řezu zvaná "BICOUP" 
http://www.youtube.com/watch?v=ZI-wcB6ITSk



2Charakteristika nástroje

tp

h z

Sz

Zuby trojúhelníkové nesouměrné

s prodlouženou zubovou mezerou

tp = 50 mm – rozteč zubů

hz = 14 mm – výška zubu

Sz – plocha zubové mezery

s1 – tl. pilového listu (s1=1,4 mm)

a1 – rozpěchování zubu (a1=0,5 mm)

α - úhel hřbetu

β - úhel břitu

γ - úhel čela

δ - úhel řezu

Pilový pás Pilana 5344 (KV)



Model řezání

vf

vc

fz

e Šířka řezné spáry:

b = s1 + 2a1 = 1,4 + 2×0,5 = 2,4 mm



Výpočet řezného výkonu

Řezné podmínky, parametry dřeviny a nástroje:

β = 50°

α = 25°w =30%

t

Rozpěchování zubu

s1 = 1,4 mm

a1

tp

vf

Max. výkon pily Pmax = 30 kW



Výpočet kinematických závislostí
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Transformace řezného úhlu

90-ϕ2

ϕ2

α

β
δT

Ps (rovina řezu)

δT

α = 25°
β = 50° 25+50-(90-89,8) 75°



Výpočet řezné síly a výkonu

Pro měrný řezný odpor - uzavřené řezání 
platí vztah:

kd … vliv dřeviny 

kw … vliv vlhkosti     

kv … vliv řezné rychlosti

kρ … vliv otupení ostří 

kT… vliv teploty

µ… součinitel zohledňující vliv  

tloušťky třísky h v závislosti na  

modelu řezání a úhlu ϕ2

(1,1÷1,2) … konstanta zahrnující vliv zvýšeného tření nástroje v řezné spáře 

ξ … jednotkový měrný řezný odpor potřebný k překonání tření bočního ostří (nástroje) v řezné 

spáře, současně je zde zahrnut  způsob úpravy řezné části nástroje (např. zuby rozvedené ξ = 0,2 

N/mm2, zuby pěchované, stelitované nebo ze slinutých karbidů ξ = 0,15 N/mm2
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| |
ϕ1=900

ϕ2= 00

ϕ3= 00

Hodnoty  k1
ϕ δ [Nmm-2]

BOROVICE

Model řezání: podélně - čelní

⊥
ϕ1=900

ϕ2=900

ϕ3=900

Úhel Úhel řezu
δ [0]

ϕ2 [0] 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

0 5,0 6,5 8,5 10,5 13,0 16,5 18,5 22,0 26,0 30,0

5 5,5 7,0 8,5 11,5 13,5 17,0 19,5 23,0 27,0 31,0

10 6,2 8¨,0 10,0 12,5 15,0 18,2 21,5 24,5 28,5 32,5

15 7,0 9,0 11,5 13,5 16,2 19,5 22,5 26,0 30,0 34,0

20 8,0 10,0 12,5 15,0 17,5 21,0 24,0 28,0 31,5 36,0

25 9,0 11,5 13,5 16,0 19,0 22,5 26,0 30,0 33,0 38,0

30 10,5 12,5 15,0 17,5 21,0 24,0 28,0 31,5 36,0 40,0

35 11,5 13,5 16,0 19,0 22,0 26,0 29,5 33,0 37,5 41,5

40 12,0 14,0 17,5 20,0 23,5 28,5 31,0 35,0 39,0 43,0

45 13,0 15,8 18,0 21,5 24,5 30,0 32,5 36,5 40,8 45,0

50 14,0 16,5 19,5 22,5 26,0 31,5 33,5 38,0 42,0 46,5

55 14,5 17,0 20,8 23,5 27,0 32,5 35,0 39,0 43,5 48,0

60 15,5 18,0 21,2 24,5 28,0 33,5 36,2 41,0 44,5 49,0

65 16,0 19,0 22,0 25,5 29,0 34,2 37,5 42,0 46,0 50,0

70 16,2 19,5 22,5 26,5 30,0 34,2 38,5 42,5 46,5 51,0

75 16,5 20,0 23,0 26,8 30,5 35,0 38,8 43,5 47,5 52,0

80 17,0 20,5 23,5 27,0 31,0 35,5 39,6 44,0 45,0 52,5

90 17,5 21,0 24,0 28,0 32,0 36,0 40,0 44,5 48,5 53,0

Jednotkový měrný řezný odpor k1
ϕ2δ



Dřevina kd Dřevina kd

Borovice 1,00 Modřín 1,10

Lípa 0,80 Bříza 1,25

Smrk 0,90 Buk 1,40

Osika 0,95 Dub 1,55

Jedle 0,95 Habr 1,60

Olše 1,05 Jasan 1,75

Opravný součinitel vlivu dřeviny kd

Vliv dřeviny je chápán zejména jako vliv hustoty dřeva a platí, že s rostoucí 
hustotou velikost měrného řezného odporu K roste. „Jednotkovou dřevinou“ 
je v tomto případě borovice (kd = 1).   



Obecně lze říci, že s rostoucí vlhkostí dřeva klesá u otevřeného řezání hodnota

opravného součinitele kw a tedy i řezného odporu, protože střihová pevnost dřeva

klesá s obsahem vody ve dřevě.

Opravný součinitel vlivu vlhkosti dřeva kw

Vlhkostní stav dřeva vlhkost Součinitel kw

w [%] volné řezání řezání ve spáře

Velmi suché dřevo 5 - 8 1,10 0,90

Suché 10-15 1,00 1,00

Na vzduchu vyschnuté 20-30 0,95 1,05

Čerstvě poražené 50-70 0,90 1,10

Plavené nad 70 0,80 1,12

30%



Z teoretického hlediska nelze vliv řezné rychlosti vc zanedbat.
Po oddělení třísky od materiálu je nutné třísku uvést z klidu do pohybu, což je závislé na:
- hmotnosti třísky,
- čtverci rychlosti,
- geometrii nástroje.

Opravný součinitel vlivu řezné rychlosti kv

vc [ms-1] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

kv 1,00 1,02 1,04 1,07 1,10 1,15 1,20 1,25 1,35 1,40 1,45 1,50

Řezná rychlost:

volíme kv = 1,043

vc = 31,4 mּs-1



Opravný součinitel vlivu otupení ostří kρ

Součinitel kρ

Čas 
řezání Řezání Frézování

Soustruže
ní a 

vrtání

Dlabání 
řetězovou 
dlabačkou

t[h-1]
rámová 

pila
pásová 

pila
kotoučová -

podélně
kotoučová -

příčně

při 
osovém 
posuvu

při 
bočním 
posuvu

0 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1,17 1,20 1,20 1,10 1,20 1,20 1,24 1,30

2 1,32 1,40 1,50 1,15 1,30 1,30 1,40 1,50

3 1,42 1,60 1,80 1,20 1,42 1,35 1,55 1,73

4 1,50 1,80 2,20 1,30 1,50 1,40 1,65 1,88

5 - 2,00 2,50 1,40 1,57 1,45 1,78 2,00

6 - 2,20 2,80 1,50 1,60 1,50 1,86 2,10

Poznámka: V tabulce se jedná o orientační hodnoty kρ (podle L´ubčenka), protože otupení podle doby řezání není

příliš přesné, neboť nezohledňuje faktory mající vliv na intenzitu otupování (obráběná dřevina, materiál a

geometrie nástroje, řezné podmínky).



S rostoucí teplotou klesá střihová pevnost dřeva, a proto klesá i měrný
řezný odpor K. Toho se využívá v některých technologických procesech
(krájení a loupání dýh, ohýbání, apod.).

Opravný součinitel vlivu teploty dřeva kT

Opravný součinitel vlivu teploty kT (podle Manžose)

Teplota  T [0C] 10 20 30 40 50 60

Součinitel kT 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6



Úhel Hodnoty µ pro modely řezání

ϕ2
║-⊥ ║ - ╫ ╫- ⊥

0 ║ = 0,55 ║ = 0,55 ╫ =  0,50

10 0,47 0,54 0,46

20 0,44 0,54 0,43

30 0,42 0,53 0,40

40 0,39 0,53 0,38

50 0,37 0,52 0,36

60 0,36 0,515 0,35

70 0,35 0,51 0,35

80 0,34 0,505 0,34

90 ⊥ = 0,33 ╫ =  0,50 ⊥ = 0,3389,8 0,33

Opravný součinitel µ

- zohledňující vliv  tloušťky třísky h v závislosti na  modelu řezání a 

úhlu ϕ2



Řezná síla a výkon
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δT = 75°
ϕ2 = 89,8°
vc = 31,4 mּs-1

vf = 6 mּmin-1

w = 30%
t = 1,5 h
h = 0,16 mm
e = 300 mm
b = 2,4 mm

Měrný řezný odpor k1
ϕ2δ = 40 Nּmm-2
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Pcmax = 30kW

kc = 129 N/mm2

b = 2,4 mm

e = 300 mm

vf = 19,4 mּmin-1

S rostoucím posuvem na zub roste tloušťka třísky

Posuv na zub

0,51mm  
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Experimentálně je dokázáno, že s rostoucí tloušťkou 

třísky klesá měrný řezný odpor

Z tohoto poznatku

vyplývá, že v rámci

daného výkonu

bude možné ještě

zvýšit posuv.

min/m,
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P
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fz = 0,51 mm

hmax = 0,509 mm mm,89,4 sin0,51sinfh zmax 50902 =⋅=⋅= ϕϕ2 = 89,4°

ϕ2 pro 

vf = 19,4 mm



Pcmax = 30kW

K = 92,1 Nּmm-2

b = 2,4 mm

e = 300 mm

vfmax = 19,4 

m/min

Pokles řezného odporu

Ze vztahu pro řezný výkon, lze vypočítat max. 

podávací rychlost
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Poznámka: Zvyšování posuvné rychlosti je limitováno

zmenšováním úhlu hřbetu α, dochází ke zvýšenému tření břitu

o obrobek a zvyšování řezné síly.

Pro praktické potřeby je stanoven poměr mezi podávací a

řeznou rychlostí:

Pásové pily λ = 0,009 až 0,03

Rámové pily λ = 0,005 až 0,006

Okružní pily λ = 0,008

Frézky λ = 0,0035 až 0,012

0130,
34,160

27,1
 

v

v

c

f =
⋅

==λ vyhovuje



Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR  Techdrev - CZ.1.07/2.2.00/28.0019

strana 53

Děkuji za pozornost


