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Pilování 

Definice: 

 je třískové obrábění výcebřitým nástrojem zv. pilník 

 

 

 

Popis: 



 

 

Rozdělení podle zubů - jednoduchý 

                                             - křížový 

                                             - rašplový 

 

Rozdělení podle tvaru - obdélníkový 

                                     - kulatý 

                                     - půlkulatý 

                                     - trojhranný 

                                     - nožovitý 

                                     - mečovitý 

                                     - jazýčkový 

 

 

 

Rozdělení podle velikosti 



 

 



Správný postup při pilování : 

 

Pevně upevnit obrobek - svěrák, svěrky, 

 

Pilovaná plocha co nejblíže k čelistem svěráku 

 

Pilník držíme pevně.  

 

Správný postoj u pilování 

 

 

  

Ruční  řezání 

Definice: 

Řezání je třískové dělení materiálu. 

 

 

Popis ruční pilky na kov 

 



 

Obr. 1: Postup při řezání rámovou pilou 

 

 

Postup při řezání pilkou 

Nejprve řežeme pilkou skloněnou dopředu cca 15°, aby se pilka do materiálu lépe 
zařízla a získala vedení v materiálu. K zaříznutí pilky využíváme pokrčený palec, jenž 
je opřený o bok pilového listu, nebo zhotovíme zaváděcí drážku trojhranným 
pilníkem. 

 

Při řezání se součást ve spáře rozdělí tím, že se v ní materiál mění na třísky. Tuto 
práci vykonávají ostré zuby pily, které se zařezávají postupně do materiálu, takže se 
řezání účastní mnoho zubů. V pravidelném intervalu se střídá pohyb pily sem a tam 
(tam =  pohyb od pracujícího, sem = k pracujícímu). Přitom dochází k průniku 
pilového listu pokaždé hlouběji do obrobku, až se nakonec spára prohloubí natolik, 
že se v místě řezu obrobek úplně rozdělí. Tuto práci vyhotovuje mnoho zubů, které 
jsou v řadě za sebou. 



 

 

Pilové listy (druhy) 
Tyto nástroje jsou vyrobeny z legovaných konstrukčních ocelí nebo pro vyšší 
pevnosti se vyrábějí z rychlořezné oceli. Mezery mezi zuby se frézují nebo sekají a 
jsou následně zakaleny, horní strana pilového listu je měkčí – nezakalená. 

 

 

Šrank 

Aby se pilový list při řezání v materiálu nezadíral, bývají zuby rozvedeny do stran 
nebo zvlněné. Tímto způsobem úpravy pilového listu získáme větší řeznou mezeru, 
než je vlastní tloušťka pilového listu. 

 

Obr. 1: Úprava ozubení 

 

  

 



 

 

 

 

 


