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Roman KRÓL, Adam TARAŚ 

BADANIA EKSPERYMENTALNE SIŁ DZIAŁAJĄCYCH NA ZĘBY  

PIŁY TAŚMOWEJ W CZASIE CIĘCIA RÓŻNYCH GATUNKÓW DREWNA 

 

W artykule przedstawione zostały wyniki pomiarów sił, które działają na zęby piły taśmowej podczas cięcia różnych ga-

tunków drewna występujących w Polsce. Ostatnia zaawansowana praca, poświęcona cięciu polskich gatunków drewna na 

piłach taśmowych opublikowana została przez T. Orlicza w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Obecnie brak jest pu-

blikacji zawierających podobne wyniki, zmierzone przy użyciu nowoczesnych metod. W artykule autor przedstawił wyniki po-

miarów sił skrawania uzyskane przy użyciu oryginalnego urządzenia składającego się z czujników foliowych, elektronicznego 

układu Arduino oraz laptopa. Informacje o siłach podczas cięcia drewna są potrzebne przy projektowaniu pił taśmowych 

i pilarek taśmowych. Znany jest przypadek firmy produkującej piły taśmowe, która zdecydowała się na eksport swoich produk-

tów do Chin i zanotowała straty, ponieważ chińskie drewno odznacza się innymi właściwościami fizycznymi niż gatunki krajo-

we. 

 

WSTĘP 

W niniejszym artykule przeprowadzone zostały badania ekspe-
rymentalne, których celem było wyznaczenie sił skrawania działają-
cych na zęby piły taśmowej w czasie cięcia różnych gatunków 
drewna. Badania wzorowane były na metodzie przedstawionej 
w [1, 2], lecz zawierają również nowe rozwiązania w zakresie za-
bezpieczenia formatki przed ścinaniem. 

We współczesnej literaturze dane dotyczące sił skrawania przy 
cięciu drewna są bardzo nieliczne. Szczególnie brakuje danych 
dotyczących cięcia polskich gatunków drewna. Te, które są dostęp-
ne [9] dotyczą sił przy cięciu zagranicznych gatunków klonów (ang. 
red maple, sugar maple) [5]. Dane przedstawione w [7] zostały 
uzyskane w latach 60-tych XX w., kiedy technika pomiaru sił nie 
była tak różnorodna jak obecnie. 

Pomiary przeprowadzone zostały dla drewna lipowego, sosno-
wego oraz dębowego. Przygotowanych zostało 17 formatek (rys. 1) 
(4 z drewna sosnowego, 6 z drewna dębowego oraz 7 z drewna 
lipowego), składających się z części ruchomej oraz nieruchomej. 
Część ruchoma formatki połączona była z częścią nieruchomą za 
pomocą wałków zamocowanych w łożyskach liniowych. Zadaniem 
części nieruchomej było zapewnienie prowadzenia piły taśmowej. 
Wg [1, 2], bezpośrednie cięcie części ruchomej formatki spowodo-
wałoby zakłócenia pomiarów spowodowane drganiami. 
W niniejszym artykule, zamiast kosztownego toru pomiarowego 
z dynamometrem firmy Kistler oraz wzmacniaczem ładunku, zasto-
sowany został czujnik foliowy firmy Sensor Film Kit [8] (rys. 2) oraz 
układ elektroniczny Arduino UNO z mikrokontrolerem ATmega328 
[3], do którego autor przygotował program realizujący odczyt danych 
z czujnika. 

1. MATERIAŁ I METODY 

Część nieruchoma każdej z formatek przed pomiarem przykrę-
cana była do deski (4) (rys. 3) o wymiarach 480x250x120 mm. 
Deska ta przymocowana została za pomocą śrub do jednej z meta-
lowych belek poprzecznych łączących szyny, po których poruszała 
się pilarka (rys. 4).  

Pierwsze formatki cięte zarówno na pilarce z posuwem ręcz-
nym, jak i na pilarce z posuwem automatycznym uległy zniszczeniu. 
Przyczyną zniszczenia formatek była niewłaściwa transmisja obcią-
żenia wzdłużnego powodująca dodatkowe stany czystego ścinania. 
Następne formatki zostały podparte z boku deską przymocowaną 
do poprzecznych, metalowych belek będących częścią torowiska 
pilarki. Pozwoliło to na wyeliminowanie problemów ścinania forma-
tek. Wymiary formatek przedstawione zostały na rys. 5 i 6.  

 
Rys. 1. Formatki z drewna sosnowego (1), lipowego (2) i dębowego 
(3) 

 
Rys. 2. Czujnik foliowy Sensor Film Kit [8]: a) elementy składowe: 1, 
5 – folie przezroczyste, samoprzylepne; 2, 4 – elektrody z folii prze-
wodzącej; 3 – folia polimerowa o rezystancji zależnej od siły naci-
sku; b) sklejony czujnik, gotowy do pomiarów 
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Rys. 3. Fragment stanowiska pomiarowego: 1 – piła taśmowa, 2 – 
część ruchoma formatki, przykręcona jedynie do łożysk, 3 – łożysko 
liniowe, 4 – deska przykręcona do jednej z poprzecznych belek 
metalowych będących częścią torowiska pilarki, 5 – czujnik siły 
nacisku ukryty w szczelinie między częścią nieruchomą i ruchomą, 
6 - część nieruchoma formatki, przykręcona do deski (4), 
7 - kierunek posuwu pilarki, 8 – kierunek skrawania piłą taśmową, 
9 – deska podpierająca część nieruchomą formatki z boku, zapo-
biegająca jej pękaniu pod działaniem sił skrawania 

 

 
Rys. 4. Stanowisko do pomiaru siły skrawania: 1 – torowisko pilarki, 
2 – formatka, 3 - łożysko liniowe, 4 - deska, 5 – miejsce, w którym 
zamocowany został czujnik siły nacisku (Sensor Film Kit), 6 – meta-
lowa belka poprzeczna będąca częścią torowiska pilarki (1), do 
której przykręcona została deska (4). Na rysunku brak jest deski 
podpierającej 

 

 
Rys. 5. Wymiary części nieruchomej formatki. Wariant I (z lewej) 
oraz wariant II 

 

 
Rys. 6. Wymiary części ruchomej formatki. Wariant I (z lewej) oraz 
wariant II 

 
Rys. 7. Tor pomiarowy do rejestracji siły skrawania, składający się 
z czujnika siły nacisku, układu elektronicznego Arduino UNO oraz 
laptopa HP Pavilion dv6 

 
Tab. 1. Wilgotność i gęstość formatek drewnianych użytych 

w eksperymencie 

Nr formatki Gatunek 
drewna 

Wilgotność [%] Gęstość 
[kg/m3] 

1 Sosna 4% 522 

2 (formatka 
zniszczona) 

Sosna 4% 511 

3 Sosna 4% 513 

4 (formatka 
zniszczona) 

Sosna 4% - 

5 (pomiar odrzu-
cony) 

Lipa 26% 597 

6 (pomiar odrzu-
cony) 

Lipa 26.5% 622 

7 Lipa 25% 669 

8 Lipa 25.3% 671 

9 Lipa 23.8% 684 

10 (pomiar od-
rzucony) 

Lipa 24.7% 650 

11 Lipa 25.8% 654 

12 Dąb 20% 891 

13(pomiar od-
rzucony) 

Dąb 20.3% 760 

14 (formatka 
zniszczona) 

Dąb 19.7% - 

15 Dąb 20% 876 

16 Dąb 19.8% 786 

17 (pomiar od-
rzucony) 

Dąb 20% 811 

2. WYNIKI 

Dane w postaci słupkowej przedstawione zostały na rys. 8-10. 
Schodek 1 ma szerokość 22 mm a schodki 2, 3 i 4 po 55 mm. War-
tości dla wymienionych schodków przedstawione zostały w kolejno-
ści od lewej do prawej. Na rys. 11 – 13 porównane zostały uśred-
nione dane pomiarowe, dane obliczone na podstawie właściwego 
oporu skrawania [7] oraz dane obliczone z empirycznej formuły 
Grube i Sanew (2) i (3) [10, 7]. 

 

 
Rys. 8. Siła skrawania na jeden ząb w formatkach czteroschodko-
wych z drewna lipowego 
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Rys. 9. Siły skrawania na jeden ząb w formatkach czteroschodko-
wych z drewna sosnowego 

 

 
Rys. 10. Siły skrawania na jeden ząb w formatkach trójschodko-
wych z drewna dębowego 

 

 
Rys. 11. Porównanie różnych metod wyznaczania siły skrawania na 
jeden ząb drewna lipowego z wartościami pomiarowymi 

 

 
Rys. 12. Porównanie różnych metod wyznaczania siły skrawania na 
jeden ząb drewna sosnowego z wartościami pomiarowymi 

 
Wg [7] właściwy opór skrawania jest to stosunek siły skrawania 

do pola przekroju wióra. Siłą skrawania nazywamy siłę działającą na 
jeden ząb piły taśmowej, o kierunku działania równoległym do kie-
runku skrawania oraz zwrocie skierowanym przeciwnie do ruchu 
wzdłużnego piły taśmowej. Właściwy opór skrawania może zostać 
wyznaczony ze wzoru (1). 

 

 
(1) 

 
gdzie: k – właściwy opór skrawania, P1 – siła skrawania działająca 
na jeden ząb, b  szerokość wióra, Δz – posuw na ząb.  

 
Rys. 13. Porównanie różnych metod wyznaczania siły skrawania na 
jeden ząb drewna dębowego z wartościami pomiarowymi 

 
W niniejszym artykule, w obliczeniach właściwego oporu skra-

wania na podstawie [7] uwzględnione zostały następujące czynniki: 
wpływ kątów kierunkowych obróbki skrawaniem, gatunek drewna, 
gęstość drewna, wilgotność drewna, kąt skrawania, stępienie 
ostrza, grubość wióra oraz tarcie noża i wióra o drewno. Pominięte 
zostały: wpływ temperatury oraz prędkość skrawania. 

Kąty kierunkowe skrawania są mierzone pomiędzy kierunkiem 
ruchu noża skrawającego (w przypadku piły taśmowej jest to ząb 
piły) a kierunkiem ułożenia włókien w przecinanym drewnie. Klasyfi-
kując rodzaj skrawania wg kątów kierunkowych skrawania i przyj-
mując ich skrajne położenia, można wyróżnić skrawanie poprzecz-
ne, prostopadłe oraz wzdłużne [7]. Możliwe są w praktyce położenia 
pośrednie. W niniejszym artykule pomiary sił skrawania wykonane 
zostały dla skrawania wzdłużnego.  

Na właściwy opór skrawania istotny wpływ ma gatunek drewna. 
Dane [7] dotyczące właściwego oporu skrawania podane zostały 
z uwzględnieniem współczynnika określającego wpływ gatunku 
drewna. W empirycznych formułach (2) i (3) [10] natomiast, współ-
czynnik gatunku drewna nie występuje. Zamiast tego współczynnika 
uwzględniona została gęstość drewna, która jest zależna od gatun-
ku, ale może w jego obrębie przyjmować zróżnicowane wartości. 
Wg [4] drewno lipowe może mieć gęstość od 350 kg/m3 do 
600 kg/m3. Pomiary wykazały, że drewno dębowe użyte 
w eksperymencie miało największą gęstość, drewno lipowe pośred-
nią, a drewno sosnowe najmniejszą. Współczynniki podane w publi-
kacji [7] przypisują największy właściwy opór skrawania drewnu 
dębowemu (współczynnik 1.46), pośredni sosnowemu (współczyn-
nik 1), a najmniejszy lipowemu (współczynnik 0.67). Wartości te 
podane zostały dla skrawania wzdłużnego. Empiryczna formuła [10] 
podana została w równaniu (2) dla pił taśmowych o zębach rozwie-
ranych  i w równaniu (3) dla pił taśmowych o zębach zgrubianych. 
Gęstość drewna użytego w pomiarach podana została w tab. 1. 

 

 
(2) 

 

 
(3) 

 
gdzie: Δz – posuw na jeden ząb (0.1 ÷ 1 mm), b – szerokość szcze-
liny rzazu (2 ÷ 3 mm), h - wysokość szczeliny rzazu (50 ÷ 200 mm), 
v – prędkość skrawania (25 ÷ 40 m/s), δ – kąt skrawania (60 ÷ 80°) 
(rys. 16), r – promień zaokrąglenia krawędzi tnącej (18 ÷ 50 μm), 
w - wilgotność drewna (12 ÷ 50 %), ρ – gęstość drewna (0.4 ÷ 0.7 
g/cm3). 
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Rys. 14. Kąt skrawania δ  – suma kątów przyłożenia oraz ostrza 

 
Mniejszy wpływ na wartość właściwego oporu skrawania ma 

wilgotność drewna. Użyte w eksperymencie drewno sosnowe moż-
na sklasyfikować jako drewno bardzo suche (4% wilgotności). Wil-
gotność drewna lipowego wyniosła około 26%, co klasyfikuje je jako 
drewno półsuche [7]. Drewno dębowe było pomiędzy drewnem 
półsuchym a suchym, jego wilgotność wyniosła około 20%. Dla 
porównania wilgotność drewna po ścięciu wynosi od 50 do 70 %. 
Dane dotyczące wilgotności drewna użytego w eksperymencie 
przedstawione zostały w tab. 1. Wg [7] dla drewna bardzo suchego 
właściwy opór skrawania należy mnożyć przez 0.9, a dla drewna 
półsuchego przez 1.05÷1.1. 

W empirycznej formule [10] przyjęto do obliczeń kąt skrawania 
80°. Jest to maksymalny kąt, dla jakiego zweryfikowana została ta 
formuła empiryczna. Rzeczywisty kąt skrawania dla piły taśmowej 
użytej w eksperymencie wynosi 85°. Im większy jest kąt skrawania, 
tym większy jest właściwy opór skrawania. W publikacji [7] właściwy 
opór skrawania podany został dla kąta skrawania 60°. Przy kącie 
skrawania 80°, właściwy opór skrawania jest 1.7 razy większy niż 
przy 60°. 

Stępienie ostrza uwzględnione zostało w empirycznej formule 
[10]. Przyjęty został promień zaokrąglenia krawędzi tnącej 20 μm.  

Grubość wióra można obliczyć ze wzoru (4) [7]. Przyjęto, że 
jest ona równa posuwowi na ząb. Im mniejsza grubość wióra, tym 
większy właściwy opór skrawania. W pilarce z posuwem automa-
tycznym prędkość posuwu ustawiona była na 1.58 m/min, natomiast 
prędkość skrawania wyniosła 17.25 m/s. Obliczona z formuły (4) 
grubość wióra wynosi 0.033 mm. Do obliczeń sił skrawania przyjęto 
grubość wióra z pomiarów 0.066 mm oraz wg [7], mnożnik właści-
wego oporu skrawania 1.68. W [7] jako odniesienie przyjmuje się 
grubość wióra 0.15 mm (mnożnik 1). 

 

 
(4) 

 
gdzie: Δz – posuw na ząb [mm], u – prędkość posuwu [m/min], t – 
podziałka piły taśmowej [mm], v – prędkość skrawania [m/s]. 

 
Wpływ tarcia noża o drewno ma znaczenie szczególnie w ru-

chu prostoliniowym zwrotnym, przy piłowaniu piłami trakowymi. Wg 
[7] dla szczeliny rzazu o wysokości mniejszej od 16 cm wpływ ten 
można pominąć, dla 18-22 cm współczynnik wynosi 1.05.  

W niniejszej pracy pominięty został wpływ temperatury, gdyż 
właściwy opór skrawania w [7] został wyznaczony w temperaturze 
20 °C, w takiej też temperaturze przeprowadzone zostały badania. 
Wpływ temperatury na właściwy opór skrawania jest niewielki, 
podobnie jak wpływ wilgotności.  

Wg [7] prędkość skrawania wpływa pośrednio oraz bezpośred-
nio na właściwy opór skrawania. Dotyczy to jednak głównie pił 
tarczowych. W przypadku skrawania prostego nie stwierdzono 
wpływu prędkości skrawania 2-50 m/s na właściwy opór skrawania. 
Wpływ tej wielkości został w niniejszym artykule pominięty. 

PODSUMOWANIE 

Wg danych [7], lipa ma najmniejszy opór skrawania spośród 
wszystkich gatunków drewna. W badaniach eksperymentalnych 
wartość średnia siły na jeden ząb ze wszystkich schodków formatki 
w drewnie lipowym przewyższyła znacznie wartości zmierzone dla 
drewna sosnowego. Wg [7] przyjmuje się, że właściwy opór skra-
wania wzdłuż włókien drewna lipowego jest równy 0.67 oporu skra-
wania drewna sosnowego. Pomiary sił skrawania wykazały, że 
podczas przecinania sosny otrzymujemy średnie siły (dla wszystkich 
schodków formatek) o wartości zaledwie 55% tych, które działają na 
jeden ząb piły taśmowej podczas cięcia drewna lipowego. Niektóre 
wartości sił skrawania dla lipy, zmierzone na pierwszym schodku 
przekroczyły maksymalne siły zmierzone w formatkach dębowych. 

Badania wykazały także, że właściwy opór skrawania w obrę-
bie tego samego gatunku drewna może przyjmować różne wartości. 
Wg [7] w pomiarach sił skrawania mogą występować 20%  różnice 
w zmierzonych  wartościach w obrębie tego samego gatunku drew-
na. 

Pomiary przeprowadzone przy użyciu czujnika foliowego nie 
odznaczają się wysoką dokładnością, ale jest to metoda pomiarowa 
dużo tańsza niż zastosowanie toru pomiarowego ze wzmacniaczem 
ładunku i dynamometrem Kistler, jak w pracach [1, 2]. 

Dużą zaletą układu „Arduino UNO” jest to, że łatwo jest go za-
programować oraz odznacza się wysoką częstotliwością próbkowa-
nia – około 2700 Hz. 

W porównaniu z danymi eksperymentalnymi, obliczenia na 
podstawie danych [7] właściwego oporu skrawania są zaniżone. 
Otrzymano dobrą zgodność danych eksperymentalnych z formułą 
empiryczną (2) i (3) [10]. Dane obliczeniowe wg [10] są bliskie 
danym pomiarowym dla 2, 3 i 4 schodków formatek. 

Uzyskane z pomiarów wartości sił skrawania zostały wykorzy-
stane w analizie statycznej wykonywanej w każdej iteracji algorytmu 
optymalizacji kształtu zębów pił taśmowych [6].  
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Experimental research of cutting forces acting on a band saw 
teeth during cutting various species of wood 

In this paper the results of forces measurement, which 

act on the band saw teeth during cutting various species of 

Polish wood was discussed. Since 1960, when T. Orlicz pub-

lished results of cutting forces measurement, there haven’t 

been published any comprehensive work which present the 

similar data measured with modern equipment for Polish 

species of wood. In this paper, author shows the results 

which was measured by the original device consisted of film 

sensors, Arduino electronic board programmed by the author 

for the film sensor signal sampling and notebook. Knowledge 

about forces, which act on the band saw teeth during cutting 

chosen species of wood is necessary in the design of band 

saw blades and band saw machines. It was known case, when 

Polish company took in the export of band saws for China 

and recorded a loss, because the Chinese wood is character-

ized by different physical properties than domestic species. 
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