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Technologie 

Výsledek vzdělání: Žák pochopí podstatu ohýbání. Str  zŽák 

Žák pochopí podstatu pilování. 

Stručně popíše nástroje a jejich 

použití. 
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Pracovní list -   Pilování 

Pilováním provádíme povrchové obrábění materiálů nejčastěji ručním 

vícebřitým nástrojem – pilníkem. Nejvíce se používají při kusové 

výrobě, jsou ale i strojní pilníky. Při pilování dochází k oddělování 

třísky. 

Pilníky se rozlišují podle tvaru zubů, druhu seku, hustoty zubů, 

velikosti a průřezu.  Skládají se z: 

 

Zuby pilníku jsou sekané nebo frézované. 

Sekané zuby ubírají méně třísky a jsou vhodné pro obrábění tvrdých 

materiálů. Jsou levnější a méně se opotřebují. 

Pilníky s frézovanými zuby mají vyšší řezný výkon. 

Jeden sek u pilníku znamená počet zubů na 10 mm délky – bývá od 4 

do 120. Potřebujeme – li zhotovit plochu hladší – použijeme pilník s 

jemnými a hustými zuby. 

Podle velikosti se pilníky dělí na uběrací, dvouruční a jehlový. Podle 

tvaru průřezu se pilníky dělí na ploché, úsečové, trojhranné, 

kruhové, mečovité aj. 
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Na hrubování se volí pilníky s hrubým sekem na hlazení se volí s 

jemným sekem. 

 

Materiál pro výrobu pilníků: 

používá se nástrojová ocel uhlíková třídy 19 nebo chromová ocel 

třídy 19. 

 

Pilníky s křížovým sekem se použijí na opracování oceli a litiny. 

Pilníky s jednoduchým sekem použij na měkké materiály. 

Postup při ručním pilování: Obrobek se musí upnout do svěráku tak, 

aby nepružil. Válcové obrobky se upnou do přípravku. Zaujmu 

správnou polohu při pilování u svěráku. Pilník je nutno čistit-používá 

se drátěný kartáč. 

 



 

 
 

4 

 

Pracovní list - Pilování 

TEST 

1. Co je to pilník a k čemu se používá ?    ………………………….. 

………………………………………………………………………. 

2. Vyjmenuj jednotlivé části ručního pilníku:     …………………… 

………………………………………………………………………. 

3. Jaké jsou výhody sekaných zubů oproti frézovaným?  ………….. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

4. Co je to sek a jakou má hodnotu?   ………………………………. 

………………………………………………………………………. 

5. Z jakého materiálu se pilníky vyrábí, vyjmenuj 5 průřezů pilníků: 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

6. Popiš činnost při ručním pilování:  

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
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Pracovní list - Pilování 

VYHODNOCENÍ 

1. Co je to pilník a k čemu se používá ? 

Pilník je vícebřitý nástroj pro obrábění povrchů materíálů, při 

kterém vzniká tříska. 

2. Vyjmenuj jednotlivé části ručního pilníku: 

Pilník se skládáz těla , stopky a rukojeti. 

3. Jaké jsou výhody sekaných zubů oproti frézovaným? 

Sekané zubyubírají méně třísky a jsou vhodné na obrábění 

tvrdých materiálů, jsou levnější a méně se opotřebovávají. 

4. Co je to sek a jakou má hodnotu? 

Sek je počet zubů na 10 mm délky pilníku a bývá 4 do 120 ks. 

5. Z jakého materiálu se pilníky vyrábí, vyjmenuj 5 průřezů pilníků: 

Vyrábí se z uhlíkové nástrojové oceli třídy 19 nebo z nástrojové 

oceli chromové třídy 19. 

6. Popiš činnost při ručním pilování:  

Obrobek se musí upnout do svěráku tak, aby nepružil. Válcové 

obrobky se upnou do přípravku. Zaujmu správnou polohu při 

pilování u svěráku. Pilník je nutno čistit-používá se drátěný 

kartáč. 
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