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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest diamentowa piła tarczowa i sposób wytwarzania pił tarczowych sto-

sowanych głównie do cięcia kamienia naturalnego. 

Do cięcia kamienia naturalnego stosowane są tarczowe piły diamentowe produkowane w dwóch 

rodzajach: z ciągłą warstwą roboczą na obwodzie dysku lub z warstwą roboczą w postaci segmentów 

przylutowanych do dysku pomiędzy wrębami. 

Każda z tych pił posiada określone przeznaczenie. Piły z ciągłą warstwą roboczą służą do precy-

zyjnego cięcia kruchych i twardych materiałów ceramicznych, takich jak klinkier, płytki i inne wyroby 

ceramiki budowlanej. Pił segmentowych z wrębami używa się do ciecia kamiennych bloków, slabów i płyt, 

betonu, asfaltu, porowatych cegieł i innych materiałów budowlanych. 

Segmenty równomiernie rozmieszczone pomiędzy wrębami, na obwodzie stalowej tarczy, stano-

wiące elementy robocze piły to spieki metaliczno-diamentowe, wytwarzane metodami metalurgii prosz-

ków. Na osnowy segmentów stosowany jest kobalt, a także stopy kobaltu, żelaza lub miedzi. 

Dobre własności użytkowe elementów roboczych osiąga się poprzez wytwarzanie segmentów wie-

lowarstwowych, najczęściej trójwarstwowych typu sandwich, które, w przeciwieństwie do segmentów 

jednorodnych, charakteryzują się wolniejszym zużyciem warstw skrajnych. 

Warstwa wewnętrzna charakteryzuje się niższą odpornością na ścieranie od warstw zewnętrz-

nych, po to, aby podczas pracy piły wystąpiło siodłowe zużycie roboczej powierzchni narzędzia, co 

utrudnia zbaczanie z wyznaczonej płaszczyzny cięcia. 

W przypadku segmentów jednorodnych prawie zawsze dochodzi do szybszego zużycia robo-

czej powierzchni segmentu w pobliżu bocznych krawędzi, co utrudnia prawidłowe prowadzenie piły  

w rzazie. 

Strukturę segmentów trójwarstwowych kształtuje się podczas operacji wstępnego prasowania na 

zimno. Po przygotowaniu dwóch mieszanek proszku stanowiącego metaliczną osnowę z proszkiem dia-

mentowym, do matrycy zasypuje się pierwszą porcję proszku, stanowiącą warstwę zewnętrzną, 

wstępnie prasuje pod niskim ciśnieniem, zasypuje drugą porcję proszku, stanowiącą środkową warstwę 

segmentu i ponownie prasuje pod niskim ciśnieniem a następnie zasypuje się trzecią warstwę proszku, 

stanowiącą drugą warstwę zewnętrzną i prasuje pod ciśnieniem nominalnym. Po wypchnięciu z matrycy, 

wstępnie uformowany na zimno segment typu sandwich poddaje się prasowaniu na gorąco. 

Wytwarzanie segmentów wielowarstwowych jest pracochłonne, kosztowne, a w przypadku wą-

skich segmentów stosowanych do małych pił o średnicach mniejszych od 350 mm, kłopotliwe technicz-

nie, ze względu na konieczność równomiernego zasypu proszku do matrycy. 

Piła tarczowa płaska wyposażona w segmenty metaliczno-diamentowe typu sandwich, według wy-

nalazku, charakteryzuje się tym, że na jednorodnych rdzeniach segmentów ma powłoki z węglika wol-

framu WC z kobaltem WC-Co o zawartości 8-17%Co, korzystnie naniesione metodą natryskiwania de-

tonacyjnego. Powłoki posiadają grubość od 5 do 20 µm. 

Powłoki o niewielkiej grubości, naniesione na boczne powierzchnie jednorodnych segmentów, two-

rzą ostre krawędzie tnące piły i zapobiegają szybszemu zużywaniu się roboczej powierzchni segmen-

tów w pobliżu jej bocznych krawędzi. 

Sposób wytwarzania piły tarczowej, w którym ze stalową tarczą stanowiącą korpus narzędzia ze-

spala się segmenty wytworzone metodami metalurgii proszków, charakteryzuje się tym, że ze stalową 

tarczą zespala się rdzenie segmentów stanowiące jednorodny spiek, po czym na te rdzenie nanosi się 

metodą natryskiwania detonacyjnego powłoki z węglika wolframu WC z kobaltem o zawartości 8-17%Co. 

Rdzenie segmentów wytwarza się na osnowie kobaltu, stopów kobaltu z żelazem lub miedzią. 

Taki sposób wytwarzania piły tarczowej z segmentami typu sandwich jest technicznie prostszy  

i mniej kosztowny w wykonaniu od metod dotychczas stosowanych. 

Przedmiot wynalazku został uwidoczniony w przykładzie wykonania na załączonym rysunku, gdzie 

fig. 1 przedstawia piłę tarczową z przylutowanymi segmentami typu sandwich w widoku od czoła, fig. 2 - 

widok z boku, a fig. 3 - powiększony szczegół z fig. 2. 

Ze stalową tarczą 1 stanowiącą korpus piły zespolone są segmenty metaliczno-diamentowe 2,  

a pomiędzy segmentami utworzone są wręby 3. Na jednorodne rdzenie 4 segmentów 2 naniesiona jest 

obustronnie powłoka 5, metodą natryskiwania detonacyjnego. 

Po wytworzeniu z proszku kobaltu i diamentu jednorodnych segmentów, przylutowano je lutowiem 

twardym do stalowej tarczy 1 o nominalnej średnicy 500 mm. Następnie ich boczne powierzchnie przy-

gotowano do nałożenia powłok poprzez piaskowanie elektrokorundem o wielkości cząstek 120÷150 µm. 
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Po operacji piaskowania na boczne powierzchnie jednorodnych rdzeni 4, przy użyciu działa detonacyj-

nego Perun S, naniesiono powłoki WC-12%Co o grubości ~9 µm. Jako materiał powłok 5 zastosowano 

proszek węglika wolframu WC z kobaltem, zawierający 12%Co. 

Piłę wykorzystano do cięcia slabów o grubości 30÷100 mm, z różnych gatunków piaskowca, przy 

użyciu pilarki. Przy użyciu badanej piły cięto kamienne elementy na wskroś, przy współbieżnym kierunku 

obrotów piły z zastosowaniem wody jako czynnika chłodzącego. Prędkość obwodowa piły wynosiła 45 m/s. 

Z chwilą, gdy wysokość segmentów zmniejszyła się o ~3 mm, piłę poddano jakościowej obserwacji cha-

rakteru zużycia jej części roboczej. Piła zużywała się w sposób prawidłowy, nic wykazując skłonności do 

zaokrąglania krawędzi pomiędzy powierzchnią roboczą i powierzchnią boczną segmentów. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Piła tarczowa płaska z zespolonymi segmentami metaliczno-diamentowymi typu sandwich, 

znamienna tym, że na jednorodnych rdzeniach (4) segmentów (2) ma powłoki (5) z węglika wolframu 

WC z kobaltem o zawartości 8-17%Co, naniesione korzystnie za pomocą natryskiwania detonacyjnego. 

2. Piła tarczowa, według zastrz. 1, znamienna tym, że powłoki (5) mają grubość od 5 do 20 µm. 

3. Sposób wytwarzania piły tarczowej, w którym ze stalową tarczą stanowiącą korpus narzędzia 

zespala się segmenty wytworzone metodami metalurgii proszków, znamienny tym, że ze stalową tar-

czą (1) zespala się rdzenie (4) segmentów stanowiące jednorodny spiek, po czym na te rdzenie nanosi 

się metodą natryskiwania detonacyjnego powłoki (5) z węglika wolframu WC z kobaltem o zawartości 

8-17%Co. 
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Rysunki 
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