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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1. Rodzaje mechanicznej obróbki drewna  
 

4.1.1. Materiał nauczania  
 
Rodzaje mechanicznej obróbki drewna 

 
Mechaniczna obróbka drewna jest to obróbka wykonywana przy użyciu maszyn i urządzeń 

napędzanych silnikami.  
Zastosowanie obróbki mechanicznej ma na celu: zwiększenie dokładności wykonania 

elementów, a tym samym uzyskanie wyrobów powtarzalnych (wymienialnych), umożliwienie 
masowej produkcji wyrobów, a przede wszystkim uwolnienie człowieka od pracy ręcznej, 
zwłaszcza tam, gdzie zagraża ona jego zdrowiu. 

Klasyfikację sposobów i odmian mechanicznej obróbki drewna skrawaniem podano w tabeli 1. 
 

Tabela 1. Podstawowe sposoby i odmiany mechanicznej obróbki drewna skrawaniem [3, s.104 ] 
 

Rodzaj 
obróbki 

Grupa 
sposobów 
obróbki 

Sposoby 
maszynowej 

obróbki cięciem 

Odmiany maszynowej 
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przewiercanie 
wywiercanie 
nawiercanie Wiercenie 

pogłębianie 
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łańcuchowe 
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Piłowanie 
 

W praktyce ciesielskiej występuje piłowanie prostoliniowe. Piłowanie prostoliniowe może 
być poprzeczne, wzdłużne i skośne. Piłowanie elementów wykonuje się za pomocą pilarek. 

Szczelina powstała w procesie przecinania materiału nazywa się rzazem. Rzaz nie jest 
zazwyczaj gładki. Na gładkość rzazu ma decydujący wpływ jakość rozwarcia zębów piły i ich 
jednakowa wysokość. Rozwarcie zębów polega na wychyleniu parzystych zębów w jedną 
stronę, a nieparzystych w stronę drugą. Celem tego zabiegu jest uzyskanie rzazu o szerokości 
przekraczającej grubość tarczy lub taśmy piły. 

Schematy cięcia na pilarkach i geometria ostrzy piły tarczowej i taśmowej została 
zilustrowana na rys. 1, natomiast odmiany piłowania są zilustrowane na rys. 2.  

 
 

Rys. 1. Cięcie na pilarkach: a) piła tarczowa i geometria jej ostrzy, b) geometria ostrzy piły taśmowej 
1 – piła tarczowa, 2 – klin rozszczepiający, 3 – stół pilarki tarczowej, 4 – element obrabiający, 

5 – osłona piły tarczowej, α – kąt przyłożenia, β – kąt ostrza, γ – kąt natarcia,  
δ – kąt skrawania [ 3, s. 105] 

 
 

 
 

Rys.2. Odmiany piłowania: a) piłowanie poprzeczne prostoliniowe, b) piłowanie wzdłużne prostoliniowe,  
c) piłowanie skośne prostoliniowe, d) piłowanie krzywoliniowe [3, s.105] 
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Struganie 
 

Struganie drewna to zrywanie z jego powierzchni cienkich warstewek, zwanych wiórami, 
za pomocą wirujących noży. 

Podczas suszenia drewno ulega większym bądź mniejszym odkształceniom. Niekiedy są to 
odkształcenia niewidoczne gołym okiem, ale mające wpływ na jakość wyrobu gotowego.  
Ponadto powierzchnie elementów surowych, są najczęściej chropowate, ponieważ uzyskuje się 
je piłowaniem. Dlatego podstawowym warunkiem dalszej obróbki kształtującej elementy 
z drewna jest uzyskanie powierzchni bazowych, to jest powierzchni, które w dalszej obróbce 
będą przylegały do stołów i przykładni czy prowadnic obrabiarek (rys.3). Schemat 
mechanicznego strugania obrotowego elementów drewnianych jest zilustrowany na rys.4. 
 

 
 

Rys.3. Bazowanie elementu podczas wyrównywania: a) przed wyrównaniem, b) po wyrównaniu [3, s.122] 
 

 
 

Rys.4. Schemat strugania obrotowego 1 – wał nożowy, 2 – stół strugarki, α − kąt przyłożenia, β − kąt ostrza,  
γ − kąt natarcia, δ − kąt skrawania, λ − długość fali, ƒ − głębokość fali [3, s. 123] 
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Frezowanie 
 

Na frezarce wykonuje się wyrównywanie i profilowanie wąskich powierzchni, czopowanie, 
wczepowanie, rowkowanie, głębienie (rys.5) oraz modelowanie i odwzorowywanie, zwane również 
frezowaniem krzywoliniowym. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.5. Frezowanie drewna: a) wyrównanie, b) profilowanie, c) czopowanie,  
d) wczepowanie e) rowkowanie f) głębienie [3, s.130] 

 
Frezarka dolnowrzecionowa jest wyposażona w pionowe wrzeciono, na którym 

zamocowano trzpień wystający ponad stół obrabiarki. Na trzpieniu tym unieruchamia się frez 
nasadzany lub głowicę frezową z nożami. Wykonuje on ruch obrotowy wraz z frezem lub 
głowicą. Podczas przesuwania elementu obrabianego i dociskania do wirujących noży 
następuje frezowanie. Często, zwłaszcza podczas wykonywania złączy, stosuje się zestawy 
frezów nasadzanych. W celu uzyskania złożonych profilów używa się frezów profilowych. 

Każdy frez jest zbiorem kilku lub kilkunastu noży zamocowanych na stałe na niewielkiej 
tarczy lub walcu metalowym. 

W głowicach frezowych noże skrawające są wymienne. 
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Wiercenie 
 

Otwory i gniazda o przekroju poprzecznym okrągłym wykonuje się za pomocą wiertarek 
poziomych i pionowych. Wiertarko-frezarkami można wykonywać otwory lub gniazda płaskie. 
Sposoby maszynowego wiercenia w stolarstwie oraz rodzaje otworów i gniazd przedstawiono 
na rys. 6. Narzędziami skrawającymi podczas wiercenia są wiertła. Ich odmiany najczęściej 
stosowane w produkcji stolarskiej pokazano na rys. 7. 

Każde wiertło składa się z trzpienia mocowanego w uchwycie obrabiarki oraz 
z wydłużonego elementu zakończonego częścią roboczą wyposażoną w noże skrawające. 
Śrubowy kształt niektórych wierteł ułatwia usuwanie wiórów z wykonywanego otworu czy 
gniazda. Ma to szczególne znaczenie wtedy, gdy otwór lub gniazdo są głębokie. 
 

 
 

Rys.6. Sposoby maszynowego wiercenia drewna: a) przewiercanie, b) wywiercanie, c) nawiercanie,  
d) pogłębianie, e) wykonywanie gniazda płaskiego na wiertarko-frezarce oscylacyjnej:  
1 – element obrabiany, 2 – krańcowe położenie wiertła, 3 – gniazdo płaskie [3, s. 142] 

 
 

Rys.7. Najczęściej używane wiertła: a) wiertło śrubowe (do wiercenia gniazd i otworów głębokich),  
b) środkowiec walcowy dwuostrzowy (do wiercenia gniazd płytkich), c) wiertło łyżkowe (do wiercenia gniazd 
i otworów o poprzecznym przekroju płaskim – prostokątnym), d) wiertło cylindryczne piłkowe (do wycinania 
wstawek do zaprawiania sęków), e) wiertło śrubowe z pogłębianiem (do nawiercania i pogłębiania otworów do 

wkrętów z łbem stożkowym): 1 – wiertło, 2 – pogłębiak [3,s.142] 
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Szlifowanie 
 

Celem szlifowania drewna i tworzyw drzewnych jest wygładzanie i oczyszczanie z plam 
i zabrudzeń powierzchni elementów. W produkcji stolarskiej szlifowanie wykonuje się za 
pomocą różnego rodzaju szlifierek (rys.8). Narzędziem skrawającym jest w przypadku 
szlifowania narzędzie ścierne. Są to wyroby w kształcie arkuszy, taśm, krążków itp., 
o podłożach z papieru, tkaniny lub fibry, na których umocowana jest warstwa ścierniwa 
(materiału ściernego) za pomocą klejów naturalnych, syntetycznych lub ich kombinacji. Drobne 
ziarna twardego ścierniwa działają jak maleńkie noże skrawające i odrywają od wygładzanej 
powierzchni niewielkie wiórki w postaci pyłu drzewnego. Uzyskiwana gładkość powierzchni 
zależy od wielkości ziaren. 

 

 
 

Rys. 8. Szlifierki : a) taśmowa, b) jednowalcowa, c) wałkowa, d) taśmowa bez stołu, e) tarczowa [3, s.152] 
 
 
4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jaki jest cel obróbki mechanicznej drewna ? 
2. Jakie znasz rodzaje mechanicznej obróbki drewna ? 
3. Jakie znasz odmiany piłowania drewna ? 
4. Na czym polega obróbka drewna zwana frezowaniem ? 
5. Jakie znasz sposoby maszynowego wiercenia oraz rodzaje otworów i gniazd ? 
6. Jakie znasz rodzaje wierteł używanych w pracach ciesielskicich i stolarskich ? 
7. Jakie znasz rodzaje toczenia drewna ? 
 
 


