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4.8. Frezowanie   
 

4.8.1. Materiał nauczania  
 

Frezowanie drewna 
 
Przygotowanie frezów do pracy polega przede wszystkim na ich ostrzeniu. Czynność tę 

wykonuje się w taki sposób, aby nie zmienić profilu noży i utrzymać przewidziane kąty ostrza 
noża i skrawania (rys.42). 

 

 
 

Rys. 42. Frez nasadzany zatoczony α – kąt przyłożenia, β- kąt ostrza noża,  
γ- kąt natarcia, δ – kąt skrawania [3, s.131] 

 
Frezy i głowice wyrównoważa się za pomocą specjalnego przyrządu. Celem tej czynności jest 

sprawdzenie, czy noże freza lub głowicy mają jednakową i równomiernie rozłożoną masę. 
Przygotowanie obrabiarki do pracy zależy od rodzaju frezowania. Zamocowanie frezu lub głowicy 
frezowej na trzpieniu jest czynnością poprzedzającą każde frezowanie. Do wyrównywania, 
profilowania, rowkowania i głębienia stosuje się przykładnie (rys.43). 

 

 
 

Rys. 43. Prowadnice do frezarki: a) prowadnica dwuczęściowa, b) prowadnica jednoczęściowa;  
1 – listwa prowadząca, 2 – grzebień dociskowy, 3 – popychacz [3, s.131] 

 
Obrabiany element jest wówczas dociskany do stołu frezarki i do przykładni. O głębokości 

frezowania decyduje wysokość wystawiania ostrzy frezów lub noży głowicy poza płaszczyznę 
przykładni (rys.44). 

 

 
 

Rys. 44. Wpływ głębokości frezowania na kształt uzyskiwanego profilu [3, s.131] 
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Wysokość ustawienia narzędzia nad stołem frezarki decyduje o kształcie uzyskiwanego profilu 
(rys.45). 
 

 
 

Rys.45. Wpływ wysokości ustawienia frezu w stosunku do stołu obrabiarki  
na uzyskiwany frezowaniem profil [3, s.132] 

 
Należy dążyć do tego, by powierzchnia bazowa była możliwie duża i nie zmniejszała się 
nadmiernie podczas frezowania (rys.46).  
 

 
 

Rys. 46. Sposoby zamocowania frezu na wrzecionie podczas profilowania listew: a) źle, b) dobrze ;  
1 – frez, 2 – frezowany element [3, s.132] 

 
Zależy to od sposobu zamocowania frezu. Jeśli frezowanie ma być nieprzelotowe, a więc 
dokonane na określonej długości elementu, to do przykładni trzeba zamocować ograniczniki 
(rys.47). 

 
 

Rys.47. Profile uzyskiwane w zależności od ustawienia frezu nad stołem frezarki: 1 – frez,  
2 – prowadnica, 3 – ograniczniki zamocowane na prowadnicy, 41, 42 – położenia obrabianego  

elementu w początkowej i końcowej fazie wykonywania gniazda [3, s.132] 
 

Podczas wykonywania czopów, widlic lub wczepów prostych stosuje się specjalne 
uchwyty, które unieruchamiają obrabiane elementy i utrzymują je pod odpowiednim kątem, 
najczęściej prostym, w stosunku do kierunku posuwu obrabianego elementu. 
 


