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1. WPROWADZENIE  
 

Poradnik ten będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy dotyczącej wykonywania 
typowych prac na frezarkach. 

W poradniku zamieszczono: 
– wymagania wstępne określające umiejętności, jakie powinieneś posiadać, abyś mógł bez 

problemów rozpocząć pracę z poradnikiem, 
– cele kształcenia czyli wykaz umiejętności, jakie opanujesz w wyniku realizacji programu 

jednostki modułowej, 
– materiał nauczania, czyli wiadomości teoretyczne konieczne do opanowania treści 

jednostki modułowej,  
– zestaw pytań sprawdzających, czy opanowałeś juŜ materiał nauczania, 
– ćwiczenia zawierające polecenia, sposób wykonania oraz wyposaŜenie stanowiska pracy, 

które pozwolą Ci ukształtować określone umiejętności praktyczne, 
– sprawdzian postępów pozwalający sprawdzić Twój poziom wiedzy po wykonaniu 

ćwiczeń, 
– sprawdzian osiągnięć opracowany w postaci testu, który umoŜliwi Ci sprawdzenie 

Twoich wiadomości i umiejętności opanowanych podczas realizacji programu danej 
jednostki modułowej, 

– literaturę związaną z programem jednostki modułowej umoŜliwiającą pogłębienie Twej 
wiedzy z zakresu programu tej jednostki.  
Materiał nauczania został podzielony na siedem części. W pierwszej części znajdziesz 

informacje związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. W części drugiej zawarte zostały 
podstawowe pojęcia związane z procesami frezowania oraz informacje na temat parametrów 
skrawania i cieczy chłodząco-smarujących. Informacje na temat klasyfikacji i geometrii 
frezów zawarte zostały w części trzeciej. Czwarta część poświęcona została wyposaŜeniu 
frezarek, mocowaniu narzędzi i przedmiotów do obróbki na frezarkach. W piątej części 
zawarto materiał nauczania poświęcony frezowaniu powierzchni płaskich. Szósta część 
zawiera informacje na temat frezowania rowków i powierzchni kształtowych. Praca na 
wytaczarko-frezarkach została opisana w części siódmej materiału nauczania.  
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Schemat układu jednostek modułowych 

722[02].Z3 
Technologie wytwarzania części maszyn 

w procesie obróbki skrawaniem 

722[02].Z3.01 
Wykonywanie typowych prac 

na tokarkach 

722[02].Z3.02 
Wykonywanie typowych prac 

na frezarkach 

722[02].Z3.03 
Wykonywanie typowych prac na 

szlifierkach 

722[02].Z3.04 
Opracowanie programu 

i realizacja obróbki elementów  
na obrabiarkach CNC 
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2. WYMAGANIA WST ĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć:  
− stosować zasady bezpiecznej pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń, 
− dobierać sprzęt ochrony indywidualnej w zaleŜności od prowadzonych prac, 
− posługiwać dokumentacją techniczną, 
− wykonywać pomiary warsztatowe, 
− wyjaśniać podstawowe pojęcia związane z procesem skrawania, 
− rozróŜniać materiały narzędziowe, 
− rozróŜniać narzędzia do obróbki skrawaniem, 
− wyjaśniać budowę i zasadę działania obrabiarek skrawających, 
− korzystać z róŜnych źródeł informacji technicznej, jak: Polskie Normy, poradniki, 
− analizować treść zadania, dobierać metody i plan rozwiązania, 
− komunikować się i pracować w zespole,  
− samodzielnie podejmować decyzje, 
− dokonywać oceny swojej pracy. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− scharakteryzować proces frezowania, 
− sklasyfikować narzędzia do frezowania, 
− określić geometrię ostrzy frezów, 
− wyjaśnić zjawisko powstawania drgań podczas frezowania i ich wpływ na jakość powierzchni, 
− dobierać ciecze chłodząco-smarujące do frezowania,  
− zorganizować stanowisko pracy, 
− dobierać warunki skrawania do frezowania, 
− dokonać pozycjonowania układu przedmiot-narzędzie z wymaganą dokładnością, 
− dobierać i przygotowywać do pracy narzędzia,  
− zamocować narzędzie, 
− zamocować przedmiot obrabiany, 
− wykonać frezowanie powierzchni płaskich, 
− wyfrezować rowki i przeciąć materiał, 
− wykonać frezowanie z zastosowaniem podzielnicy, 
− wykonać frezowanie powierzchni kształtowych, 
− naciąć uzębienia kół zębatych walcowych i zębatek na frezarce uniwersalnej, 
− wykonać prace na wytaczarko-frezarkach, 
− przeprowadzić kontrolę międzyoperacyjną i końcową, 
− ocenić zuŜycie frezów,  
− skorzystać z instrukcji obsługi frezarki, 
− skorzystać z dokumentacji technologicznej, 
− zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoŜarowej oraz 

ochrony środowiska obowiązujące na stanowisku pracy. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 

4.1. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas frezowania 
 
4.1.1. Materiał nauczania 

 
Bezpieczny sposób uŜytkowania frezarek określają ogólne i szczegółowe (dla określonej 

maszyny) instrukcje, których znajomość jest niezbędnym warunkiem dopuszczenia 
pracownika do uŜytkowania frezarki. Pracownik lub uczeń obsługujący frezarkę powinien 
bezwzględnie stosować się do instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących na 
stanowisku pracy. 

Praca na frezarkach wymaga od pracownika duŜego skupienia uwagi. Brak uwagi jest 
główną przyczyną powstawania nieszczęśliwych wypadków. Najczęściej zdarzające się 
skaleczenia palców są spowodowane lekkomyślnym sprawdzaniem gładkości frezowanej 
powierzchni oraz mierzeniem przedmiotu obrabianego przy obracającym się frezie. W celu 
uniknięcia skaleczenia lub nawet obcięcia palców przez ostrza freza, czynności te naleŜy 
wykonywać po uprzednim zatrzymaniu wrzeciona frezarki. 

Obracające się korbki oraz kółka ręczne, osadzone na wałkach napędu stołu, są równieŜ 
częstą przyczyną wypadków ze względu na moŜliwość wciągnięcia ubrania pracownika. Aby 
temu zapobiec, wszystkie korbki i kółka ręczne są we frezarkach osadzone luźno na wałkach, 
a sprzęgnięcie ich z wałkiem odbywa się za pomocą sprzęgieł kłowych. 

Frezer powinien unikać gromadzenia zbędnych materiałów na swym stanowisku pracy. 
Wiórów nie naleŜy usuwać z obrabiarki ręką, gdyŜ są one bardzo ostre i kaleczą dłonie.  
Nie moŜna ich równieŜ zdmuchiwać strumieniem spręŜonego powietrza, poniewaŜ mogą 
wpaść do oczu. W przypadku konieczności usunięcia wiórów sprzed freza naleŜy uŜywać 
pędzelka. Wiór krótki odpryskowy w czasie skrawania odpryskuje z narzędzia lub jest 
odbijany przez uchwyt i przedmiot obrabiany. Wiór taki stanowi niebezpieczeństwo przede 
wszystkim dla twarzy i oczu pracownika. Zabezpieczeniem są okulary ochronne lub osłony, 
wykonywane z materiałów przezroczystych (nietłukących się), co umoŜliwia obserwowanie 
procesu skrawania. 

Dla zachowania bezpieczeństwa pracy przy frezowaniu naleŜy obowiązkowo stosować 
wszystkie osłony, które chronią obsługującego przed skutkami wyrwania obrabianego 
przedmiotu z uchwytu oraz przed zaprószeniem oczu. Zamocowanie przedmiotu w uchwycie, 
imadle czy w podzielnicy powinno być staranne i dostatecznie mocne. 
 
4.1.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Jakie zagroŜenia dla pracownika stwarza obracający się frez? 
2. Jakie zagroŜenie dla pracownika stwarzają wióry odpryskowe? 
3. W jaki sposób naleŜy chronić się przed skaleczeniem wiórem? 
4. W jaki sposób naleŜy mocować przedmiot obrabiany? 
5. Gdzie zawarte są informacje na temat bezpiecznego uŜytkowania frezarek? 
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4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Określ zagroŜenia dla pracownika, które mogą wystąpić podczas pracy na frezarce. 
Określ środki ochrony osobistej, jakich naleŜy uŜywać podczas pracy na frezarce. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić, jakie zagroŜenia dla pracownika występują podczas pracy na frezarce, 
2) określić, jakie środki ochrony osobistej naleŜy uŜywać podczas pracy na frezarce, 
3) wpisać wszystkie pomysły na kartce (burza mózgów – nie krytykując Ŝadnego 

z pomysłów koleŜanek/kolegów), 
4) uporządkować zapisane pomysły – odrzucić ewentualnie nierealne lub budzące 

wątpliwości członków grupy, 
5) zaprezentować efekty pracy. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− duŜe arkusze papieru, 
− mazaki, 
− tablica flipchart. 
 
5.1.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) określić zasady bhp podczas pracy na frezarce? � � 
2) określić, jakie zagroŜenia dla pracownia występują podczas frezowania? � � 
3) dobrać środki ochrony osobistej konieczne przy obsłudze frezarki? � � 
4) zamocować bezpiecznie przedmiot obrabiany? � � 
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4.2. Zasada procesu frezowania. Technologiczne parametry 
skrawania. Ciecze chłodząco-smarujące 

 
4.2.1. Materiał nauczania 

Frezowanie obok procesu toczenia moŜna uznać za jedną z najpowszechniejszych 
odmian obróbki wiórowej. Przeznaczenie tej obróbki to przede wszystkim obróbka 
powierzchni płaskich (płaszczyzn), rowków, powierzchni kształtowych, wykonywanie prac 
podziałowych i uzębień z wykorzystaniem podzielnicy. Frezowanie wykonywane jest 
obrotowymi narzędziami wieloostrzowymi (frezami) na obrabiarkach nazywanych 
frezarkami.  

W większości odmian frezowania ruchy posuwowe są prostoliniowe – wykonuje je 
przedmiot obrabiany, natomiast ruch główny (obrotowy) wykonywany jest przez narzędzie. 

Operacje technologiczne wykonywane na frezarkach zaleŜne są od rodzaju zastosowanego 
narzędzia. RozróŜnia się frezowanie obwodowe (rys. 1 a), w którym frez skrawa ostrzami 
leŜącymi na powierzchni walcowej i frezowanie czołowe (rys. 1 b), w którym frez skrawa 
zębami połoŜonymi na powierzchni czołowej. 

 
 

   
 

Rys. 1. Frezowanie: a) obwodowe, b) czołowe [2]. 
 
We frezowaniu obwodowym oś obrotu freza zajmuje połoŜenie równoległe do 

powierzchni obrabianej. W zaleŜności od kierunku ruchu posuwowego względem freza 
frezowanie obwodowe moŜe być przeciwbieŜne (rys. 2 a), gdy kierunki prędkości ruchu 
obrotowego freza i ruchu posuwowego przedmiotu są przeciwbieŜne lub współbieŜne  
(rys. 2 b), gdy kierunek ruchu posuwowego stołu frezarki jest zgodny z kierunkiem ruchu 
roboczego freza.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rys. 2. Frezowanie: a) przeciwbieŜne, b) współbieŜne [3]. 
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We frezowaniu czołowym oś obrotu freza zajmuje połoŜenie prostopadłe do powierzchni 
obrabianej. Zaletą frezowania czołowego jest duŜa wydajność obróbki, spokojna 
i równomierna praca obrabiarki, większa dokładność wymiarowa i gładkość powierzchni 
obrobionej. Przy obróbce płaszczyzn bardzo często frezowanie obwodowe zastępuje się 
frezowaniem czołowym. 

Przy frezowaniu przeciwbieŜnym kierunek ruchu posuwowego jest przeciwny do kie-
runku ruchu roboczego. Frezowanie współbieŜne jest bardziej wydajne, wymaga jednak 
zastosowania specjalnych mechanizmów ruchu posuwowego i sztywniejszej obrabiarki. 

Technologiczne parametry skrawania przy frezowaniu to prędkość skrawania, posuw  
i głębokość skrawania. Prędkość skrawania wyraŜana jest w m/min, jest zaleŜna od średnicy 
zewnętrznej freza oraz jego prędkości obrotowej i oblicza się ją według wzoru: 

 
 

 
 
gdzie: 

v – prędkość skrawania, 
d – średnica freza [mm], 
n – prędkość obrotowa freza [obr/min]. 

Przez przekształcenie wzoru na prędkość skrawania moŜna określić prędkość obrotową 
wrzeciona: 

 
 
 
 
Wartość prędkości ruchu posuwowego przy frezowaniu nazywana jest posuwem 

minutowym czasowym i wyraŜana w mm/min.  
 
 
 
 

gdzie: 
fz – posuw na ostrze [mm], 
z – liczba ostry freza, 
n – prędkość obrotowa freza [obr/min]. 

Oprócz posuwu minutowego przy frezowaniu występuje równieŜ posuw na jeden obrót 
i posuw na jedno ostrze. Posuw na jeden obrót jest to odcinek drogi w ruchu posuwowym 
odpowiadający jednemu obrotowi freza i obliczany jest ze wzoru:  

 
 
  

 
gdzie: 

ft – posuw minutowy czasowy [mm/min], 
n – prędkość obrotowa freza [obr/min]. 

 
 
 
 

[m/min]    
1000

n dπ
v

⋅⋅
=

[mm/obr]    
n

t
f

f =

mm/min] [n    z f
t
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Posuw na jedno ostrze jest to odcinek drogi w ruchu posuwowym odpowiadający 
obrotowi ruchu głównego o kąt odpowiadający podziałce freza.  

 
 
 
 

gdzie: 
ft – posuw minutowy czasowy [mm/min], 
n – prędkość obrotowa freza [obr/min], 
z – liczba ostrzy freza. 

Głębokość frezowania jest to grubość warstwy materiału usuwanej podczas jednego 
przejścia freza. 

Dobór parametrów skrawania przy frezowania odbywa się przy pomocy zestawu tablic 
zwanych normatywami technologicznymi, które opracowane mogą być przez róŜne ośrodki 
naukowe lub teŜ przez producentów narzędzi i wynikają z badań procesu frezowania 
prowadzonych przez te firmy. W tabeli 1, 2, 3 i 4 podane są ogólne wytyczne doboru wartości 
parametrów skrawania. W eksploatacji moŜliwe jest ich podwyŜszanie lub obniŜanie  
w zaleŜności od skrawalności obrabianego materiału.  

Tabela 1. Przeciętne wartości prędkości skrawania stosowanych przy frezowaniu [3]. 
 

Prędkość skrawania V m/min 

frezami ze stali szybkotnących 
frezami czołowymi z ostrzami  

z węglików spiekanych 
 

Materiał 
obrabiany 

Twar-
dość 
HB 

Wytrzy
małość 

Rm 

MPa 
walcowymi, 
tarczowymi, 
kształtowymi 
(zataczanymi) 

walcowo-
czołowymi 

 

trzpienio-
wymi 

 

piłkowymi 
 

płytki 
lutowane 

 

płytki  
wieloostrzowe 

 

170 – 20 22 25 45 100 140 
śeliwo szare 

220 – 16 17 16 25 50 80 
śeliwo ciągliwe 150 – 20 23 25 45 100 140 

węglowe 

140 
170 
220 

 

500 
600 
750 

 

24 
24 
20 

28 
28 
23 

28 
28 
25 

55 
55 
45 

160 
130 
100 

175 
150 
115 

Stale 
 

stopowe 290 
1000 
1100 

 

18 
15 
 

20 
17 

20  
16 
 

30 
20 
 

70  
60 
 

90  
80 
 Staliwo – 520 18 20 22 45 100 – 

Mosiądz 70 150 50 60 60 200 200 – 
Brąz – 280 40 50 40 150 150 – 

Aluminium 35 140 300 400 400 400 1000 – 
Stopy magnezu 65 330 400 500 400 500 1000 – 

Tworzywa  
 

– 50 60 50 200 120 – 
Uwaga: Wartości prędkości skrawania odnoszą się do następujących głębokości frezowania dla frezów 
walcowych – ok. 3 mm, dla frezów walcowo-czołowych – ok. 5 mm, dla głowic frezowych – ok. 8 mm, dla 
frezów tarczowych głębokość frezowania jest równa w przybliŜeniu szerokości freza, dla frezów trzpieniowych 
– równa średnicy freza, dla frezów piłkowych – równa 10 x szerokość freza. 
  

][mm/ostrze   
z

f
 

n z

tf
zf =

⋅
=
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Tabela 2. Zalecane wartości posuwu w mm/ostrze przy zgrubnym frezowaniu płaszczyzn frezami walcowo-
czołowymi i czołowymi (głowicami frezowymi) [3]. 

Frezy gruboostrzowe Frezy drobnoostrzowe 

Materiał obrabiany 
Sztywność 

frezarki 

Sztywność 
przedmiotu 
obrabianego 

Stal śeliwo Stal śeliwo 

Średnia 
 

duŜa  
średnia 
mała 

0,12–0,20 
0,08–0,15 
0,06–0,10 

0,3–0,50 
0,2–0,40 
0,15–0,25 

0,08–0,12 
0,06–0,10 
0,04–0,08 

0,2–0,35 
0,15–0,30 
0,10–0,20 

Mała 
średnia 
mała 

0,04–0,06 
0,04–0,06 

0,15–0,30 
0,10–0,20 

0,04–0,06 
0,04–0,06 

0,12–0,20 
0,08–0,15 

Uwaga: Większe wartości posuwu naleŜy przyjmować przy mniejszej głębokości i mniejszej szerokości 
frezowania, natomiast mniejsze wartości posuwu – przy duŜej głębokości i duŜej szerokości frezowania oraz dla 
twardszych materiałów. 

  
Tabela 3. Zalecane wartości posuwu przy wykańczającym frezowaniu płaszczyzn frezami walcowymi [3]. 

Średnica d, mm 

63 80 90 110 125 

Posuw, mm/obr 
 Materiał obrabiany 
 

Dopuszczalna 
chropowatość 
powierzchni 

Ra 

Stal 
 

śeliwo 
 

Stal 
 

śeliwo 
 

Stal 
 

śeliwo 
 

Stal 
 

śeliwo 
 

Stal 
 

śeliwo 
 

10 
5 

2,5 
 

2,3–4,0 
1,3–2,3 
0,7–1,3 

 

2,0–3,5 
1,2–2,0 
0,7–1,2 

 

2,7–4,7 
1,5–2,7 
0,8–1,5 

 

2,3–4,0 
1,3–2,3 
0,7–1,3 

 

3,0–5,3 
1,7–3,0 
1,0–1,7 

 

2,5–4,3 
1,4–2,5 
0,8–1,4 

 

3,4–6,0 
1,9–3,4 
1,1–1,9 

 

2,7–4,7 
1,6–2,7 
0,9–1,6 

 

3,8–6,6 
2,1–3,8 
1,2–2,1 

 

3,0–5,2 
1,7–3,0 
1,0–1,7 

 

Uwaga: Przytoczone wartości posuwu moŜna przyjmować tylko przy sztywnej frezarce i sztywnym 
przedmiocie obrabianym. 

Tabela 4. Zalecane wartości posuwu przy wykańczającym frezowaniu płaszczyzn frezami walcowo-czołowymi [3]. 
Posuw, mm/obr 

 Materiał obrabiany 
 

Dopuszczalna 
chropowatość 
powierzchni 

Ra Stal 25 Stal 45 
Stal 

narzędziowa 
Stal 

chromowa 
śeliwo szare Brąz 

10 
5 

2,5 
 

0,50–1,60 
0,10–0,4 
0,05–0,1 

 

0,6–1,7 
0,25–0,5 
0,15–0,2 

 

0,6–1,6 
0,2–0,4 

0,05–0,15 
 

0,4–1,4 
0,17–0,4 

0,02 
 

0,5–1,4 
0,2–0,45 
0,08–0,15 

 

1,6–2,8 
0,7–1,6 
0,2–0,5 

 
 

W celu uniknięcia nadmiernego nagrzewania się ostrza podczas obróbki narzędzie 
chłodzi się cieczami chłodząco-smarującymi (tabela 5), które oprócz działania chłodzącego, 
smarują równieŜ powierzchnię ostrza, powodując zwolnienie procesów jego zuŜywania się.  
W obróbce frezowaniem najczęściej stosowanymi cieczami chłodząco-smarującymi są: 
emulsje olejowe i oleje. 

Emulsje olejowe (chłodziwa) najczęściej są sprzedawane w postaci koncentratów, 
zawierających obok substancji emulgujących (oleje mineralne, zwierzęce, roślinne lub 
syntetyczne oraz ich mieszaniny) takŜe: dodatki smarnościowe, przeciwkorozyjne, 
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zapobiegające rozwojowi mikroorganizmów, barwniki itp. Emulsje olejowe są otrzymywane 
z olejów emulgujących (koncentratów), przez ich zmieszanie z wodą średnio twardą (nigdy 
twardą). Oleje emulgujące mieszają się z wodą w dowolnym stosunku, tworzą stabilne 
emulsje, koloru mleka. W praktyce eksploatacyjnej stosuje się emulsje olejowe zawierające 
najczęściej 2–8% oleju emulgującego. W niektórych tylko przypadkach są stosowane emulsje 
o stęŜeniu do 10%. Emulsje olejowe znajdują szerokie zastosowanie w przypadkach obróbki 
z duŜymi prędkościami, przy niewielkich obciąŜeniach w strefie kontaktu narzędzie – 
obrabiany metal. 

Oleje obróbcze są wytwarzane i sprzedawane w stanie gotowym do uŜycia. Oleje 
obróbcze są to oleje mineralne, zwierzęce (olej smalcowy) lub roślinne (rzepakowy), niekiedy 
syntetyczne oraz ich mieszaniny. Oleje obróbcze nie zawierają wody i nie tworzą z nią 
trwałych emulsji. RozróŜnia się oleje obróbcze zwykłe (chemicznie bierne) i oleje obróbcze 
aktywowane. Te ostatnie uzyskuje się przez wprowadzenie do zwykłego oleju substancji 
aktywnych: siarki elementarnej, związków siarki, chloru lub innych. Olej zawierający związki 
siarki jest nazywany sulfofrezolem, oleje z zawartością chloru (najczęściej chlorowanych 
parafin) – olejami chlorowanymi. Oleje aktywowane wykazują lepsze właściwości smarne 
i przeciwzuŜyciowe, istotne zwłaszcza przy duŜych prędkościach obrabiania metalu i duŜych 
naciskach. Wadą olejów obróbczych jest ich małe ciepło właściwe, co powoduje 
powolniejsze odprowadzanie ciepła z narzędzia i obrabianego materiału. Oleje obróbcze 
zwykłe są stosowane w przypadkach, gdy zaleŜy na uzyskaniu duŜej dokładności zarysu 
narzędzi skrawających (np.: noŜy, frezów, ściernic kształtowych). Oleje obróbcze 
aktywowane są stosowane w przypadkach obróbki materiałów trudno obrabialnych lub, gdy 
występują bardzo duŜe naciski między narzędziem i obrabianym materiałem.  

Ciecze chłodząco-smarujące naleŜy przygotowywać w oddzielnych, specjalnie do tego 
celu przeznaczonych pojemnikach. NaleŜy przestrzegać zasady, aby koncentrat dolewać do 
wody, a nie wodę do koncentratu. Przed wprowadzeniem nowej emulsji (chłodziwa) do 
frezarki, naleŜy starannie usunąć zanieczyszczenia istniejące w układzie: szlamy, wióry, 
produkty korozji, itp.  

 
Tabela 5. Ciecze chłodząco-smarujące najczęściej stosowane przy frezowaniu [3]. 

 

Frezowanie 
Materiał obrabiany 

zgrubne dokładne 

Stal  Emulsja olejowa 
Emulsja olejowa 

Oleje aktywowane 

Staliwo 
Roztwór wodny sody 

Emulsja olejowa 
Emulsja olejowa 

Oleje aktywizowane 

śeliwo 
Na sucho 

Emulsja olejowa 
Na sucho 

Emulsja olejowa 

Mosiądz 
Na sucho 

Emulsja olejowa 
Emulsja olejowa 

Oleje aktywizowane 

Aluminium 
Emulsja olejowa 

Oleje natłuszczone 
Emulsja olejowa 

Oleje natłuszczone 
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4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie znasz rodzaje frezowania? 
2. Jakie są zalety frezowania czołowego? 
3. Jakie znasz technologiczne parametry skrawania stosowane przy frezowaniu? 
4. Jakie znasz rodzaje posuwu? 
5. Z jakiego wzoru naleŜy skorzystać obliczając posuw minutowy? 
6. W jakim celu stosuje się ciecze obróbkowe? 
7. Jakie znasz rodzaje cieczy obróbkowych? 
 
4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Dobierz prędkość skrawania i posuw na ostrze do zgrubnego frezowania płytki frezem 
walcowo-czołowym wykonanej ze stali niestopowej o twardość HB 140. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

 Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z zasadami doboru parametrów skrawania, 
2) dobrać prędkość skrawania dla operacji frezowania, 
3) dobrać posuw na ostrze, 
4) dokonać oceny ćwiczenia, 
5) zaprezentować wykonane ćwiczenie. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– tabele parametrów skrawania, 
– poradniki, 
– pisaki, 
– kartki papieru. 
 
Ćwiczenie 2 

Oblicz posuw minutowy dla frezowania zgrubnego stali frezem walcowo-czołowym 
o ośmiu ostrzach i liczbie obrotów równej 500 obr/min.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z zasadami doboru parametrów skrawania, 
2) dobrać z tabeli wartość posuwu w mm/ostrze dla operacji frezowania, 
3) obliczyć posuw minutowy, 
4) dokonać oceny ćwiczenia, 
5) zaprezentować wykonane ćwiczenie. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

– tabele parametrów skrawania, 
– poradniki, 
– pisaki, 
– kartki papieru. 
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4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) scharakteryzować proces frezowania? � � 
2) określić parametry skrawania przy frezowaniu? � � 
3) dobrać prędkość obrotową wrzeciona? � � 
4) dobrać prędkość skrawania? � � 
5) dobrać posuw? � � 
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4.3. Rodzaje frezów. Geometria części roboczej freza 
 
4.3.1. Materiał nauczania 
 

Narzędziem przeznaczonym do obróbki na frezarkach jest frez. Frezy są narzędziami 
wieloostrzowymi (warstwę materiału skrawa jednocześnie kilka a niekiedy nawet kilkanaście 
ostrzy) o róŜnych kształtach. RóŜnorodność frezów umoŜliwia dokonywanie róŜnych 
podziałów tych narzędzi. Podobnie jak i inne narzędzia skrawające, dzielą się na frezy 
normalne i specjalne. Frezy normalne są to frezy przeznaczone do obróbki płaszczyzn, 
rowków, gwintów, uzębień itp. i objęte są normami. Frezy specjalne są to frezy przeznaczone 
do obróbki przedmiotów o specjalnych powierzchniach. Są to frezy kształtowe o zarysie 
odpowiadającym kształtowi obrobionej powierzchni. Frezy specjalne są wykonywane na 
zamówienie i stosowane głównie w produkcji seryjnej i masowej. 

W zaleŜności od powierzchni, na której są wykonane ostrza, rozróŜnia się frezy: 
− walcowe o ostrzach prostych lub śrubowych, 
− czołowe, 
− walcowo-czołowe.  

ZaleŜnie od sposobu zamocowania rozróŜnia się frezy: 
− nasadzane, 
− trzpieniowe z chwytem walcowym lub stoŜkowym. 

W zaleŜności od wykonania rozróŜnia się:  
− frezy pojedyncze jednolite, 
− frezy zespołowe, 
− frezy składane z wstawianymi ostrzami ze stali szybkotnącej lub z węglików spiekanych, 
− głowice frezowe. 

ZaleŜnie od kształtu rozróŜnia się frezy: 
− walcowe, 
− tarczowe, 
− piłkowe, 
− kątowe, 
− kształtowe. 

Frezy trzpieniowe walcowe i walcowo-czołowe nazywa się równieŜ frezami palcowymi,  
a frezy kształtowe nasadzane o ostrzach tylko na powierzchni walcowej lub na powierzchni 
walcowej i czołowej frezami krąŜkowymi. Frezy walcowe i walcowe-czołowe mogą 
pracować jako prawotnące lub lewotnące w zaleŜności od sposobu zamocowania na 
wrzecionie. Frez nazywa się prawotnącym, jeŜeli patrząc nań od strony wrzeciona obrabiarki, 
będziemy widzieli kierunek skrawania zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, jeŜeli 
zaś przeciwny – lewotnącym. 
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Rys. 3. Wybrane rodzaje frezów: a) pojedynczy walcowy NFWa, b) zespołowy walcowy NFWc,  

c) walcowo-czołowy NFCa, d) głowica trzpieniowa, e) głowica nasadzana, f) tarczowy trzystronny 
NFTa, g) piłkowy NPTe, h) tarczowy trzystronny o wstawianych ostrzach NFTb, i) kątowy NFKa,  
j) palcowy NFPa, k) trzpieniowy kątowy NFRe, l) m) kształtowe NFRa NFR b,  n) zespołowy do 
rozwiertaków, o) do gwintowników, p) krąŜkowy niesymetryczny NFKc, r) modułowy krąŜkowy 
NFMa, s) do ślimacznic NFMc [2] 

 
Ostrza frezów wykonane są najczęściej ze stali szybkotnącej, węglików spiekanych 

lutowanych do korpusu freza lub teŜ jako płytki wieloostrzowe mocowanie mechanicznie 
(rys. 4). Zastosowanie płytek wieloostrzowych powlekanych stwarza warunki do obróbki  
z duŜymi prędkościami, dzięki czemu uzyskuje się duŜą wydajność obróbki i korzystną 
jakość powierzchni po obróbce. 

 
 
 
 

 
 

Rys. 4. Frezy z płytkami wieloostrzowymi: a) frez nasadzany walcowo-czołowe, b) głowica frezowa czołowa, 
c) frez tarczowy, d) frez trzpieniowy [www.pafana.com.pl]. 

 

a) 

c) 

b) 

d) 
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Podstawowym materiałem do wyrobu frezów są stale szybkotnące: SW12, SW7M, 
SK5V, SK5M, SK8M, SK10V. W celu polepszenia twardości powierzchniowej narzędzia 
oraz odporności na ścieranie stale szybkotnące pokrywa się głównie azotkiem tytanu. Węgliki 
spiekane stosowane na ostrza frezów to: S10, S20, S30 do obróbki stali i staliwa, H3, H10, 
H20, H30 do obróbki Ŝeliw. Płytek wieloostrzowych nie ostrzy się, po stępieniu jednego 
naroŜa płytki przestawia się ją w gnieździe i pracuje następnym naroŜem. Podobnie jak stale 
szybkotnące, tak i płytki z węglików spiekanych pokrywa się twardymi materiałami: 
węglikiem tytanu, azotkiem tytanu lub związkami tytanu i tlenku glinu.  

ZaleŜnie od sposobu wykonania ostrzy rozróŜnia się frezy:  
− ścinowe, 
− zataczane. 
 

 
 

Rys. 5. Kształty ostrzy we frezach: a) jednościnowe, b) dwuścinowe, c) łukowe, d) zataczane po spirali 
Archimedesa, e) zataczane po spirali logarytmicznej, f) zataczane po linii prostej [3]. 

 
 
Do grupy ostrzy ścinowych naleŜą: ostrza jednościnowe, dwuścinowe i łukowe.  

Ostrza jednościnowe są stosowane głównie w takich typach frezów, które nie mogą mieć 
ostrzy dwuścinowych, np. we frezach kątowych i niektórych frezach tarczowych. Ostrza 
dwuścinowe są ostrzami wytrzymałymi o duŜym kącie natarcia. MoŜna skrawać nimi, 
stosując duŜe posuwy, przez co zapewnia się lepszą wydajność frezowania. Podobne zalety 
wykazują ostrza łukowe, które mają największą przestrzeń rowka wiórowego przy 
nie zmniejszonej wytrzymałości samego ostrza.  

Frezy z ostrzami zataczanymi są przewaŜnie stosowane do obróbki powierzchni 
kształtowych. Zarys krawędzi ostrza zataczanego, odpowiadający zarysowi frezowanej 
powierzchni, jest uzyskany w wyniku przecięcia powierzchni natarcia z kształtową 
powierzchnią przyłoŜenia. W celu uzyskania pełnej zgodności zarysu krawędzi ostrza  
z zarysem frezowanej powierzchni kąt natarcia przyjmuje się równy 0°.  
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Rys. 6. Elementy geometryczne freza walcowo-czołowego [3]. 
 
Główne kąty ostrza freza to: α0 – kąt przyłoŜenia i γ0 – kąt natarcia. Kąt przyłoŜenia α0 

jest zawarty między powierzchnią przyłoŜenia i styczną do obwodu freza, a kąt natarcia  
γ0 – między powierzchnią natarcia i promieniem freza przechodzącym przez wierzchołek 
rozpatrywanego ostrza. Prócz głównych kątów ostrza występują równieŜ tzw. kąty normalne: 
przyłoŜenia αn oraz natarcia γn..  

 

   
 

Rys. 7. Geometria ostrza freza: a) walcowego b) walcowo czołowego [3] 

 
Kąt główny przyłoŜenia we frezach walcowych i walcowo-czołowych wynosi 10–16º, 
trzpieniowych 16–25º, tarczowych 12–20º. Kąt natarcia we frezach walcowych i walcowo-
czołowych, trzpieniowych i tarczowych wynosi 15–30º.  
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4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie są rodzaje frezów w zaleŜności od powierzchni, na której są wykonane ostrza? 
2. Jakie są rodzaje frezów w zaleŜności od sposobu zamocowania? 
3. Jakie są rodzaje frezów w zaleŜności od kształtu? 
4. Jakie są podstawowe materiały narzędziowe do wyrobu frezów? 
5. Jakie są elementy geometryczne freza? 
 
4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 
 Rysunek przedstawia frez wykonany z materiału narzędziowego SK10V. Określ rodzaj 
freza, jego oznaczenie oraz materiał narzędziowy, z jakiego został wykonany. 
 
 

 
Rysunek do ćwiczenia 1 [2]. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić jaki rodzaj freza jest przedstawiony na rysunku,  
2) podać jego symbol, 
3) określić materiał narzędziowy z którego został wykonany frez, 
4) wpisać wszystkie pomysły na kartce (burza mózgów – nie krytykując Ŝadnego 

z pomysłów koleŜanek/kolegów), 
5) uporządkować zapisane pomysły,  
6) zaprezentować efekty pracy, 
7) wziąć udział w podsumowaniu.  
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− duŜe arkusze papieru,  
− mazaki,  
− tablica flipchart. 
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Ćwiczenie 2 
Rysunek przedstawia frez walcowo-czołowy. Nazwij elementy geometryczne freza 

oznaczone na rysunku. 

 
 

Rysunek do ćwiczenia 2 [2]. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zastanowić się jakie elementy geometrii freza walcowo-czołowego zostały przedstawione 
na rysunku,  

2) wpisać wszystkie pomysły na kartce (burza mózgów – nie krytykując Ŝadnego 
z pomysłów koleŜanek/kolegów), 

3) uporządkować zapisane pomysły,  
4) zaprezentować efekty pracy, 
5) wziąć udział w podsumowaniu.  
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− duŜe arkusze papieru,  
− mazaki,  
− tablica flipchart. 

 
4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) sklasyfikować narzędzia do frezowania? � � 
2) rozróŜnić oznaczenia frezów? � � 
3) opisać budowę freza? � � 
4) określić geometrię ostrzy frezów? � � 
5) rozróŜnić rodzaje materiałów, z jakich wykonuje się frezy? � � 

1

2 

3 

45 
6 

8 

9 

10 

11 

12 
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4.4. Mocowanie narzędzi i przedmiotów do obróbki 
 
4.4.1. Materiał nauczania 
 

Do podstawowego wyposaŜenia frezarek naleŜą:  
− uchwyty do zamocowania frezów (trzpienie frezarskie, oprawki zaciskowe), 
− uchwyty obróbkowe (imadła maszynowe, elementy do bezpośredniego mocowania 

przedmiotów na stole), 
− przyrządy obrabiarkowe (stoły obrotowe, przyrządy podziałowe). 

Dobór uchwytów do mocowania frezów zaleŜny jest od rodzaju frezarki oraz 
zastosowanego freza. Fezy najczęściej mocuje się za pomocą trzpieni frezarskich (rys. 8 a, e), 
oprawek zaciskowych (rys. 8 c) i tulei redukcyjnych (rys. 8 b, f). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 8. Oprawki do frezów: a) trzpień frezarski zabierakowy, b) tuleja redukcyjna z chwytem stoŜkowym  
i gniazdem Morse’a, c) oprawka zaciskowa z chwytem stoŜkowym, d) tulejka rozpręŜna e) trzpień 
frezarski długi, f) tuleja redukcyjna [www.somatec.pl]. 

 
Na frezarkach poziomych (z poziomą osią obrotu wrzeciona) mocowane są przede 

wszystkim frezy walcowe posiadające w korpusie otwór osiowy, którym nasadzane są na 
przedłuŜenie wrzeciona frezarki – stąd ich nazwa frezy nasadzane (frezy walcowe, tarczowe, 
krąŜkowe, kątowe). Chwyt stoŜkowy trzpienia jest osadzony w stoŜkowym gnieździe 
wrzeciona i dociskany do gniazda śrubą przechodzącą przez otwór wrzeciona.  

Podparcie trzpienia w podtrzymce ruchomej moŜe odbywać się w dowolnie obranym 
miejscu jego długości po nałoŜeniu na trzpień tulei prowadzącej walcowej lub stoŜkowej. 
Frez jest ustalany na powierzchni walcowej o średnicy d, a jego odległość od czoła trzpienia 
jest ustalana za pomocą pierścieni. Wpust przenosi moment skrawania, a nakrętka zapewnia 
Ŝądane połoŜenie freza w stosunku do czoła wrzeciona. 

 
 

a) b) c)

d) 

e)

f) 
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Rys. 9. Trzpień frezarski długi: 1) chwyt stoŜkowy, 2) gwint, 3) rowki zabieraka, 4) wpust, 5) pierścienie 

ustalające, 6) nakrętka, 7 tuleja [1] 
 
Gdy zbędne jest ustalanie freza w określonej odległości od czoła wrzeciona, stosuje się 

trzpienie frezarskie zabierakowe (rys. 10). Trzpienie te mają zastosowanie do frezów 
pracujących ostrzami czołowymi. Frez jest ustalany na trzpieniu średnicą d i mocowany 
śrubą. Moment skrawania jest przenoszony z freza na wrzeciono frezarki za pomocą kłów 
oraz rowków o szerokości B, wykonanych w kołnierzu pierścieniowym. Chwyt stoŜkowy jest 
ustalany we wrzecionie obrabiarki. 

 

 
 

 
Rys. 10. Trzpień frezarski zabierakowy: 1) chwyt stoŜkowy, 2) kołnierz z rowkami o szerokości B, 3) śruba [1]. 

 
Do ustalania i mocowania frezów trzpieniowych z chwytem walcowym stosuje się 

oprawki zaciskowe podobne do oprawek wiertarskich, lecz o innym kształcie części 
ustalającej oprawkę we wrzecionie frezarki. Wewnątrz korpusu znajduje się tulejka rozpręŜna 
przesuwana za pomocą nakrętki. Chwyt oprawki do frezów ma postać stoŜka Morse'a 
odmiany B lub stoŜka o zbieŜności 7:24.  

 

 
 

Rys. 11. Oprawka zaciskowa z chwytem stoŜkowym [1]. 

  
Tuleje redukcyjne z chwytem stoŜkowym są przeznaczone do mocowania na frezarce 

narzędzi z chwytem stoŜkowym. 
Sposób zamocowania przedmiotu na frezarce zaleŜy od kształtu i wymiarów przedmiotu 

obrabianego, wielkości produkcji (jednostkowa, seryjna czy masowa) oraz rodzaju operacji. 
Przy frezowaniu płaszczyzn, rowków, wcięć itp. w przedmiotach o prostych kształtach 
i o większych wymiarach, przy produkcji jednostkowej lub małoseryjnej zamocowuje się 
przedmiot bezpośrednio na stole frezarki (rys. 12), a ustawienie go względem narzędzia 

1 2 3 
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odbywa się wg. rys traserskich. Do bezpośredniego zamocowania przedmiotów na stołach 
frezarek stosuje się łapy dociskowe i dociski boczne. Jako podkładki (podpórki) pod łapy 
dociskowe są stosowane podkładki zwykłe o wysokości równej wysokości przedmiotu  
w miejscu zamocowania albo podkładki schodkowe, schodkowo-promieniowe i schodkowo-
dwudzielne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 12. Zamocowanie przedmiotu obrabianego bezpośrednio na stole obrabiarki łapą dociskową [2]. 
 
Przy produkcji wielkoseryjnej lub masowej mocowanie przedmiotu odbywa się  

w specjalnych przyrządach z ustawiakami zapewniającymi prawidłowe ustawienie 
przedmiotu względem narzędzia. Te same operacje w przedmiotach drobnych 
produkowanych w sposób jednostkowy lub małoseryjny wykonuje się z zamocowaniem 
przedmiotu w imadle (rys. 13), a w produkcji masowej – w uchwytach specjalnych, 
umoŜliwiających często jednoczesne zamocowanie i obróbkę kilku przedmiotów.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 13. Imadła maszynowe: a) obrotowe z przesuwną śrubą, b) pochylne kołyskowe, c) imadło maszynowe  
do wałków, d) imadło szybkomocujące mimośrodowe [www.bison-bial.pl]. 

 
 
Imadło maszynowe mocje się bezpośrednio na stole obrabiarki. Wpusty ustalające 

których jedna część jest zagłębiona w kanałku imadła a druga (wystająca) w rowku teowym 
stołu frezarki zapewniają zachowanie prostopadłości lub równoległości szczęk imadła do osi 
wrzeciona frezarki. Imadła szybkomocujące stosuje się przy produkcji seryjnej w celu 

a) b) 

c) 
d) 
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szybkiego mocowania przedmiotów o nieznacznie róŜniących się wymiarach. Imadła do 
wałków słuŜą do mocowania walcowych przedmiotów przy frezowaniu rowków wpustowych.  

Do mocowania przedmiotów walcowych stosuje się uchwyty samocentrujące na 
podstawach (rys. 14). Przeznaczone są do prac frezarskich wymagających powtarzalnego 
samocentrowania obrabianych przedmiotów. Samocentrujące uchwyty 2-, 3- i 4-szczękowe 
pozwalające na mocowanie okrągłych, kwadratowych lub nieregularnych (w miękkich 
szczękach) kształtów obrabianych przedmiotów. Uchwyty na podstawie obrotowej 
umoŜliwiają ustawienie przedmiotu obrabianego w zakresie 0–360°. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 14. Uchwyty samocentrujące na podstawie: a) zwykłej, b) prostokątnej, c) obrotowej [www.bison-bial.pl]. 
 
Przy wykonywaniu bardziej złoŜonych prac frezarskich, do frezowania ciągłego 

przedmiotów zamocowanych w uchwytach dookoła osi obrotu stołu oraz do frezowania 
bocznych powierzchni przedmiotów po łuku koła, przedmiot zamocowuje się na stołach 
obrotowych (rys. 15 a). Przedmioty, w których trzeba wykonać obróbkę frezowaniem  
w róŜnych miejscach na obwodzie mocuje się w przyrządach podziałowych. Przyrządy 
podziałowe dzielą się na przyrządy z pionową (rys. 15 b) i z poziomą osią obrotu (rys. 15 c). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 15. Przyrządy obrabiarkowe: a) stół obrotowy, b) przyrząd podziałowy z pionową osią obrotu, c) przyrząd 
podziałowy z pionową osią obrotu [www.bison-bial.pl]. 

 
Do wykonywania prac frezarskich, wymagających np. dzielenia obwodu przedmiotu 

obrabianego na pewną liczbę równych lub nierównych części, do dzielenia na części 
odcinków linii prostych lub frezowania rowków śrubowych stosuje się podzielnicę (rys. 16). 
Podzielnica wchodzi najczęściej w skład normalnego wyposaŜenia frezarek poziomych 
i uniwersalnych.  

a) c) b) 

a) 

b) c) 
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Rys. 16. Podzielnica uniwersalna tarczkowa: a) widok ogólny, b) przykład zamocowania przedmiotu 
w podzielnicy [2]. 

Podzielnica uniwersalna jest zaopatrzona w trzy wymienne tarczki z otworkami 
wywierconymi na współśrodkowych okręgach. KaŜda tarczka ma następujące liczby 
otworków na poszczególnych okręgach: 
I tarczka – 15, 16, 17, 18, 19 i 20, 
II tarczka – 21, 23, 27, 29, 31 i 33, 
III tarczka – 37, 39, 41, 43, 47 i 49. 

Przy obracaniu korbką ruch z wałka jest przenoszony na wrzeciono podzielnicy za 
pomocą przekładni ślimakowej. Uzyskiwane w ten sposób dzielenie obwodu przedmiotu 
obrabianego nosi nazwę podziału pośredniego. Dzielenie obwodu koła na równe części moŜe 
być przeprowadzone: 
− przez dzielenie zwykłe, 
− przez dzielenie róŜnicowe. 

Przy zwykłym dzieleniu obwodu koła na równe części tarczka podziałowa jest przez cały 
czas nieruchoma. Liczbę obrotów korbką dla ślimacznicy z czterdziestoma zębami 
(najczęściej występująca) oblicza się według wzoru: 

z

40=kn  

gdzie: z – liczba podziałów na obwodzie. 
 
Przykładem niech będzie podział okręgu na 32 równe części, czyli z = 32 to podstawiając do 
wzoru otrzymujemy: 

16

4
1

32

8
1

32

4040 ====
z

nk  

 

NaleŜy wykonać jeden pełny obrót korbką i 
16

4
 obrotu. W tym celu zatrzask korbki 

ustawiamy na okręgu, w którym jest 16 otworków. Wychodząc z dowolnego otworka tego 
okręgu, wykonujemy korbką l pełny obrót i dodatkowo przesuwamy ją w tym samym 
kierunku o 4 otworki. W przypadku przesunięcia korbki za daleko naleŜy cofnąć ją o znaczną 
część pełnego obrotu i ponownie przesunąć do właściwego otworka. Cofnięcie korbki tylko 
do przeznaczonego otworka powoduje błąd w dzieleniu, wskutek luzu w przekładni 
ślimakowej.  

Aby uniknąć obliczania kaŜdorazowo otworków, co zabiera sporo czasu i moŜe stać się 
przyczyną pomyłki, korzysta się z pomocy nastawnych wskazówek. Wskazówki rozchyla się 
ściętymi krawędziami na kąt odpowiadający części obrotu korbką. Po ustaleniu rozchylenia 

a) 
b) 
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wskazówek unieruchamia się je względem siebie przez dokręcenie wkrętu. Wskazówki mogą 
być obrócone wspólnie przy niewielkim nacisku. 
 

 
 

Rys. 17. Przykład wykorzystania wskazówek podzielnicy [3]. 

  
W połoŜeniu pokazanym na rys. 17 obie wskazówki są ustalone do pierwszego dzielenia. 

Wskazówka W1 opiera się swą ściętą krawędzią o czop zatrzasku, który znajduje się  
w otworku wyjściowym. Wskazówka W2 swą ściętą krawędzią ogranicza cztery działki 
okręgu, czyli przylega stycznie do czwartego otworka, nie licząc otworka wyjściowego.  
Przy pierwszym dzieleniu wyciągamy zatrzask z otworka wyjściowego i po wykonaniu 
pełnego obrotu korbką zatrzask wprowadzamy w otworek 4, wyznaczony przez połoŜenie 
wskazówki W2. Następnie obie wskazówki obracamy w prawo aŜ do miejsca, w którym 
wskazówka W1 oprze się o czop zatrzasku. Wskazówka W2 wyznaczy automatycznie ten 
otworek, do którego będzie wprowadzony czop zatrzasku przy następnym dzieleniu. 

Dzielenie róŜnicowe (przy normalnym zespole kół zmianowych podzielnicy) umoŜliwia 
dokonanie podziału obwodu przedmiotu na dowolną liczbę części w zakresie 2–360. 
Przy dzieleniu róŜnicowym wykorzystuje się ruch obrotowy tarczki. Zasada dzielenia 
róŜnicowego polega na tym, Ŝe obiera się na tarczce otworek x lub y, przy czym w czasie 
obrotu korbki z połoŜenia A do połoŜenia B tarczka obraca się albo w kierunku zgodnym  
z ruchem korbki, albo w kierunku przeciwnym do takiego połoŜenia, w którym obrany 
otworek znajdzie się pod zatrzaskiem korbki. Z chwilą, gdy zatrzask korbki wpadnie  
w obrany otworek, dzielenie jest skończone. Obraniu otworka x odpowiada przyjęcie 
zastępczej liczby podziałów z′ większej od z, a otworka y – liczby podziałów z′  
mniejszej od z. Liczbę z′ przyjmuje się zwykle jako niewiele róŜniącą się od liczby z, ale 
taką, przy której byłoby moŜliwe dokonanie dzielenia zwykłego na z′ części. Warunek ten 
wynika ze wzoru na liczbę obrotów korbką przy podziale zwykłym. Tarczka podziałowa 
otrzymuje ruch obrotowy od wrzeciona podzielnicy przez koła zmianowe za, zb, zc i zd oraz 
przekładnię stoŜkową o przełoŜeniu 1:1. Podzielnice uniwersalne są zaopatrzone w zespół kół 
zmianowych o następujących liczbach zębów: 24, 26, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 56, 64, 72, 86, 
100 oraz ewentualnie w koła dodatkowe o liczbach zębów: 46, 52, 58, 68, 76. 
 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 
 

28 

 
 

Rys. 18. Podzielnica uniwersalna przystosowana do dzielenia róŜnicowego [3]. 

 
Liczby zębów kół zmianowych, które naleŜy załoŜyć na podzielnicę, oblicza się ze wzoru: 
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Liczbę obrotów korbką względem tarczki wyznacza się z zaleŜności: 
 

'

40
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Ułamek otrzymany ze wzoru moŜe mieć wartość dodatnią lub ujemną. Dodatnią wartość 

wyraŜenia )'(
40

'
zz

z
−  otrzymuje się wtedy, gdy przyjęta liczba z′ jest większa od z. Kierunek 

obrotów tarczki musi być wówczas zgodny z kierunkiem ruchu korbki. Ujemną wartość 

wyraŜenia )'(
40

'
zz

z
−  otrzymuje się wtedy, gdy przyjęta liczba z′ jest mniejsza od z. Kierunek 

obrotów tarczki musi być wówczas przeciwny do kierunku ruchu korbki. Gdyby po załoŜeniu 
kół zmianowych okazało się, Ŝe kierunek obrotów tarczki nie jest właściwy, wówczas 
wstawia się koło pośredniczące o dowolnej liczbie zębów. 
 Przykładem niech będzie podział okręgu na 69 części. NaleŜy przyjąć zastępczą liczbę 
podziałów większą od z, w naszym przypadku z′ = 70. Koła zmianowe oblicza się ze wzoru: 
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4.4.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1) Od czego zaleŜny jest dobór uchwytów do mocowania frezów? 
2) W jaki sposób zamocujesz frezy nasadzane? 
3) W jaki sposób zamocujesz frezy trzpieniowe? 
4) Jakie znasz podstawowe sposoby mocowania przedmiotów na frezarce? 
5) Jakie znasz uchwyty do mocowania przedmiotów, w których trzeba wykonać obróbkę na 

obwodzie? 
6) Na czym polega dzielenie obwodu koła na równe części? 
 
4.4.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Zamocuj na frezarce pręt o długości 100 mm i średnicy 20 mm, w którym zostanie 
wyfrezowany rowek na wpust. Rowek zostanie wykonany frezem trzpieniowym z chwytem 
walcowym o średnicy 6 mm. Określ sposób, w jaki zamocujesz przedmiot obrabiany 
i narzędzie. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić sposób zamocowania obrabianego przedmiotu na frezarce,  
1) określić, jakie uchwyt naleŜy zastosować do zamocowania narzędzia, 
2) scharakteryzować oprzyrządowanie konieczne do zamocowania przedmiotu i narzędzia, 
3) wpisać wszystkie pomysły na kartce (burza mózgów – nie krytykując Ŝadnego 

z pomysłów koleŜanek/kolegów), 
4) uporządkować zapisane pomysły,  
5) zamocować przedmiot na frezarce, 
6) zaprezentować efekty pracy, 
7) wziąć udział w podsumowaniu.  
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− pręt o długości 100 mm i średnicy 20 mm, 
− frezarka pionowa, 
− imadła i uchwyty obróbkowe, 
− duŜe arkusze papieru,  
− mazaki,  
− tablica flipchart. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj szesnaście nacięć na obwodzie tarczy za pomocą podzielnicy. Określ sposób 
dzielenie obwodu na równe części. Określ ilość obrotów, które naleŜy wykonać korbką, aby 
obrócić tarczę o jedno nacięcie. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić sposób wykonania dzielenia obwodu na równe części,  
2) obliczyć liczbę obrotów korbką, 
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3) wpisać wszystkie pomysły na kartce (burza mózgów – nie krytykując Ŝadnego 
z pomysłów koleŜanek/kolegów), 

4)  uporządkować zapisane pomysły,  
5) wykonać dzielenie obwodu, 
6)  zaprezentować efekty pracy, 
7)  wziąć udział w podsumowaniu.  
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− tarcza, 
− frezarka pozioma, 
− podzielnica uniwersalna, 
− duŜe arkusze papieru,  
− mazaki,  
− tablica flipchart. 
 
4.4.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) określić sposoby mocowania narzędzi na frezarce? � � 
2) dobrać oprawki do mocowania narzędzia na frezarce? � � 
3) określić sposoby mocowania przedmiotów na frezarce? � � 
4) dobrać uchwyty obróbkowe do mocowania przedmiotu obrabianego? � � 
5) wykonać dzielenie obwodu przedmiotu obrabianego? � � 
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4.5. Frezowanie powierzchni płaskich 
 
4.5.1. Materiał nauczania 
 

Wykonanie powierzchni płaskich jest jedną z waŜniejszych operacji technologicznych 
związanych z procesem frezowania. Frezowanie płaszczyzn realizowane moŜe być 
następującymi narzędziami: 
− frezem walcowym (frezowanie obwodowe), 
− frezem walcowo-czołowym (frezowanie czołowe), 
− głowicami frezarskimi. 

Przy obwodowym frezowaniu płaszczyzny na wybór freza w głównej mierze wpływa 
rodzaj materiału przedmiotu obrabianego, szerokość płaszczyzny obrabianej i głębokość 
frezowania. 

Konstrukcja freza walcowego umoŜliwia skrawanie materiału jego obwodem, boczne 
powierzchnie freza nie mają ostrzy. Najczęściej ten sposób frezowania stosowany jest na 
frezarkach poziomych. Podczas frezowania przeciwbieŜnego skrawanie zaczyna się od 
najmniejszej grubości warstwy skrawanej, kończy zaś przy największej grubości.  
W przypadku frezowania współbieŜnego jest odwrotnie. Przyjmuje się, Ŝe frezowanie 
przeciwbieŜne stosowane jest dla obróbki wstępnej, współbieŜne w przypadku obróbki 
wymagającej większej, w porównaniu do poprzedniej, dokładności. Przy frezowaniu 
płaszczyzn frezami walcowymi powinno się stosować frezy o moŜliwie małej średnicy, 
jednak nie mniejszej niŜ: 
− 10 głębokości frezowania przy małych szerokościach płaszczyzn, 
− 20 głębokości frezowania przy duŜych szerokościach płaszczyzn. 

Do frezowania płaszczyzn o szerokości do 100 mm stosuje się frezy walcowe 
pojedyncze, natomiast przy szerokościach większych od 100 mm zaleca się stosować frezy 
walcowe zespołowe. Zwykle dobiera się frezy walcowe o takich wymiarach, aby szerokość 
frezowania nie przekraczała 1,5 średnicy freza.  

Ustawienie freza walcowego na wymaganą głębokość frezowania przy frezowaniu 
płaszczyzn w przedmiotach zamocowanych bezpośrednio na stole frezarki lub w imadle 
odbywa się przez podniesienie stołu. Wielkość tego podniesienia odczytuje się na skali 
pierścienia sprzęgniętego z kółkiem ręcznym do podnoszenia stołu. Ustawienie freza 
walcowego na wymaganą głębokość frezowania przy frezowaniu płaszczyzn w przedmiotach 
zamocowanych w uchwytach specjalnych odbywa się za pomocą ustawiaka okrągłego i płytki 
ustawczej (rys. 19). 

 
 

 
 

Rys. 19. Ustawienie freza na wymaganą głębokość frezowania wg ustawiaka i płytki ustawczej [3]. 
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Frezy walcowo-czołowe umoŜliwiają skrawanie zarówno obwodem jak i powierzchnią 
boczną freza, dzięki czemu moŜna je stosować zarówno na frezarkach poziomych jak 
i pionowych. Największą wydajność frezowania powierzchni płaskich uzyskać moŜna przez 
stosowanie głowic frezarskich. Posiadają one najczęściej wymienne ostrza rozstawione na 
jednym promieniu (głowice zwykłe), lub na róŜnych promieniach (głowice stopniowe).  
W przypadku głowicy zwykłej jej praca jest zbliŜona do pracy freza walcowo-czołowego, 
natomiast w przypadku głowicy stopniowej kaŜde ostrze skrawa inną warstwę materiału, 
przez co wydajność frezowania jest większa. Średnicę freza walcowo-czołowego lub głowicy 
frezowej przyjmuje się równą: d > 1,2 szerokości frezowanej płaszczyzny.  

Ustawienie freza walcowo-czołowego lub głowicy frezowej na określona głębokość 
skrawania odbywa się zwykle przez zdjęcie tzw. próbnego wióra lub według linii traserskiej. 
Takie ustawienia są czasochłonne i stosowane tylko w produkcji jednostkowej lub 
małoseryjnej. W produkcji wielkoseryjnej i masowej, gdy przedmiot obrabiany jest 
zamocowany w specjalnym uchwycie obróbkowym, ustawienie tych narzędzi na głębokość 
frezowania odbywa się według ustawiaka i płytki ustawczej. 
Drugim waŜnym sposobem ustawienia freza jest jego ustawienie względem szerokości 
frezowanej płaszczyzny. Ustawienie to ma wpływ na: 
− sposób wcinania się ostrza freza w materiał obrabiany, 
− długość drogi skrawania w ramach kaŜdego obrotu freza, 
− liczbę ostrzy jednocześnie pracujących, 
− rozkład sił skrawania. 

Frez powinien być ustawiony symetrycznie względem szerokości frezowanej 
płaszczyzny. Przy takim ustawieniu albo przy ustawieniu nieznacznie odbiegającym od 
ustawienia symetrycznego występuje pierwszy kontakt ostrza z materiałem skrawanym 
i korzystne przypadki uderzenia ostrza o materiał skrawany w chwili kaŜdorazowego 
rozpoczynania jego pracy. JeŜeli natomiast środek freza znajdzie się z boku frezowanego 
przedmiotu to występują niekorzystne przypadki uderzenia ostrza, mogące powodować 
wyłamywanie pracujących naroŜy płytek wieloostrzowych. Gdy średnica freza jest 
wielokrotnie większa od szerokości frezowanej płaszczyzny, to powinien on być ustawiony 
tak, by jednocześnie skrawały materiał co najmniej dwa ostrza. Praca będzie wtedy spokojna, 
bez drgań. 

 
 

          
 
 
 

 
 

Rys. 20. Ustawienie freza czołowego: a) prawidłowe, b) nieprawidłowe, c) do frezowania płaszczyzn o małej 
szerokości [3]. 

a) 

c) 

b) 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 
 

33 

4.5.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie znasz rodzaje frezowania płaszczyzn? 
2. Jakich narzędzi uŜyjesz do frezowania płaszczyzn? 
3. Jakie są kryteria doboru średnic narzędzi do frezowania płaszczyzn? 
4. W jaki sposób ustawia się frez na określoną głębokość frezowania? 
5. W jaki sposób ustawia się frez względem szerokości frezowanej płaszczyzny? 

 
4.5.3. Ćwiczenia 

 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj frezowanie płaszczyzny frezem walcowym zgodnie z dokumentacją zadania. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 

 Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z techniką frezowania płaszczyzn, 
2) dobrać sposób zamocowania przedmiotu obrabianego, 
3) dobrać narzędzia do frezowania, 
4) dobrać parametry skrawania, 
5) sprawdzić stan techniczny narzędzi, obrabiarki, uchwytów, 
6) zamocować przedmiot obrabiany, 
7) zamocować narzędzia obróbkowe, 
8) wykonać frezowanie płaszczyzny, 
9) przestrzegać przepisów bhp w trakcie wykonywania ćwiczenia, 
10) uporządkować stanowisko pracy, 
11) zagospodarować odpady, 
12) dokonać oceny wykonanej pracy, 
13) zaprezentować wykonane ćwiczenie. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– dokumentacja zadania, 
– tabele parametrów skrawania, 
– frezarka pozioma, 
– oprawki narzędziowe, 
– uchwyty obróbkowe, 
– frezy walcowe, 
– przyrządy pomiarowe, 
– materiał obrabiany, 
– pisaki, 
– kartki papieru. 
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Ćwiczenie 2 
Wykonaj frezowanie płaszczyzny głowicą frezarską zgodnie z dokumentacją zadania. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 

 Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z techniką frezowania płaszczyzn, 
2) dobrać sposób zamocowania przedmiotu obrabianego, 
3) dobrać narzędzia do frezowania, 
4) dobrać parametry skrawania, 
5) sprawdzić stan techniczny narzędzi, obrabiarki, uchwytów, 
6) zamocować przedmiot obrabiany, 
7) zamocować narzędzia obróbkowe, 
8) wykonać frezowanie płaszczyzny, 
9) przestrzegać przepisów bhp w trakcie wykonywania ćwiczenia, 
10) uporządkować stanowisko pracy, 
11) zagospodarować odpady, 
12) dokonać oceny wykonanej pracy, 
13) zaprezentować wykonane ćwiczenie. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– dokumentacja zadania, 
– tabele parametrów skrawania, 
– frezarka pionowa, 
– oprawki narzędziowe, 
– uchwyty obróbkowe, 
– głowice frezarskie, 
– przyrządy pomiarowe, 
– materiał obrabiany, 
– pisaki, 
– kartki papieru. 
 
4.5.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) dobrać narzędzia do frezowania płaszczyzn? � � 
2) dobrać parametry skrawania do frezowania płaszczyzn? � � 
3) zamocować przedmiot obrabiany do frezowania? � � 
4) zamocować narzędzia obróbkowe? � � 
5) wykonać frezowanie płaszczyzn? � � 
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4.6. Frezowanie rowków i powierzchni kształtowych 
 
4.6.1. Materiał nauczania 

 
Frezowanie róŜnego kształtu rowków jest równieŜ jedną z podstawowych operacji 

technologicznych wykonywanych przez frezowanie. Przeznaczone są do tego: 
− frezy tarczowe (rys. 21 a, b), które mocą skrawać tylko obwodem i wówczas ich 

zastosowanie ogranicza się tylko do wykonywania rowków, lub równieŜ powierzchnią 
boczną, wówczas moŜna nimi równieŜ frezować powierzchnie płaskie, 

− frezy trzpieniowe (rys. 21 c) przeznaczone przede wszystkim do wykonywania rowków 
na frezarkach pionowych lub frezowania wgłębień w przedmiotach płaskich, 

− frezy piłkowe – są to frezy podobne do tarczowych, lecz charakteryzujące się małą 
szerokością, 

− frezy trzpieniowe tarczowe (rys. 21 d), 
− frezy trzpieniowe kątowe (rys. 21 e) lub tarczowe kątowe (rys. 21 f)do frezowania 

rowków lub powierzchni płaskich pod określonym kątem. 
 

 
 

Rys. 21. Frezowanie rowków: a, b) frezem tarczowym, c) frezem trzpieniowym (palcowym), d) frezem 
trzpieniowym tarczowym, e) frezem trzpieniowym kątowym, f) frezem tarczowym kątowym [3]. 

 
Frezami tarczowymi frezuje się przelotowe rowki o przekroju prostokątnym lub 

pogłębienia boczne. Szerokość freza dobiera się w zaleŜności od szerokości frezowanego 
rowka lub pogłębienia bocznego. Średnicę freza dobiera się mając na uwadze głębokość 
frezowanego rowka. Rowki o większej głębokości wymagają na ogół zastosowania frezów  
o większej średnicy. Przy zamocowaniu freza tarczowego na trzpieniu frezarskim długim 
naleŜy przewidzieć podparcie trzpienia podtrzymką moŜliwie blisko freza. Rowki przelotowe 
o mniejszej dokładności są wykonywane frezami tarczowymi trzystronnymi, a dokładniejsze, 
jak np. rowki klinowe – frezami tarczowymi do rowków klinowych (z ostrzami zataczanymi). 
Frezowanie rowków w przedmiotach płaskich zamocowanych bezpośrednio na stole frezarki 
lub w imadle naleŜy prowadzić na frezarce poziomej, w której zapewniona jest prostopadłość 
wzdłuŜnego przesuwu stołu do osi wrzeciona. Imadło powinno być przed frezowaniem 
ustawione na stole z wpustami ustalającymi. Ustawienie freza na wymaganą głębokość 
frezowania (rowka) odbywa się przez podniesienie stołu, przy czym wielkość podniesienia 
odczytuje się na skali pierścienia sprzęgniętego z kółkiem ręcznym do podnoszenia stołu. 

Rowki nieprzelotowe lub jednostronnie przelotowe są wykonywane frezami 
trzpieniowymi walcowo-czołowymi (rys. 22). Wybór freza trzpieniowego walcowo-
czołowego zaleŜy od szerokości i częściowo głębokości frezowanego rowka oraz istniejących 
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do dyspozycji odmian tych frezów. Z uwagi na małą sztywność tych frezów rowek wykonuje 
się najczęściej przy kilku przejściach freza. 

 

 
 

Rys. 22. Frezowanie rowka na wpust frezem trzpieniowym walcowo-czołowym [3]. 
 
Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe słuŜą do frezowania stosunkowo krótkich rowków 

na frezarkach pionowych. W celu uniknięcia wcinania się w głąb materiału frezami 
trzpieniowymi wierci się w obu końcach rowka otwory i jednym lub kilkoma przejściami 
freza usuwa się materiał między otworami. 

Przy frezowaniu rowków w wałkach frezami trzpieniowymi ustawienie freza w osi wałka 
odbywa się w sposób następujący: po zbliŜeniu wałka do freza opuszcza się stół i przesuwa 
go w kierunku poprzecznym o wielkość S (rys. 23). Wielkość S oblicza się ze wzoru: 

mm
Dd

S
22

+=  

gdzie:  
d – średnica wałka w mm, 
D – średnica freza w mm. 

 
 

Rys. 23. Ustawienie freza trzpieniowego w osi wałka [3]. 
 

Frezowanie rowków teowych (rys. 24) składa się z trzech zabiegów: 
− frezowania rowka o przekroju prostokątnym frezem tarczowym (jeŜeli ma to być rowek 

przelotowy) lub frezem trzpieniowym (jeŜeli ma to być rowek nieprzelotowy lub 
jednostronnie przelotowy), 

− poszerzenia dolnej części rowka frezem trzpieniowym do rowków teowych,  
− frezowania górnych krawędzi frezem nasadzanym kątowym, symetrycznym 90° 

(w przypadku rowka przelotowego) lub frezem trzpieniowym kątowym (w przypadku 
rowka nieprzelotowego lub jednostronnie przelotowego).  

 
 

Rys. 24. Kolejność wykonywania rowka teowego [3]. 
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Rowki śrubowe o małym kącie pochylenia linii śrubowej (do 45°), czyli tzw. rowki 
strome o duŜym skoku, wykonywane są na frezarkach uniwersalnych z zastosowaniem 
podzielnicy uniwersalnej. Rowki natomiast o kącie pochylenia linii śrubowej większym niŜ 
45° mogą być wykonywane tylko przy zastosowaniu uniwersalnych głowic przystawnych na 
frezarkach poziomych lub uniwersalnych. 

Przy frezowaniu rowków śrubowych na frezarce uniwersalnej z zastosowaniem 
podzielnicy przedmiot obrabiany (walec) wykonuje dwa ruchy: ruch wzdłuŜny wraz ze stołem 
frezarki oraz ruch obrotowy otrzymywany od wrzeciona podzielnicy, napędzanego przez 
śrubę pociągową stołu. 

Pierwszą czynnością w celu przygotowania obrabiarki do pracy jest ustawienie freza nad 
osią obrotu przedmiotu obrabianego. Uproszczony sposób ustawienia polega na tym, Ŝe stół  
w połoŜeniu zerowym (nie skręcony) przesuwamy w kierunku poprzecznym do takiego 
połoŜenia, przy którym wierzchołek ostrza freza krąŜkowego znajdzie się w tej samej 
płaszczyźnie pionowej co i wierzchołek kła konika. Ten sposób moŜe być zastosowany tylko 
wtedy, gdy wierzchołek ostrza freza krąŜkowego leŜy w płaszczyźnie symetrii freza.  
Po ustawieniu freza naleŜy zaciskami unieruchomić poprzeczny przesuw stołu. Drugą 
czynnością jest skręcenie stołu pod kątem równym kątowi pochylenia linii śrubowej 
frezowanego rowka. Kierunek skręcenia stołu zaleŜy od kierunku zwojności rowka (rys. 25). 
 

 
 

Rys. 25. Kierunek skręcenia stołu frezarki przy frezowaniu rowka śrubowego: a) prawozwojnego, 
b) ewozwojnego [3]. 

Przy frezowaniu rowków prawozwojnych stół naleŜy skręcić w lewo, a przy frezowaniu 
rowków lewozwojnych – w prawo. Po skręceniu stołu naleŜy unieruchomić jego obrotnicę. 
Nastepnym etapem jest zamocowanie przedmiotu obrabianego oraz załoŜenie odpowiednich 
kół zmianowych. Koła te przekazują ruch obrotowy ze śruby pociągowej stołu frezarki na 
wałek podzielnicy. Z wałka ruch obrotowy jest przekazywany za pomocą kół stoŜkowych  
o przełoŜeniu l: l na tarczkę podziałową, a następnie przez zatrzask korbki na wałek ślimaka, 
ślimacznicę i wrzeciono. 

Frezowanie powierzchni kształtowych odbywa się zwykle na dwa podstawowe sposoby: 
– frezowanie swobodne powierzchni kształtowych, 
– frezowanie profilowe powierzchni kształtowych. 

Frezowanie swobodne powierzchni kształtowych wykonuje się głównie wg linii 
traserskiej. Przy tym frezowaniu przedmiot obrabiany uzyskuje Ŝądany kształt lub zarys przez 
ręczne przesuwanie stołu frezarki względem freza. Materiał obrabiany naleŜy usunąć  
w kilku przejściach w celu uniknięcia zbyt duŜego obciąŜenia freza. W ostatnim przejściu 
wykańczającym stół frezarki naleŜy przesuwać bardzo ostroŜnie uwaŜając, aby w kaŜdym 
miejscu powierzchni obrabianej frez zajmował połoŜenie styczne do linii traserskiej. 
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Frezowanie profilowe powierzchni kształtowych to takie frezowanie, przy którym profil 
freza lub łączny profil zespołu frezów jest zgodny z Ŝądanym kształtem powierzchni 
obrabianej. W produkcji seryjnej i masowej stosunkowo wąskie powierzchnie kształtowe 
frezaje się frezami kształtowymi. Jednoczesne frezowanie kilkoma frezami, czyli zespołem 
frezów (rys. 26), stosowane jest zarówno przy obróbce szerokich powierzchni kształtowych 
jak i przy obróbce drobnych przedmiotów wspólnie zamocowanych szeregowo i równolegle 
w jednym uchwycie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rys. 26. Frezowanie zespołem frezów [6]. 
 
Frezowanie krzywek frezami trzpieniowymi walcowymi prowadzi się na frezarkach 

pionowych ze skrętną głowicą, z mechanicznym wzdłuŜnym przesuwem stołu lub, częściej, 
na frezarkach poziomych z zastosowaniem uniwersalnej głowicy przystawnej. 
KrąŜek, z którego ma być wykonana krzywka, zamocowuje się na krótkim trzpieniu 
osadzonym we wrzecionie podzielnicy uniwersalnej (rys. 27). Przy frezowaniu krzywek  
o duŜym skoku wrzeciono podzielnicy oraz wrzeciono głowicy przystawnej moŜe w pewnych 
przypadkach zajmować połoŜenie pionowe, natomiast przy frezowaniu krzywek o małym 
skoku wrzeciona podzielnicy i głowicy przystawnej są pochylone pod kątem. 

 

 

Rys. 27. Frezowanie krzywki o zarysie spirali Archimedesa: a) przy pionowym połoŜeniu wrzeciona,  
b) przy pochylonym wrzecionie głowicy przystawnej [3]. 

Zasada, na której oparte jest frezowanie krzywek o zarysie spirali Archimedesa, jest taka 
sama jak przy frezowaniu rowków śrubowych. Ruch obrotowy śruby pociągowej stołu 
frezarki powoduje jednoczesne przesuwanie stołu, jak teŜ za pomocą kół zmianowych za, zb, 
zc i zd obracanie wrzeciona podzielnicy. 

Koła zębate walcowe z zębami prostymi wykonuje się na frezarkach poziomych 
i uniwersalnych frezem modułowym krąŜkowym, który dobiera się w zaleŜności od modułu  
i liczby zębów obrabianego koła (tabela 6).  
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Tabela 6. Dobór numeru freza krąŜkowego modułowego w zaleŜności od liczby zębów obrabianego koła 
zębatego walcowego [3]. 

Komplet frezów składający się z 8 szt. 
(dla modułów 0,5–7 mm) 

Nr freza l 2 3 4 5 6 7 8 

Liczba zębów koła 
obrabianego 

12–13 14–6 17–20 21–25 26–34 35–54 55–134 135–∞ 

B. Komplet frezów składający się z 15 szt. (dla modułów 8–20 mm) 

Nr freza l 1½ 2 2½ 3 3½ 4 4-½ 

Liczba zębów koła 
obrabianego 

12 13 14 15–16 17–18 19–20 21–22 23–25 

Nr freza 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 

Liczba zębów koła 
obrabianego 

26–29 30–34 35–41 42–54 55–80 81–134 135–∞ 

 
Wykonywane koło zębate mocuje się na trzpieniu, który jednym końcem jest osadzony 

we wrzecionie podzielnicy, a w drugim jest podparty na kle konika, który musi być ustawiony 
w płaszczyźnie pionowej a płaszczyzna symetrii freza powinna przechodzić przez oś kła. 
Niedokładne ustawienie freza powoduje powstawanie niesymetrycznych zębów 
w obrabianym kole. Po ustawieniu stołu frezarki w kierunku poprzecznym naleŜy 
unieruchomić stół przez dokręcenie zacisków. 

Kolejną czynnością jest ustawienie freza na wymaganą głębokość frezowania. W tym 
celu, po zamocowaniu trzpienia wraz z przedmiotem obrabianym w kłach podzielnicy  
i konika, podnosi się stół frezarki aŜ do zetknięcia się obwodu przedmiotu z frezem.  
Po wycofaniu przedmiotu spod freza podnosimy stół o wysokość frezowanych zębów.  
Po unieruchomieniu wspornika na pionowych prowadnicach korpusu frezarki wykonuje się 
frezowanie wrębów koła zębatego. Po wykonaniu kaŜdego wrębu wycofuje się stół do 
połoŜenia wyjściowego, po czym obraca wrzeciono podzielnicy o jeden ząb. Liczbę obrotów 
korbką, którą naleŜy wykonać, oblicza się według podziału zwykłego lub róŜnicowego. 

W przypadku frezowania zębów w kołach zębatych walcowych o duŜych średnicach, gdy 
promień koła jest większy od wysokości wzniosu kłów wrzeciona podzielnicy i konika, koło 
obrabiane mocuje się na krótkim trzpieniu osadzonym w pionowo ustawionym wrzecionie 
podzielnicy lub na stole obrotowym z urządzeniem podziałowym. 

Frezowanie zębów w zębatkach modułowych odbywa się za pomocą freza krąŜkowego  
nr 8 z kompletu o danym module lub zespołem frezów specjalnych. Frez zamocowany jest na 
krótkim trzpieniu osadzonym we wrzecionie głowicy przystawnej uniwersalnej  
i opartym drugim końcem na specjalnym ramieniu (rys. 28). Oś wrzeciona głowicy 
przystawnej zajmuje połoŜenie poziome i prostopadłe do osi wrzeciona frezarki. 
Wykonywana zębatka zamocowana jest na stole obrabiarki. 
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Rys. 28. Głowica do frezowania zębatek na frezarce poziomej [3, s. 524]. 
 

Po wyfrezowaniu kaŜdego wrębu frezem pojedynczym stół frezarki musi być przesunięty 
o wielkość podziałki p, która przy prostych zębach zębatki jest równa p = m · π [mm],  
gdzie: m – moduł zębatki w [mm],  π = 3,141592. 

 
4.6.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakimi narzędziami wykonuje się rowki? 
2. W jaki sposób frezaje się rowki śrubowe? 
3. W jaki sposób wykonuje się frezowanie swobodne powierzchni kształtowych? 
4. W jaki sposób wykonuje się frezowanie profilowe powierzchni kształtowych? 
5. W jaki sposób frezaje się koła zębate z zębami prostymi? 
 
4.6.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj frezowanie powierzchni kształtowej zgodnie z dokumentacją zadania. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 

 Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z techniką frezowania powierzchni kształtowych, 
2) dobrać sposób zamocowania przedmiotu obrabianego, 
3) dobrać narzędzia do frezowania, 
4) dobrać parametry skrawania, 
5) sprawdzić stan techniczny narzędzi, obrabiarki, uchwytów, 
6) zamocować przedmiot obrabiany, 
7) zamocować narzędzia obróbkowe, 
8) wykonać frezowanie powierzchni kształtowych, 
9) przestrzegać przepisów bhp w trakcie wykonywania ćwiczenia, 
10) uporządkować stanowisko pracy, 
11) zagospodarować odpady, 
12) dokonać oceny wykonanej pracy, 
13) zaprezentować wykonane ćwiczenie. 
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WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– dokumentacja zadania, 
– tabele parametrów skrawania, 
– frezarka pionowa, 
– oprawki narzędziowe, 
– uchwyty obróbkowe, 
– frezy, 
– przyrządy pomiarowe, 
– materiał obrabiany, 
– pisaki, 
– kartki papieru. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj nacinanie uzębienia koła zębatego walcowego zgodnie z dokumentacją zadania. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 

 Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
2) zapoznać się z techniką frezowania kół zębatych, 
3) dobrać sposób zamocowania przedmiotu obrabianego, 
4) dobrać narzędzia do frezowania, 
5) dobrać parametry skrawania, 
6) sprawdzić stan techniczny narzędzi, obrabiarki, uchwytów, 
7) zamocować przedmiot obrabiany, 
8) zamocować narzędzia obróbkowe, 
9) wykonać frezowanie koła zębatego, 
10) przestrzegać przepisów bhp w trakcie wykonywania ćwiczenia, 
11) uporządkować stanowisko pracy, 
12) zagospodarować odpady, 
13) dokonać wykonanej pracy, 
14) zaprezentować wykonane ćwiczenie. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– dokumentacja zadania, 
– tabele wartości modułów, podziałek, wysokości głów, wysokości stóp i całkowitej wysokości 

zębów normalnych, 
– frezarka pozioma, 
– podzielnica, 
– konik, 
– trzpienie, 
– frezy krąŜkowe modułowe, 
– oprawki narzędziowe, 
– przyrządy pomiarowe, 
– materiał obrabiany, 
– pisaki, 
– kartki papieru. 
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4.6.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) dobrać narzędzia do frezowania rowków? � � 
2) dobrać narzędzia do frezowania powierzchni kształtowych? � � 
3) dobrać narzędzia do frezowania kół zębatych? � � 
4) wykonać frezowanie rowków? � � 
5) wykonać frezowanie powierzchni kształtowych? � � 
6) wykonać frezowania kół zębatych? � � 
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4.7. Praca na wytaczarko-frezarkach. Narzędzia do wytaczania  
 
4.7.1. Materiał nauczania 

 
Wytaczarko-frezarki naleŜą do najbardziej uniwersalnych obrabiarek i są stosowane 

przede wszystkim w produkcji jednostkowej i małoseryjnej. Podstawowymi zabiegami 
obróbkowymi wykonywanymi na wytaczarko-frezarkach jest wytaczanie otworów  
i frezowanie płaszczyzn, ale zastosowanie wyposaŜenia normalnego i specjalnego umoŜliwia 
wykonywanie róŜnorodnych zabiegów obróbkowych.  

Wielkościami charakterystycznymi wytaczarko-frezarek są: średnica wrzeciona, wymiary 
powierzchni roboczej stołu, posuw stołu oraz wrzeciennika. 

Wytaczarko-frezarki są budowane w róŜnych odmianach konstrukcyjnych, spośród 
których najczęściej są stosowane: 
− wytaczarko-frezarki ze stołem krzyŜowym i nieprzesuwnym stojakiem, które są 

wykonywane ze wspornikiem wytaczadła lub ze skróconym łoŜem, tzw. bezwspornikowe 
(rys. 29 a), 

− wytaczarko-frezarki z przesuwnym stojakiem które mogą mieć łoŜe poprzeczne lub mogą 
być wykonane jako płytowe z przesuwnym stojakiem (rys. 29 b). 

 

 

Rys. 29. Wytaczarko-frezarki: a) ze stołem krzyŜowym i podtrzymką, b) płytowa z przesuwnym poprzecznie 
stojakiem [6]. 

 
Wytaczarko-frezarki z łoŜem poprzecznym ze względu na sztywność stołu są stosowane 

przede wszystkim do robót frezarskich. Wytaczarko-frezarki płytowe są przeznaczone do 
obróbki cięŜkich i duŜych przedmiotów ustawianych na stałej płycie.  

Charakterystyczną cechą wytaczarko-frezarek jest rozwiązanie zespołu wrzecionowego, 
wyposaŜonego w dwa współosiowe wrzeciona. Wrzeciona wytaczarko-frezarek mogą mieć 
napęd dwubieŜny lub jednobieŜny. W przypadku napędu dwubieŜnego obydwa wrzeciona są 
ułoŜyskowane niezaleŜnie i mogą się obracać z róŜnymi prędkościami. Takie rozwiązanie 
umoŜliwia jednoczesną obróbkę przy zastosowaniu róŜnych parametrów skrawania dla 
narzędzi osadzonych we wrzecionie wewnętrznym oraz dla narzędzi osadzonych na tarczy 
planującej połączonej na stałe z wrzecionem zewnętrznym. W przypadku napędu 
jednobieŜnego, który ze względu na większą dokładność obróbki jest obecnie częściej 
stosowany, wrzeciono wewnętrzne nie ma niezaleŜnego łoŜyskowania i obraca się z taką 
samą prędkością jak wrzeciono zewnętrzne. 

Wysuwane wrzeciono wewnętrzne (z przystosowaną końcówka do mocowania narzędzi 
w wewnętrznym gnieździe stoŜkowym) słuŜy do wytaczania, gwintowania itp. (rys. 30 a). 
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Niewysuwne wrzeciono zewnętrzne jest przeznaczone do osadzania głowic frezowych lub 
tarczy planującej i z tego względu ma końcówkę walcową z zabierakami czołowymi lub 
stoŜkową ze stoŜkiem krótkim. Tarcze planujące posiadają rowki teowe słuŜące do 
mocowania przyrządów obróbkowych i mogą być wyposaŜone w suporty poprzeczne 
(rys. 30 b).  

 

 

Rys. 30. Mocowanie narzędzi na wytaczarko-frezarkach z zaznaczeniem ruchu głównego (nN) i posuwowego 
(p): a) w gnieździe stoŜkowym wrzeciona wewnętrznego, b) w imaku suportu poprzecznego na tarczy 
wrzeciona zewnętrznego [6]. 

 
 Na wytaczarko-frezarkach stosowane są typowe frezy: walcowo-czołowe, głowice 
frezarskie, frezy trzpieniowe itp. Prócz frezów do wytaczania otworów stosowane są 
wytaczadła, głowice wytaczarskie z wytaczadłami i modułowe systemy wytaczarskie 
(rys. 31). 
 

   
 
 

    

Rys. 31. Narzędzia do wytaczania: a) modułowa głowica wytaczarska, b) głowica wytaczarska z wytaczadłem, 
c) wytaczadło, d) fragment głowicy z widoczną śrubą ustawczą [www.tiz.com.pl]. 

a) b) 

c) 

d) 
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Głowice wytaczarskie składają się z trzech głównych części: korpusu głowicy 
wytaczarskiej, uchwytu wytaczadła lub uchwytu płytki oraz śruby ze skalą tarczową. Śruba ze 
skalą tarczową jest precyzyjnie szlifowana w celu uzyskania precyzji ruchu uchwytu 
wytaczadła lub uchwytu płytki w prowadnicy trapezowej. Za pomocą regulacji śruby 
dokonuje się zmiany wymiaru wytaczania głowicy wytaczarskiej. Nastawy są dokonywane za 
pomocą klucza sześciokątnego wkładanego w gniazdo śruby ze skalą tarczową, którym 
ustawia się Ŝądane wartości. Po poluzowaniu śruby mocującej naleŜy przekręcić śrubę ze 
skalą tarczową w prawo w celu zwiększenia średnicy wytaczania i w lewo w celu 
zmniejszenia średnicy wytaczania. 

Większość stosowanych obecnie wytaczarko-frezarek ma sterowanie centralne ręczne lub 
zdalne. Elementy sterujące są umieszczone na wrzecienniku lub na wiszącej tablicy 
sterowniczej. Do pomiaru przemieszczeń zespołów roboczych stosuje się liniały i tarcze 
z podziałką lub urządzenia odczytowe optyczne. W wytaczarko-frezarkach coraz częściej 
stosowane sterowanie automatyczne, które moŜe obejmować tylko elektroniczny odczyt 
przemieszczeń albo cały sterowany numerycznie program pracy obrabiarki, niekiedy 
z automatyczną wymianą narzędzi. 
 
4.7.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jaka jest róŜnica pomiędzy frezarką a wytaczarko-frezarką? 
2. Jakie podstawowe zabiegi wykonywane są na wytaczarko-frezarkach? 
3. Jakie znasz rodzaje wytaczarko-frezarek? 
4. W jaki sposób mocuje się narzędzia na wytaczarko-frezarkach? 
5. Jakie znasz rodzaje narzędzi do wytaczania? 
 
4.7.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj wytaczanie otworu zgodnie z dokumentacją zadania. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 

 Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z treścią zadania, 
2) zorganizować stanowisko do wykonania ćwiczenia, 
3) zapoznać się z techniką wytaczania otworów, 
4) dobrać sposób zamocowania przedmiotu obrabianego, 
5) dobrać narzędzia do wytaczania otworu, 
6) dobrać parametry skrawania, 
7) sprawdzić stan techniczny narzędzi, obrabiarki, uchwytów, 
8) zamocować przedmiot obrabiany, 
9) zamocować narzędzia obróbkowe, 
10) wykonać wytaczanie otworu, 
11) przestrzegać przepisów bhp w trakcie wykonywania ćwiczenia, 
12) uporządkować stanowisko pracy, 
13) zagospodarować odpady, 
14) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
15) dokonać oceny wykonanej pracy. 
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WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− dokumentacja zadania, 
− tabele parametrów skrawania, 
− wytaczarko-frezarka, 
− oprawki narzędziowe, 
− uchwyty obróbkowe, 
− wytaczadła, 
− przyrządy pomiarowe, 
− materiał obrabiany, 
− pisaki, 
− kartki papieru. 
 

 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj frezowanie płaszczyzn zgodnie z dokumentacją zadania. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 

 Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z treścią zadania, 
2) zorganizować stanowisko do wykonania ćwiczenia, 
3) zapoznać się z techniką frezowania płaszczyzn na wytaczarko-fezarkach, 
4) dobrać sposób zamocowania przedmiotu obrabianego, 
5) dobrać narzędzia do frezowania płaszczyzn, 
6) dobrać parametry skrawania, 
7) sprawdzić stan techniczny narzędzi, obrabiarki, uchwytów, 
8) zamocować przedmiot obrabiany, 
9) zamocować narzędzia obróbkowe, 
10) wykonać frezowanie płaszczyzn, 
11) przestrzegać przepisów bhp w trakcie wykonywania ćwiczenia, 
12) uporządkować stanowisko pracy, 
13) zagospodarować odpady, 
14) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
15) dokonać oceny wykonanej pracy. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− dokumentacja zadania, 
− tabele parametrów skrawania, 
− wytaczarko-frezarka, 
− oprawki narzędziowe, 
− uchwyty obróbkowe, 
− frezy, 
− przyrządy pomiarowe, 
− materiał obrabiany, 
− pisaki, 
− kartki papieru. 
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4.7.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) wskazać róŜnicę pomiędzy frezarką a wytaczarko-frezarką? � � 
2) wymienić rodzaje wytaczarko-frezarek? � � 
3) scharakteryzować narzędzia stosowane do wytaczania? � � 
4) wykonać wytaczanie otworu? � � 
5) wykonać frezowanie płaszczyzn na wytaczarce? � � 
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
Instrukcja dla ucznia 
1. Przeczytaj dokładnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Odpowiedzi udzielaj wyłącznie na karcie odpowiedzi. 
4. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
5. Test zawiera 20 zadań.  
6. Do kaŜdego zadania podane są cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 
7. Zaznacz prawidłową według Ciebie odpowiedź wstawiając literę X w odpowiednim 

miejscu na karcie odpowiedzi. 
8. W przypadku pomyłki zaznacz błędną odpowiedź kółkiem, a następnie literą X zaznacz 

odpowiedź prawidłową. 
9. Za kaŜde poprawne rozwiązanie zadania otrzymujesz jeden punkt. 
10. Za udzielenie błędnej odpowiedzi, jej brak lub zakreślenie więcej niŜ jednej odpowiedzi – 

otrzymujesz zero punktów. 
11. UwaŜnie czytaj treść zadań i proponowane warianty odpowiedzi. 
12. Nie odpowiadaj bez zastanowienia; jeśli któreś z zadań sprawi Ci trudność – przejdź do 

następnego. Do zadań, na które nie udzieliłeś odpowiedzi moŜesz wrócić później.  
13. Pamiętaj, Ŝe odpowiedzi masz udzielać samodzielnie. 
14. Na rozwiązanie testu masz 40 minut. 

Powodzenia 
 
ZESTAW ZADA Ń TESTOWYCH 

 
1. Frez jest narzędziem 

a) wieloostrzowym. 
b) czteroostrzowym. 
c) dwuostrzowym. 
d) jednoostrzowym. 

 
2. W większości odmian frezowania ruch główny obrotowy wykonywany jest przez 

a) przedmiot obrabiany. 
b) narzędzie. 
c) narzędzie i przedmiot obrabiany. 
d) podzielnicę. 

 
3. Głębokość frezowania to 

a) grubość warstwy materiału usuwanej podczas jednego przejścia freza. 
b) całkowita grubość warstwy materiału do usunięcia. 
c) naddatek obróbkowy. 
d) parametr charakteryzujący frez. 

 
4.  Rysunek przedstawia frezowanie 

a) obwodowe. 
b) walcowe.  
c) czołowe. 
d) obwiedniowe. 
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5. Rysunek przedstawia operację frezowania rowka frezem 
a) piłkowym. 
b) tarczowym trzpieniowym. 
c) tarczowym, 
d) tarczowym kątowym. 
 
 
 

6. W przypadku frezowania bocznych powierzchni przedmiotu po łuku lub okręgu, 
przedmiot mocuje się 
a) na stołach obrotowych. 
b) w specjalnym imadle. 
c) bezpośrednio na stole obrabiarki. 
d) w podzielnicy. 

 
7. Frez walcowo-czołowy oznaczony jest symbolem 

a) NFCa. 
b) NFWa. 
c) NFPa. 
d) NFKa. 

 
8. Do mocowania frezów trzpieniowych z chwytem walcowym stosuje się 

a) trzpienie frezarskie. 
b) oprawki zaciskowe. 
c) tuleje redukcyjne z chwytem stoŜkowym. 
d) trzpień frezarski zabierakowy. 

9. Rysunek przedstawia frez 
a) czołowy.  
b) walcowy. 
c) walcowo-czołowy. 
d) walcowy zespołowy. 

 
10. Rysunek przedstawia imadło 

a) do wałków. 
b) pochylne kołyskowe. 
c) szybkomocujące mimośrodowe.  
d) obrotowe z przesuwną śrubą. 

 
11. Narzędzia obróbkowe z chwytem stoŜkowym mocuje się na frezarce 

a) w oprawce zaciskowej. 
b) na trzpieniu zabierakowym. 
c) w tulei redukcyjnej z chwytem stoŜkowym. 
d) w tulei rozpręŜnej. 

 
12.  Prędkość skrawania podczas frezowania jest zaleŜna od 

a) średnicy zewnętrznej freza. 
b) posuwu oraz prędkości obrotowej freza. 
c) średnicy zewnętrznej freza oraz jego prędkości obrotowej. 
d) posuwu.  
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13. Rysunek przedstawia frezowanie 
a) przeciwbieŜne. 
b) współbieŜne. 
c) rozbieŜne.  
d) równobieŜne. 

 
 

14. Do wykonywania prac frezarskich, wymagających dzielenia obwodu przedmiotu 
obrabianego stosuje się 
a) uchwyt trójszczękowy. 
b) stół obrotowy. 
c) podzielnicę. 
d) imadło do wałków. 

 
15. Rowki śrubowe o kącie pochylenia linii śrubowej większym niŜ 45° frezowane są przy 

zastosowaniu 
a) uchwytów samocentrujących na podstawie obrotowej. 
b) uniwersalnych głowic przystawnych. 
c) podzielnic uniwersalnych. 
d) przyrządów podziałowych. 

 
16. Frezowanie swobodne powierzchni kształtowych wykonuje się głównie według 

a) wzornika. 
b) kopiału. 
c) linii traserskiej. 
d) profilu frezów. 

17. Koła zębate walcowe z zębami prostymi wykonuje się frezem 
a) modułowym krąŜkowym.  
b) krąŜkowym niesymetrycznym. 
c) trzpieniowym kątowym. 
d) kształtowym. 

 
18. Podstawowe zabiegi obróbkowe na wytaczarko-frezarkach to 

a) wiercenie i wytaczanie otworów. 
b) frezowanie powierzchni kształtowych. 
c) wytaczanie otworów i frezowanie płaszczyzn. 
d) frezowanie płaszczyzn i rowków. 

 
 
19. Rysunek przedstawia frezowanie 

a) zespołem frezów. 
b) frezem kształtowym. 
c) frezem zespołowym walcowym. 
d) podwójnym frezem tarczowym. 

 
20. Rysunek przedstawia 

a) głowicę frezową. 
b) frez walcowo-czołowy.  
c) frez trzpieniowy. 
d) frez tarczowy.
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko .................................................................................................. 
 
Wykonywanie typowych prac na frezarkach 
 
Zakreśl poprawną odpowiedź. 
 

Nr zadania Odpowiedzi Punkty 

1 a b c d  
2 a b c d  
3 a b c d  
4 a b c d  
5 a b c d  
6 a b c d  
7 a b c d  
8 a b c d  
9 a b c d  
10 a b c d  
11 a b c d  
12 a b c d  
13 a b c d  
14 a b c d  
15 a b c d  
16 a b c d  
17 a b c d  
18 a b c d  
19 a b c d  
20 a b c d  

Razem:  
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