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ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 

TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE 

 INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ 

Obróbka ubytkowa części maszyn 

Frezarstwo 

Wstęp 

Frezowanie  jest  jedną  z  obróbek  skrawaniem mającą  zastosowanie do obróbki płaszczyzn, powierzchni  

kształtowych, rowków śrubowych, prostych i gwintów. Frezowanie, obok toczenia, jest najczęściej stosowanym 

rodzajem obróbki.  

 

 

Rys. 1. Schemat procesu frezowania. 

 

 

Frezowanie jest rodzajem obróbki wiórowej, który jest realizowany przez narzędzie (wieloostrzowe) przy czym 

ruch główny obrotowy wykonuje narzędzie (frez, głowice frezowa), ruch posuwowy zaś najczęściej wykonuje 

przedmiot obrabianya. 

 

 

Rys. 2. Ruchy narzędzia i przedmiotu 

obrabianego podczas frezowania. 

 

 

W zależności od kierunku ruchu posuwowego i kierunku  ruchu obrotowego rozróżnia się frezowanie współbieżne 

i przeciwbieżne. 

 Frezowanie współbieżne - frezowany przedmiot, jak i ostrze poruszają się w tym samym kierunku. 

Grubość warstwy skrawanej jest największa (równa zadanemu posuwowi fz) przy zagłębianiu się ostrza 

frezu w przedmiot obrabiany, a najmniejsza gdy ostrze wychodzi z materiału. W wyniku tego, wraz 

z postępem obróbki opory skrawania maleją. Przy tym typie frezowania nie występuje zjawisko tarcia 

przed rozpoczęciem obróbki skrawaniem. Korzystnym zjawiskiem jest gromadzenie wiórów za frezem 

co nie utrudnia pracy oraz chłodzenia.  
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 Frezowanie przeciwbieżne – przedmiot obrabiany przesuwa się w kierunku przeciwnym do kierunku 

ruchu ostrza. Grubość warstwy skrawanej  rośnie  od  wartości  zerowej  do  wartości równej zadanemu 

posuwowi fz.  W  początkowej  fazie  skrawania  krawędź  skrawająca  trze  o powierzchnię obrobioną,  

dopóki  wzrastający  nacisk  krawędzi  skrawającej  nie  stanie  się  odpowiedni  do rozpoczęcia  

procesu  skrawania.  W  wyniku  zjawiska  tarcia  krawędź  skrawająca  zużywa  się bardziej niż 

w trakcie skrawania materiału. 

a) b)  

  

 
 
 
Rys. 3. Podział frezowania ze względu 
na kryterium kinematyczne:  
a) frezowanie współbieżne;  
b) frezowanie przeciwbieżne. 

Ze względu na kryterium technologiczne, frezowanie można podzielić na: 

 Frezowanie czołowe – oś obrotu frezu jest prostopadła do powierzchni obrabianej.  

o pełne – szerokość frezowania jest równa średnicy frezu, 

o niepełne, symetryczne – szerokość frezowania jest mniejsza od średnicy frezu, narzędzie jest 

położone symetrycznie względem części obrabianej, 

o niepełne, niesymetryczne – szerokość frezowania jest mniejsza od średnicy frezu, narzędzie 

jest położone niesymetrycznie względem części obrabianej, 

 Frezowanie obwodowe - oś obrotu frezu jest równoległa do powierzchni obrabianej 

o podział ze względu na kształt powierzchni obrobionej: 

 walcowe – frez skrawa ostrzami, które są rozmieszczone na powierzchni walcowej, 

 kształtowe – krawędzie skrawające stanowią zarys bryły obrotowej o złożonym zarysie 

o podział ze względu na zwrot wektorów prędkości ruchu głównego oraz posuwowego: 

 przeciwbieżne 

 współbieżne 

 Frezowanie skośne – oś obrotu frezu jest pod kątem innym niż 0 i 90. 

a) b)  

  

 
 
Rys. 4. Podział frezowania ze względu 
na kryterium technologiczne:  
a) frezowanie czołowe;  
b) frezowanie obwodowe. 

 

Parametry skrawania 

Podczas  obróbki  skrawaniem    można  rozróżnić    w  obrabianym  przedmiocie    trzy powierzchnie. 

Rozróżniamy powierzchnie  skrawaną, obrobioną i obrabianą. Aby można było wykonywać proces obróbki należy 

dobrać  stworzyć  odpowiednie warunki skrawania, które nazywamy parametrami skrawania. Rozróżniamy:     

 technologiczne parametry skrawania - niezbędne do ustawienia obrabiarki celem zaplanowania 

i wykonania obróbki.  
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o szybkość skrawania,  

o posuw,  

o głębokość skrawania,  

 geometryczne parametry skrawania  

o szerokość warstwy skrawanej  

o grubość warstwy skrawanej 

Technologiczne parametry skrawania 

 Szybkość skrawania - stosunek  drogi,  którą    pokona  krawędź  skrawająca  narzędzia w kierunku 

głównego ruchu roboczego do czasu  przebycia tej drogi 

𝑣𝑐 =
𝜋 ∙ 𝐷𝑐𝑎𝑝 ∙ 𝑛

1000
 [

𝑚

𝑚𝑖𝑛
] 

gdzie: vc – prędkość skrawania  (prędkość z jaką narzędzie skrawa przedmiot) [m/min] 

 Dcap - efektywna średnica freza [ mm] 

n – prędkość obrotowa freza [obr/min] - liczba obrotów na minutę, które wykonuje narzędzie frezujące 

osadzone na wrzecionie obrabiarki 

 Posuw - wartość przesunięcia narzędzia w czasie jednego obrotu 

o Posuw na ostrze (ząb) fz - podstawowa wartość do obliczania parametrów skrawania, takich jak 

posuw stołu 

o Posuw na obrót fn - pomocnicza wartość wskazująca jak daleko przesuwa się narzędzie 

podczas pełnego obrotu 

 

 
 
 
 
Rys. 5. Schemat ilustrujący posuw: 
fn – posuw na obrót (jedno 
ostrze)[mm/obrót] 
fz – posuw na ząb (jedno ostrze)[mm/ząb] 
zc – liczba (efektywnych) ostrzy 
vf – prędkość posuwu [mm/min] 
 
 

 

o Posuw minutowy (prędkośc posuwu) ft = vf - reprezentuje on ruch narzędzia w stosunku do 

obrabianego przedmiotu 

 Głebokość skrawania - różnice pomiędzy powierzchnią obrabianą,  a powierzchnią obrobioną 

𝑔 =
𝐷 − 𝑑

2
  

 gdzie:  g – głębokość skrawania [mm] 

  D – średnica obrabiana [mm] 

  d – średnica obrobiona [mm] 
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Oprzyrządowanie 

Frezy są to narzędzia wieloostrzowe, obrotowe, które służą do obróbki płaszczyzn, rowków i powierzchni 

kształtowych na obrabiarkach zwanych frezarkami. Pod względem zastosowania dzieli się je na frezy ogólnego 

przeznaczenia i specjalne. Podziału ze względu na inne kryteria dokonano poniżej:  

 

kształt geometrię ostrzy materiał wykonania 
 

 frez walcowy – ma ostrza na 
powierzchni bocznej 

 frez czołowy – ostrza na 
powierzchni czołowej 

 frez walcowo-czołowy 

 frez tarczowy 

 frez kątowy – ostrza na dwóch 
powierzchniach stożkowych, 
służy do jednoczesnego 
frezowania dwóch 
powierzchni płaskich 
nachylonych pod pewnym 
kątem 

 frez kształtowy 

 frez do gwintów 

 frez modułowy do frezowania 
zębów kół zębatych 

 frez ślimakowy do frezowania 
zębów kół zębatych metodą 
obwiedniową 

 frez trzpieniowy 

 frez palcowy – frez trzpieniowy 
walcowo-czołowy 

 frez krążkowy 

 

 walcowe – stosowane do obróbki 
płaszczyzn 

 walcowo-czołowe – stosowane do 
obróbki płaszczyzn, 
płaszczyzn z obrzeżem 
i rowków teowych 

 tarczowe trzystronne z ostrzami 
prostymi – stosowane do 
wykonywania 
rowków   zarysie 
prostoliniowym 

 trzystronne naprzemianskośne – 
stosowane również do 
wykonywania rowków 
o zarysie prostoliniowym 

 jednostronne (piłkowe) – 
stosowane do przecinania 

 kątowe – stosowane do 
wykonywania rowków 
trapezowych i kątowych 

 

 ze stali szybkotnącej (HSS) 

 ze stali kobaltowej (HSS-E lub 
HSS-Co) 

 z węglika spiekanego (HM) 

 ze stali proszkowej (PM) 

 z płytką diamentową (PKD lub 
DIA) 

 
Rys. 6. Podział frezów ze 

względu na rodzaj 

powierzchni, na której 

znajdują się ostrza: 

 a) walcowy, b) walcowo-

czołowy, c) kształtowy,          

d) głowica frezarska 

(czołowa) 

 

Frezarki 

Frezarki dzieli się na: 

 ogólnego przeznaczenia: 

o stołowe, 

o wspornikowe, wszystkie ruchy posuwowe wykonuje przedmiot obrabiany, charakteryzuje się 

ograniczoną sztywnością, 

o bezwspornikowe, charakteryzuje się dużą sztywnością, ponieważ stół frezarki wspiera się na 

nieruchomym łożu. W tym typie frezarki stół wykonuje tylko ruchy w płaszczyźnie poziomej, 

natomiast ruchy pionowe są wykonywane przez wrzeciennik; 

o wzdłużne, przeznaczone do obróbki korpusu maszyn 
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o karuzelowe 

 specjalizowane: 

o frezarko–kopiarki 

o do gwintów 

o do rowków wpustowych 

 specjalne: 

o narzędziowe 

 

 

 
Rys. 7. Ogólny wygląd frezarki wspornikowej 

poziomej:  

1 — korpus,  

2 — wspornik,  

3 — Sanie krzyżowe,  

4 — stół,  

5 skrzynka prędkości i posuwów,  

6 — drzwiczki, za którymi znajduje się silnik 

elektryczny,  

7 — wrzeciono,  

8 — belka wspornikowa (przesuwna),  

9 — podtrzymka środkowa,  

10 — podtrzymka skrajna,  

11 — listwy usztywniające 
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a Ruch posuwowy może również wykonywać narzędzie lub jednocześnie narzędzie i przedmiot. Kierunek ruchów (główny i posuwowy) 
określa się biorąc pod uwagę przemieszczanie się narzędzia względem przedmiotu, niezależnie od tego, który z elementów ruch ten 
wykonuje. 
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