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Temat ćwiczenia: 

Budowa i możliwości technologiczne frezarki obwiedniowej 

 

Cel ćwiczenia: 

Celem ćwiczenia jest: 

 poznanie budowy frezarki obwiedniowej, w szczególności jej schematu 

kinematycznego z uwzględnieniem poszczególnych obwodów kinematycznych, 

 nabycie umiejętności doboru i obliczania parametrów skrawania przy obróbce 

uzębień oraz obliczania przełożeń kół zmianowych i przełożeń przekładni gitarowych, 

 praktyczne poznanie sposobów nastawiania frezarki do pracy, przy nacinaniu uzębień 

kół walcowych o zębach prostych i śrubowych. 

 

Program ćwiczenia: 

1. Analiza schematu kinematycznego frezarki. 

2. Obliczanie parametrów skrawania i przełożeń gitar. 

3. Praktyczne ustawienie frezarki do pracy. 

 

Literatura 

1. Paderewski K.: Laboratorium kinematyki obrabiarek. Skrypt Politechniki 

Warszawskiej, W-wa 1973. 

2. Szulca K., Dworak A.: Podstawy obrabiarek. Skrypt Politechniki Warszawskiej, W-wa 

1975. 

3. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa; „Frezarka obwiedniowa SRF-1”, f-my 

STAEHELY. 

 



 

3 
 

1. WPROWADZENIE 

Frezarki obwiedniowe stanowią najbardziej rozwiniętą i szeroko stosowaną grupę 

obrabiarek do uzębień kół walcowych o zębach prostych i śrubowych, wałków 

wielowypustowych, a ponadto są w zasadzie jedynymi obrabiarkami do obróbki uzębień kół 

ślimakowych (ślimacznic). 

Typowym narzędziem dla frezarki obwiedniowej jest frez ślimakowy, którego ostrza 

są rozmieszczone na jego linii śrubowej (Rys. 1). 

 
Rys. 1. Frez ślimakowy  

 

W metodzie obwiedniowej kształt wrębu uzębienia uzyskuje się dzięki narzędziu oraz 

współzależności ruchów narzędzia i przedmiotu obrabianego. Synchronizacja tych ruchów 

powoduje, że frez i koło obrabiane tworzą jak gdyby współpracującą parę kół. Ostrze 

narzędzia styka się punktowo z kształtowaną powierzchnią, zmieniając położenie w czasie, 

tworząc w ten sposób zarys ewolwenty. 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FREZARKI SRF-1 f-my STAEHELY 

2.1. Budowa frezarki 

Frezarka obwiedniowa SRF-1 jest obrabiarką dyferencjałową (tj. z mechanizmem 

sumującym) do obróbki uzębień kół zębatych walcowych o zębach prostych i śrubowych, 

wielowypustów oraz ślimacznic metodą promieniową i styczną. 

Na rys.2 przedstawiono jej uproszczony schemat konstrukcyjny.  

Korpus frezarki tworzy układ zamknięty składający się z podstawy 1, stojaka 2, 

wspornika 3 i górnej belki poprzecznej 4. Obrabiane koło zębate 5 jest mocowane na 

trzpieniu 6 centrowanym i mocowanym w gnieździe stołu obrotowego 7. Z drugiej strony 

trzpień jest podparty kłem umieszczonym w koniku 8. Stół znajduje się na suporcie 9, który 

może wykonywać ruchy przestawcze w zależności od średnicy koła obrabianego. Frez 

ślimakowy 10 jest zamocowany na trzpieniu (wrzecionie) ułożyskowanym w saniach 11, 

które wraz z obrotnicą 12 i suportem 13 wykonują ruch posuwowy w dół, równoległy do osi 

obrabianego koła w trakcie nacinania uzębień kół walcowych. 



 

4 
 

 
Rys. 2. Schemat konstrukcyjny frezarki obwiedniowej SRF-1  

(  ruchy robocze,  ruchy ustawcze)  

 

2.2. Parametry charakterystyczne 

Podstawowe wielkości charakterystyczne frezarki SRF-1 są następujące: 

1. Wymiary obrabianego koła: 

 największy nacinany moduł     - 5 mm 

 największa średnica obrabianego koła z wspornikiem - 440 mm 

 największa średnica obrabianego koła bez wspornika - 480 mm 

 największa szerokość obrabianego koła   - 270 mm 

2. Wymiary frezu: 

 największa średnica frezu     - 100 mm 

 największa długość frezu     - 100 mm 

3. Silnik napędu głównego: 

 moc        - 2,2 kW 

 obroty        - 950 obr/min 

4. Silnik szybkich przesuwów: 

 moc        - 2 kW 

 obroty        - 2800 obr/min 

5. Obroty frezu (wrzeciona)  - 60, 68, 80, 90, 115, 130, 150, 170 obr/min 

6. Sprawność całkowita na wrzecionie:    - η=0,75 
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2.3. Schemat kinematyczny 

Na rys. 2 przedstawiono schemat kinematyczny omawianej frezarki. 

W układzie przeniesienia napędu na zespoły robocze (zespół obrotu frezu, zespół 

obrotu stołu, zespół przesuwu sań) wyróżnić można cztery obwody kinematyczne w których 

znajdują się przekładnie stałe, przesuwne, z kołami wymiennymi A/B, gitarowe C/D; E/F; G/H 

umożliwiające dobranie właściwych parametrów. 

1. Obwód obrotów frezu (prędkości skrawania), przenosi napęd z głównego silnika 

napędowego na wrzeciono frezu. Jego łańcuch tworzą: silnik elektryczny, przekładnia 

pasowa o przełożeniu 1:2,5, przekładnia zębata 1:1, koła wymienne A/B, koła 

stożkowe 25:20, koła stożkowe 1:1, koła stożkowe 1:1, przekładnia zębata 23:69. 

 

2. Obwód obrotów stołu (obwód podziału), wiążący obroty frezu z obrotami stołu. 

Łańcuch tego obwodu tworzą: przekładnia zębata 69:23, koła stożkowe 1:1, koła 

stożkowe 1:1, koła stożkowe 20:20, mechanizm sumujący 1:2, przekładnia zębata 

1:1, trójka przesuwna ( 39:39, 26:52, 52:26 ), gitara podziału C/D, przekładnia zębata 

58:29, przekładnia ślimakowa 1:72. 

 

3. Obwód przesuwu sań (obwód posuwu), wiążący obroty stołu z obrotami śruby 

pociągowej sań. W skład łańcucha wchodzą: przekładnia ślimakowa 72:1, 

przekładnia zębata 29:58, koła stożkowe 20:30, gitara posuwu E/F, koła stożkowe 

1:1, przekładnia ślimakowa 3:24, koła stożkowe 60:45, koła stożkowe 1:1, koła 

stożkowe 1:1, przekładnia ślimakowa 2:24, śruba pociągowa (SP = 7 mm) 

4. Obwód dodatkowy obrotu stołu, wiążący obroty śruby pociągowej sań z obrotami 

stołu. Łańcuch tego obwodu tworzą: śruba pociągowa sań, przekładnia ślimakowa 

24:2, koła stożkowe 1:1, koła stożkowe 1:1, koła stożkowe 45:60, przekładnia zębata 

40:20, gitara mechanizmu sumującego G/H, przekładnia ślimakowa 2:26, mechanizm 

sumujący 1:2, przekładnia zębata 1:1, trójka przesuwna, gitara podziału C/D, 

przekładnia zębata 58:29, przekładnia ślimakowa 1:72. 

3. RUCHY KSZTAŁTUJĄCE ZARYS ZĘBA W KOLE WALCOWYM 

Każdą powierzchnię określają dwie linie charakterystyczne, które przyjęto oznaczać I i II. 

Powierzchnię zęba koła walcowego o zębach prostych określają: 

 I - linia prosta 

 II - linia złożona – ewolwenta. 

Powierzchnię zęba koła walcowego o zębach śrubowych określają: 

 I- linia złożona - śrubowa 

 II - linia złożona - ewolwenta.  

Kształtowanie powierzchni polega na „przymusowym” ruchu narzędzia po torze 

zgodnym z przyjętym układem linii charakterystycznych. Ponieważ są dwie linie, więc do 

ukształtowania powierzchni potrzebne są, co najmniej dwa ruchy kształtowania, 

zrealizowane przez odpowiednie mechanizmy obrabiarki. 
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Rys. 2. Schemat kinematyczny 
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Na rys.3 przedstawiono układ strukturalny frezarki obwiedniowej do frezowania kół 

walcowych o zębach prostych. Aby ukształtować I linię charakterystyczną potrzebny jest ruch 

prostoliniowy f sań narzędziowych, równoległy do osi obrabianego koła. Do ukształtowania II 

linii charakterystycznej wymagane jest sprzężenie ruchów obrotowych frezu ω1 i przedmiotu 

obrabianego ω2. 

Rys. 4 przedstawia układ strukturalny frezarki do frezowania kół walcowych o zębach 

śrubowych. Oprócz złożonego ruchu kształtowania ewolwenty, który jest taki sam jak przy 

obróbce kół o zębach prostych (ω1 i ω2), występuje drugi ruch złożony kształtujący linię 

śrubową II. Na jej ukształtowanie wpływa: ruch posuwowy sań narzędziowych f równoległy 

do osi obrabianego koła oraz dodatkowy ruch obrotowy przedmiotu obrabianego ω3. 

a) b) 

 

 
Rys. 3. Schemat układu strukturalnego frezarki 

a) linie charakterystyczne, b) układ do frezowania zębów prostych 

a) b) 

 

 
Rys. 4. Schemat układu strukturalnego frezarki 

a) linie charakterystyczne, b) układ do frezowania zębów śrubowych 
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4. PRZYGOTOWANIE FREZARKI DO PRACY 

4.1. Dobór parametrów skrawania 

Przy ustalaniu parametrów skrawania (V, f) należy uwzględnić: 

 cechy narzędzia: materiał, wymiary, konstrukcję, 

 cechy obrabianego koła: materiał, moduł, 

 rodzaj obróbki (wstępna, dokładna). 

Niewłaściwe przyjęcie parametrów może być przyczyną: nadmiernie szybkiego 

tępienia się ostrza frezu, nieekonomicznej obróbki, pogarszania jakości obrabianej 

powierzchni, obniżenia żądanej dokładności. 

Prędkość skrawania oblicza się wg wzorów doświadczalnych, bądź przyjmuje się 

z tablic. Przykładowy wzór przy nacinaniu uzębień w kole wykonanym ze stali konstrukcyjnej 

wyższej jakości o symbolu C45 frezem ślimakowym modułowym ze stali szybkotnącej o 

module m = 1-2,5 ma postać 

85,05,0

5,0

fT

KmC
V MV




  

gdzie: 

CV - współczynnik dobieramy z tabel 

m - moduł 

KM - współczynnik materiałowy (dla stali C45 i wszystkich żeliw KM = 1,0) 

T - trwałość ostrza (wg normatywów 180 - 900 min; najczęściej przyjmuje się 600 min) 

f - posuw 
 

Posuw dla w/w warunków oraz modułu m =.2÷7 przyjmuje się w zakresie 1÷4 mm/obr 

z jednym przejściem frezu. 

Po określeniu wartości V i f należy obliczyć przełożenia przekładni gitarowych 

i dokonać doboru ich kół zmianowych. 

 

4.2. Obliczanie przełożeń przekładni gitarowych 

Do nacięcia zębów prostych jak wynika z rys.3 należy załączyć trzy obwody: obrotu, podziału 

i posuwu. 

 

Obwód obrotu frezu. 

Prędkość obrotowa frezu wynika z przyjętej prędkości skrawania i średnicy dobranego frezu. 

min/
1000

obr
D

V
n fr







 

gdzie:  V – prędkość skrawania –m/min. 

 D – średnica zewnętrzna frezu – mm. 
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Zależność między obrotami silnika napędu głównego i obrotami frezu ujmuje poniższy wzór: 

min/obriinn vclsfr   

gdzie:  ns – obroty silnika napędu głównego – 950 obr/min 

 ic1 – przełożenie stałe obwodu obrotu 

 iv  – przełożenie kół wymiennych A/B 

stąd wymagane przełożenie gitary obrotów po uwzględnieniu rzeczywistych wartości 

przełożeń stałych wynosi: 

69

23

20

25

5,2

1950


frnA

B
 

Obwód podziału 

Jak już wspomniano, dla ukształtowania ewolwenty wymagane jest sprzężenie obrotów frezu 

z obrotami przedmiotu, którą to zależność ujmuje poniższy wzór: 

z

k
ii plcfrobr  21   obr. stołu 

 

 

gdzie:  ic2 – przełożenie stałe obwodu podziału 

 ip1 – przełożenie gitary podziału C/D 

 k – krotność znojności freza ślimakowego 

 z – ilość zębów nacinanego koła 

 

Po uwzględnieniu rzeczywistych wartości przełożeń stałych otrzymano przełożenie gitary: 

69

23

1

2

58

29

1

72


z

k

D

C

 

 

Obwód posuwu 

W celu nacięcia uzębienia na całej szerokości wieńca zębatego konieczny jest 

przesuw narzędzia ruchem prostolinijnym w dół, równoległym do osi koła obrabianego. 

Zależność tą ujmuje poniższy wzór: 

fhii ppcstołtobr  23.1  

gdzie:  ic3 – przełożenie stałe obwodu posuwu 

 ip2 – przełożenie gitary posuwu E/F 

 hp – skok śruby pociągowej sań narzędziowych frezu (hp=7mm). 

 f – posuw mm/1obr. przedm. 

Po uwzględnieniu rzeczywistych wartości przełożeń otrzymano przełożenie gitary posuwu: 
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24

2

45

60

24

3

30

20

58

29

1

727


fF

E
 

Do nacięcia zębów śrubowych jak wynika z rys.4 oprócz już omówionych obwodów 

należy załączyć ponadto obwód ruchu dodatkowego. 

 

Obwód ruchu dodatkowego 

Ze względu na pochylenie linii zęba koła nacinanego pod kątem , przesunięciu 

narzędzia podczas jednego obrotu przedmiotu o wartość f musi towarzyszyć dodatkowy 

obrót przedmiotu o wielkość y (rys.5) wg zależności: 

tgfy   

gdzie: y – przesunięcie kątowe przypadające na 1 obrót przedmiotu 

 f – posuw w mm/1obr. przedmiotu 

  – kąt pochylenia linii zęba koła nacinanego 

 

 
Rys. 5 Schemat zależności ruchu dodatkowego w funkcji posuwu 

 

Zależność obrotów śruby pociągowej sań suportu narzędziowego od obrotów stołu 

obwodu dodatkowego ujmuje zależność. 

1

72

58

29

2

26

40

20

45

60

24

2sin







C

D

zm

S

H

G

n

p




 

 

gdzie: dp – średnica podziałowa koła nacinanego (dp  = mn ∙ z) 

 Sp – skok śruby pociągowej sań suportu 

 ic – przełożenie stałe obwodu ruchu dodatkowego 

 id – przełożenie gitary ruchu dodatkowego 

 

4.3. Ustawienie i zamocowanie przedmiotu oraz frezu 

Typowy sposób zamocowania koła obrabianego na frezarce przedstawiono na rys. 1. 

W obrotowym stole znajduje się gniazdo centrujące, do osadzenia w nim wymiennego 

trzpienia, na którym mocowane jest koła. Sprawdzenie współosiowości koła w stosunku do 

stołu obrotowego dokonuje się poprzez pomiar bicia za pomocą czujnika.  
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Frez mocowany jest na trzpieniu z wpustem, który przenosi moment obrotowy. 

Trzpień z jednej strony osadzony jest w gnieździe wrzeciona w drugim końcu podparty 

w podtrzymce. Należy zwrócić uwagę na dokładne współosiowe osadzenie frezu, aby nie 

wystąpiło jego bicie. Przy ustaleniu położenia wzdłużno-osiowego należy spełnić warunek, 

aby jeden z wrębów frezu zajmował położenie symetryczne względem płaszczyzny pionowej 

przechodzącej przez oś przedmiotu obrabianego. W przypadku niedopełnienia tego warunku 

obrabiany ząb będzie niesymetryczny.  

Warunkiem koniecznym do spełnienia jest również takie ustawienie wrzeciennika 

frezu aby zwoje gwintu freza ślimakowego były styczne w stosunku do linii zębów koła 

obrabianego. Wszystkie możliwe warianty ustawienia frezu względem obrabianego koła 

podano na rys. 6.  

 
Rys. 6. Sposoby ustawienia freza względem przedmiotu 

 

W przypadku obróbki kół o zębach prostych kąt skręcenia jest równy  wzniosu linii 

gwintu frezu. Wartość tego kąta jest podana w sposób trwały na każdym frezie ślimakowym 

i waha się w granicach 2 - 4. 

W przypadku obróbki kół zębatych o zębach śrubowych kąt skręcenia osi frezu 

wynosi odpowiednio  +  lub  - . Kierunek skręcenia osi i znak (+) lub (-) zależy od 

kierunku linii śrubowej obrabianego koła i frezu ślimakowego. Skręcenie wykonuje się wg 

skali kątowej na obrotnicy wrzeciennika.  



 

12 
 

5. PRZEBIEG ĆWICZENIA 

1. Przeanalizować schemat kinematyczny frezarki. 

2. Obliczyć parametry obróbki oraz przełożenia odpowiednich gitar dla danych 

podanych przez prowadzącego np.: 

Koło obrabiane: z = 40, mn = 3,  = 20, koło prawe. 

Frez: 1 zwojny, lewy, średnica zewnętrzna D = 60 mm. 

Warunki skrawania: V = 20 m/min, f = 0,55 mm/obr. 

3. Praktyczne nastawienie frezarki i obserwacja pracy.  

4.  Obserwacja pracy innych obrabiarek do kół zębatych (dłutownica Fellowsa, 

wiórkarka, szlifierka Niles) 

 

 


