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Opis

Wykonywanie wpustów to istotna grupa prac przy użyciu frezarki górnowrze-
cionowej. Rowki wpustowe wykonywane są najczęściej jako elementy 
prowadzące ruchome części mebli lub też w celu wykonania połączeń 
elementów drewnianych. Dlatego też tak ważna jest dokładność prostego 
wykonania wpustów. 
Wykonanie prostych rowków przy użyciu frezarki górnowrzecionowej  
oraz szyn prowadzących w połączeniu ze stołem wielofunkcyjnym MFT/3  
nie stanowi problemu i nie zajmuje wiele czasu.
Możliwe jest wykonywanie rowków wpustowych o różnorodnych szeroko-
ściach. Oferowane są w tym celu frezy do wpustów o różnych średnicach. 
Typowe wielkości zawierają się w zakresie pomiędzy 3 mm a 30 mm.
 
W tym przykładzie zastosowania opisano wykonywanie rowków na całej 
długości i na części elementu oraz wpustów z odsadzeniami.

A

211/01

Nr 211

Frezowanie rowków wpustowych
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Nazwa Nr zamów.

Frezarka górnowrzecionowa OF 1010 EBQ-Plus (rys. 211/2)
(adapter prowadnicy w zakresie dostawy)

574335

Alternatywa:
Frezarka górnowrzecionowa OF 1400 EBQ-Plus
Adapter prowadnicy FS-OF 1400
Frezarka górnowrzecionowa OF 2200 EB-Plus
Adapter prowadnicy FS-OF 2200

574243
492601
574260
494681

Frez do wpustów, średnica chwytu 8 mm

Stół wielofunkcyjny MFT/3 (rys. 211/3)
(szyna prowadząca FS 1080/2 i przykładnica kątowa w zakresie 
dostawy)

495315

Elementy mocujące MFT-SP (rys. 211/4) 488030

Zabezpieczenie przed cofaniem narzędzia FS-RSP
(opcjonalnie)

491582

Odkurzacz mobilny serii CTM (rys. 211/5)

B
Urządzenia/wyposażenie

Do wyfrezowania rowka przelotowego niezbędne są następujące maszyny 
oraz środki pomocnicze:
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C
Przygotowanie/ustawienie

a) MFT/3

Ustawić szynę prowadzącą oraz przykładnicę kątową zgodnie z instrukcją  •
obsługi, dokładnie pod kątem prostym (patrz instrukcja obsługi MFT/3).
Ustawić szynę prowadzącą zgodnie z grubością elementu obrabianego.  •

b) Element obrabiany

Zaznaczyć na elemencie obrabianym linię środkową rowka wpustowego. •
W przypadku rowka w części elementu: •

 Zaznaczyć linie ograniczające rowek prostopadle do linii środkowej 
 (patrz rys. 211/6).

Odstęp x zaznaczonej linii od krawędzi szyny prowadzącej zależy od średnicy 
frezu i jest obliczany w następujący sposób:
 

 
 
 
2 mm należy dodać jako margines bezpieczeństwa.

W przypadku frezu do wpustów o średnicy 12 mm wynika stąd odstęp od 
szyny prowadzącej rzędu 8 mm.

Do ustawienia maszyny wykorzystywane jest oznaczenie na stole frezarskim 
(patrz rys. 211/7).

c) Ustawianie frezarki górnowrzecionowej:
 

Umieścić frez w tulejce mocującej do poziomu minimalnej głębokości  •
mocowania (oznaczenie na chwycie) i dokręcić.
Zamontować adapter prowadnicy na frezarce. •
Ustawić frezarkę górnowrzecionową na szynie prowadzącej. •
Ustawić żądaną głębokość frezowania. Za pomocą ogranicznika rewol- •
werowego można ustawić trzy głębokości frezowania (patrz instrukcja 
obsługi). 
Ustawić odstęp boczny frezarki górnowrzecionowej od szyny prowadzącej  •
(patrz obliczenie, na przykładzie x = 8 mm dla frezu do wpustów o śr. 12 mm).
Wyrównać oznaczenie na stole frezarskim do linii środkowej rowka wpu- •
stowego (patrz rys. 211/7).
Kontrola: oznaczenie powinno znajdować się na początku i na końcu  •
rowka wpustowego, zawsze na jego linii środkowej.
Przyłożyć podparcie do frezarki górnowrzecionowej (patrz rys. 211/8) na  •
powierzchni przedmiotu obrabianego.

W przypadku rowków w części elementu lub rowków z odsadzeniami należy 
zastosować zabezpieczenie przed cofaniem na szynie prowadzącej (patrz rys. 
211/9).

Przesunąć frezarkę do danej pozycji, w której rowek jest ograniczony i zamo-
cować w tym miejscu zabezpieczenie. 

Ustawić prędkość obrotową na podstawie tabeli zawartej w instrukcji obsługi. •
Przyłączyć wąż ssący. •
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Prezentowany przykład zastosowania jest sprawdzonym i wypróbowanym w praktyce 
sposobem postępowania. Jednak różne warunki i parametry występujące w rzeczywi-
stości są całkowicie poza naszym wpływem. Dlatego wykluczamy udzielanie wszelkich 
gwarancji. Stąd też nie mogą być wysuwane przeciwko nam jakiekolwiek roszczenia 
prawne. W każdym przypadku należy postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczący-
mi bezpieczeństwa i instrukcją obsługi, dołączanymi do każdego produktu.

www.festool.pl

E
Sposób postępowania

Przy dokładnie ustawionej prowadnicy element obrabiany dosunąć do  •
ogranicznika, następnie ustalić i zamocować.
Ułożyć szynę prowadzącą na element obrabiany. •
Umieścić frezarkę górnowrzecionową na szynie. •
Uwaga: frez nie powinien dotykać elementu podczas włączania frezarki!  •
Przesunąć frezarkę górnowrzecionową aż do ustawionego ogranicznika  •
lub – w przypadku rowków wpustowych na całej długości – poza krawędź 
elementu obrabianego. 

Aby zapobiec odpryskom drewna na końcu elementu obrabianego, należy 
stosować drewniany klocek zabezpieczający przed odpryskami!

Operację należy powtarzać tyle razy, aż rowek wpustowy osiągnie żądaną 
głębokość. Przydatne jest wtedy wykorzystanie ustawionych uprzednio  
głębokości frezowania na ograniczniku rewolwerowym.

Za pośrednictwem precyzyjnej regulacji we frezarce górnowrzecionowej 
można następnie ustawić dokładną głębokość wpustu podczas ostatniego 
frezowania.


