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On-line výuka na níže uvedené téma proběhne prostřednictvím Microsoft Teams, taktéž 
přezkoušení nebo test. Sledujte kalendář Microsoft Teams, kde budete mít pozvánky na probíraná 
témata. Poznámky z následujícího tématu si zapište do sešitů na odborný výcvik. 

Frézování 

Podstata frézování 

Frézování je třískové obrábění vnitřních nebo vnějších rovinných a tvarových ploch (drážek, 

závitů, zubů ozubených kol atd.) vícebřitým nástrojem – frézou. 

Hlavní pohyb nástroje (frézy) je rotační (otáčivý). Obrobek upnutý na pracovním stole stroje 

(frézky) vykonává vedlejší pohyb - plynulý pohyb – posuv. Posuv může být přímočarý nebo 

kruhový. Výsledný řezný pohyb má tvar cykloidy. 

Obr. 1: Vznik cykloidy 

Proti soustružnickému noži, kdy je nástroj trvale v záběru, pracuje každý břit frézy pouze po 

krátký časový úsek. Větší část otáčky běží naprázdno a může se chladit. To prodlužuje 

trvanlivost břitu nástroje a umožňuje používat při frézování vyšší řezné rychlosti. Kromě 

hlavního a posuvného pohybu je při strojním obrábění potřebný ještě jeden pohyb – přísuv. 

Jedná se o pohyb nástroje, jímž se vymezuje hloubka řezu. 



Základní pojmy 

Obráběná plocha - jedná se o nově vytvořenou plochu, z níž se odebírá vrstva materiálu, 

která se mění v třísku. 

Plocha řezu - plocha, která se vytváří na obrobku hlavním a vedlejším břitem nástroje a tvoří 

přechod mezi obráběnou a obrobenou plochou. 

Obrobená plocha - nově vytvořený povrch, vzniklý odebráním vrstvy materiálu. 

Řezná rychlost - jedná se o rychlost hlavního rotačního pohybu, kterou při frézování 

vykonává nástroj. 

Geometrie břitu frézy 

 Zub frézy má tvar klínu, čím je klín ostřejší, tím snadněji vniká do materiálu. 

 Vzájemná poloha ploch břitu nástroje a obrobku vytváří soustavu úhlů, které říkáme 

geometrie břitu. 

 Hodnoty jednotlivých úhlů jsou závislé na druhu obráběného materiálu. 

 Všeobecně platí, že čím je materiál obrobku měkčí, tím menší úhel břitu β použijeme. 

Základní řezné úhly - rovina ortogonální 

 Úhel hřbetu α (alfa) - je úhel svíraný mezi hřbetem zubu frézy a tečnou k obvodu 

nástroje, ovlivňuje tření mezi nástrojem a obrobkem, 

 úhel břitu β (beta) - je úhel svíraný plochou hřbetu a plochou čela. Čím menší tento 

úhel je, tím je snadnější jeho vnikání do materiálu, 

 úhel čela γ (gama) - je úhel mezi plochou čela břitu a spojnicí špičky břitu, po čelní 

ploše odchází tříska, 

 úhel řezu δ (delta) - je úhel, který svírá plocha čela a tečna k obvodu frézy, je součtem 

úhlů břitu a hřbetu, 

 úhel sklonu ostří λ (lambda) - je úhel, který svírá osa otáčení frézy a tečna k 

šroubovici břitu, vyskytuje se u nástrojů s břity šikmými, šroubovitými, střídavými a 

šípovými.  



Obr. 2: Základní řezné úhly na nástroji (na fréze) 

 

 

 

Základní způsoby frézování 

Řezný proces je přerušovaný, jednotlivé zuby nástroje postupně vcházejí a vycházejí 

z materiálu a odebírají třísku proměnného průřezu. Z hlediska chvění je výhodné, je-li 

v záběru s obrobkem více břitů současně. Rovinné plochy se frézují válcovými a čelními 

frézami, tvarové plochy zpravidla tvarovými frézami. 

Rozeznáváme dva základní způsoby frézování: 

 Frézování obvodem válcové frézy – fréza řeže zuby na obvodu. Osa nástroje bývá 

obvykle rovnoběžná s obrobenou plochou. Při tomto způsobu frézování je stroj 

nerovnoměrně zatížen ubíráním třísky, proto dochází k nepatrnému obvodovému 

házení, na frézované ploše vzniká vlnitá stopa. 



Obr. 1: Frézování obvodem válcové frézy 

Obr. 2: Frézování obvodem válcové frézy 

 

 

 

 

 



 Frézování čelem čelní frézy – fréza řeže současně zuby umístěnými na obvodu a na 

čele nástroje. Stroj je rovnoměrně zatížen, proto je při tomto způsobu frézování vyšší 

řezný výkon a frézovaná plocha mívá vyšší kvalitu povrchu. Tento způsob se využívá 

přednostně. 

Obr. 3: Frézování čelem frézy 

Obr. 4: Frézování čelem frézy 

 

 

 



Podle smyslu otáčení frézy vůči směru posuvu dělíme frézování na: 

Sousledné frézování - fréza se otáčí ve smyslu posuvu, zuby se postupně zařezávají do 

maximální tloušťky, tříska se tedy postupně zmenšuje a tím klesá namáhání břitu. 

Výhody: 

 obrobená plocha je hladší, 

 příznivé působení řezné síly, 

 vyšší trvanlivost nástroje. 

Nevýhody: 

 silové rázy (odstraníme šikmými zuby), 

 vymezení vůle u posunového mechanismu, 

 požadavek na tuhost soustavy stroj - nástroj - obrobek, 

 u polotovarů s tvrdou kůrou nevhodný. 

Obr. 5: Sousledné frézování 

 

 

 

 

 



Nesousledné frézování - fréza se otáčí proti smyslu posuvu, průřez třísky se postupně 

zvětšuje od nuly do maximální tloušťky. 

Výhody: 

 nepůsobí rázy (klidný záběr), 

 nižší požadavek na tuhost soustavy stroj - nástroj - obrobek, 

 vhodný pro polotovary s tvrdou kůrou. 

Nevýhody: 

 kvalita obrobené plochy je nižší, 

 nepříznivé působení řezné síly, 

 nižší trvanlivost nástroje.  

Obr. 6: Nesousledné frézování 

 

 

 

 

 



Stroje pro frézování 

Frézovací stroje se nazývají frézky. U frézovacích strojů koná hlavní pohyb nástroj – fréza. 

Vedlejší pohyb koná buď nástroj nebo obrobek. Charakteristický rozměr frézek je dán 

velikostí upínací plochy stolu. U frézek se uplatňuje různý stupeň automatizace: 

 pákové frézky bez posuvových mechanismů, 

 běžné konvenční stroje se strojními posuvy v osách x, y, z, 

 programovatelné, 

 číslicově řízené, 

 s automatickou výměnou nástrojů. 

Rozdělení frézek 

Frézky dělíme podle polohy vřetena: 

 vodorovné – horizontální, 

 svislé – vertikální. 

Frézky lze také rozdělit podle účelu a konstrukce: 

 konzolové, 

 stolové, 

 rovinné, 

 speciální, 

 programovatelné.  

 

Konzolové frézky 

Jedná se o nejrozšířenější druh frézek a jsou určeny k frézování rovinných a tvarových ploch 

na malých a středně velkých obrobcích v kusové a malosériové výrobě. Umožňují výškové 

přestavování stolu stoje pomocí konzoly. Obrobek upnutý na stolu frézky se tedy může 

posouvat podélně (osa x), příčně (osa y) a svisle (osa z). Hlavním znakem je konzola 

upevněná na vedení stojanu, přestavitelná šroubem a maticí ve svislém směru. Příčné saně se 

přestavují po vedení konzoly kolmo na vodící plochu stojanu. Pracovní stůl se pohybuje ve 

vedení příčných saní v podélném směru. Pohon posuvu, zajišťovaný obvykle samostatným 

motorem s převodovkou, je nezávislý na otáčkách vřetene. Dle konstrukce a uložení vřetena 

je rozdělujeme na: 

 Svislé – mají pracovní vřeteno ve svislém vřeteníku připevněném na stojanu frézky. 

Vřeteníkem lze otáčet o ± 45°. Obrábí se na nich zejména rovinné plochy a drážky 

čelními frézami, frézovacími hlavami a stopkovými frézami. 



Obr. 1: Konzolová svislá frézka 

 Vodorovné – mají vřeteno uloženo horizontálně, rovnoběžně s rovinou pracovního 

stolu. Obrábí se na nich zejména drážky kotoučovými nebo tvarovými frézami nebo 

složité tvary skládanými frézami. Lze na nich obrábět i drážky nebo rovinné plochy 

stopkovými frézami a frézovacími hlavami upnutými do vřetena frézky. 

 

Obr. 2: Konzolová frézka vodorovná 



Univerzální – jsou podobné konstrukce jako vodorovné, mají však pracovní stůl otočný o asi 

45°. Tato úprava umožňuje frézování šroubových drážek, šneků, zubů pomocí univerzálního 

dělicího přístroje. Příslušenstvím je i svislá nebo univerzální frézovací hlava, kterou lze 

nasadit na svislé vedení frézky. 

Obr. 3: Konzolová frézka univerzální 



Obr. 4: Úhlová hlava 

 Nástrojařské – umožňují frézovat plochy skloněné pod různými úhly – výroba 

složitých obrobků (řezné nástroje, formy). Stůl těchto frézek se kromě běžných 

pohybů může otáčet kolem svislé a vodorovné osy. Dodává se k nim bohaté 

příslušenství pro upínání nástrojů a různá přídavná zařízení. 

Obr. 5: Nástrojařská frézka 



 Kopírovací – k obrábění složitých prostorových tvarů podle předem připraveného 

modelu. Dnes nahrazovány CNC frézkami. (1) 

Obr. 6: CNC frézka - 3 osy 

 

 

 

 

 

 



Hlavní části konzolových frézek 

Obr. 7: Hlavní části konzolových frézek 

Hlavní části tohoto typu frézek jsou: 

 základová deska - dutý odlitek ze šedé litiny, nese ostatní části stroje a slouží současně 

jako nádrž na řeznou kapalinu. 

 stojan – nosná část všech ostatních dílů a mechanizmů frézky. Jedná se o dutý odlitek 

ze šedé litiny. Uvnitř stojanu je vřeteník. 

 konzola - dutý odlitek. Je svisle přestavitelná pomocí šroubu a matice po svislém 

vedení. V horní části konzoly je vedení příčných saní. Jsou v ní uloženy převody pro 

ruční a strojní posuvy. 

 příčné saně – umožňují příčné přestavování obrobku a v jejich horní části je podélné 

vedení stolu. 

 podélný stůl - posouvá se v podélném rybinovitém vedení příčných saní a zabezpečuje 

podélné přestavování obrobku. Pracovní plocha stolu je opatřena drážkami “T” pro 

upínání obrobků přímo na pracovní plochu, nebo pro upínání přípravků, popř. 

přídavných zařízení. Posuv stolu je zajištěn šroubovým mechanizmem. 



Obr. 8: T-drážky na upínacím stole frézky 

 vřeteník – je uložen v horní části stojanu. Jedná se o rychlostní převodovku 

poháněnou hlavním elektromotorem a umožňuje nastavit optimální otáčky pracovního 

vřetena frézky. 

 podpěrné rameno - je uloženo v rybinovitém vedení stojanu a nese jedno, popř. dvě 

opěrná ložiska, sloužící pro podepření dlouhých frézovacích trnů. 

 hlavní pohon – pro pohyb vřetena frézky, lze měnit směr otáčení a počet jeho otáček, 

zajistit libovolný posuv i postavení stolu. 

 příslušenství - umožňuje podstatně rozšířit pracovní možnosti stroje. Příslušenstvím se 

rozumí:  

o svěráky, 

o dělicí přístroje, 

o svislá frézovací hlava, 

o univerzální frézovací hlava, 

o obrážecí hlava, 

o otočné stoly.  

 

 

 

 



Stolové frézky 

Stolové frézky se používají pro frézování větších součástí. Dělí se na svislé a vodorovné. U 

vodorovných je vřeteník ve stojanu. Stojany jsou tuhé, umožňují větší výkon. 

Obr. 9: Stolová frézka 

Rovinné frézky 

Tyto frézky se od konzolových liší tím, že se pracovní stůl pohybuje pouze v podélném směru 

po pevném loži. Jsou určeny pro obrábění obrobků největších rozměrů. Obrábí se na nich 

rovinné plochy zejména frézovacími hlavami, čelními a kotoučovými frézami a skládanými 

frézami. 

Portálové frézky – jsou rovinné frézky velmi tuhé konstrukce se dvěma stojany, příčníkem a 

více vřeteníky (zpravidla 4). Obrábí se na nich vodorovné, svislé a šikmé plochy na těžkých 

obrobcích. 

Obr. 10: Portálová frézka 



Speciální 

Tento typ strojů tvoří rozsáhlou řadu typů, určených pro různé frézovací operace, konstrukce 

je přizpůsobena druhu práce, která na něm má být vykonávána. Patří sem např. frézky na: 

 závity, 

 ozubení, 

 drážky, 

 vačky, 

 pantografické frézky. 

Programovatelné 

Jedná se o obráběcí centra nebo horizontální vyvrtávačky. Při práci lze provádět operace 

vrtání a frézování. Pohyb nástroje je kombinován s pohybem obrobku a může probíhat až v 

pěti osách. Kinematika jednotlivých druhů řízení je podrobně popsána v jiné kapitole 

elektronické učebnice – CNC obrábění - Princip a řízení CNC stroje - Druhy řízení. 

U těchto strojů probíhá pracovní cyklus nástroje podle předem naprogramovaného programu. 

V současnosti se preferuje využívání těchto strojů z důvodu univerzálnosti obrábění, uplatňují 

se při obrábění tvarově složitých a geometricky přesných výrobků. (1) 

Obr. 11: CNC centrum - 5 os 



Obr. 12: Horizontální vyvrtávačka 

 

 

 

 

 

 

 



Druhy a rozdělení fréz 

Frézy jsou vícebřité rotační nástroje. Břity jsou vytvořeny na povrchu základního tělesa, 

kterým bývá nejčastěji válec nebo kužel. 

Frézy se vyrábí různými technologiemi, v mnoha druzích a velikostech. Vzájemně se liší 

tvarem, počtem břitů, způsobem upnutí, materiálem břitů a konstrukcí. Tvary a velikosti 

nejpoužívanějších fréz jsou normalizované. 

Obr. 1: Frézovací nástroje 

Rozdělení fréz 

Frézy rozdělujeme podle následujících hledisek: 

Podle ploch, na nichž jsou vytvořeny břity, je dělíme na: 

 válcové 

 čelní válcové 

 kotoučové 

 kuželové 

 úhlové  

o jednostranné 

o oboustranné:  

 symetrické (souměrné) 

 nesymetrické (nesouměrné) 

 pilové kotouče 

 tvarové 

 speciální.  



Příklady druhů nástrojů - fréz 

Obr. 2: Válcová fréza (se šikmými zuby) 



Obr. 3: Čelní válcová (drážkovací) fréza 

Obr. 4: Kotoučová fréza 



Obr. 5: Kuželové frézy 

Obr. 6: Úhlové frézy 



Obr. 7: Pilový kotouč 



Obr. 8: Tvarová fréza 

Obr. 9: Tvarové frézy 



Obr. 10: Speciální (např. frézovací hlava) 

Obr. 11: Odvalovací frézy 



Obr. 12: Kopírovací fréza 

Obr. 13: Závitová fréza 

 

 

 

Podle uspořádání a tvaru břitu: 

 hrubovací 

 dokončovací. 

 

 

 

 



Podle způsobu upínání: 

 nástrčné 

 

Obr. 14: Nástrčná fréza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 stopkové:  

o s válcovou stopkou 

o s kuželovou stopkou (nejčastěji MORSE 3 a 4). 

Obr. 15: Frézy s válcovou a kuželovou stopkou 

Podle způsobu výroby břitů: ( podle provedení a tvaru zubů) 

 frézované 

 podbrušované 

 podsoustružené. 

Podle počtu břitů: 

 jemnozubé 

 polohrubozubé 

 hrubozubé. 

 



Podle průběhu ostří: 

 s ostřím přímým 

 s ostřím šikmým 

 s ostřím šroubovitým 

 se střídavým šroubovitým ostřím. 

Podle směru otáčení: 

 pravořezné 

 levořezné. 

Podle materiálu břitu: 

 z rychlořezné oceli (RO) 

 s břity ze slinutých karbidů (SK) 

 z cermetových karbidů (Ti + TiN) 

 z nitridové keramiky 

 z polykrystalického diamantu 

 z kubického nitridu boru. 



Obr. 16: Fréza s vyměnitelnými břitovými destičkami ze slinutých karbidů 

Podle počtu dílů, z nichž jsou vytvořeny: (podle konstrukce) 

 celistvé 

 dělené 

 složené 

 se vsazenými, nebo připájenými destičkami z SK 

 se vsazenými segmenty břitů. 

Podle technologie výroby: 

 odlévané 

 svařované 

 tvářené 

 broušené. 



Druhy fréz: 

 válcová fréza 

 úhlová fréza nástrčná 

 fréza půlkruhová vydutá 

 fréza půlkruhová vypouklá 

 fréza čtvrtkruhová vydutá 

 fréza korunková s válcovou stopkou 

 fréza úhlová jednostranná nástrčná 

 fréza úhlová na rybinová vedení. 

 

Upínání nástrojů 

Frézy musí být upnuty vždy pevně a spolehlivě. Při špatném upnutí frézy házejí, jsou 

jednostranně namáhány, špatně řežou a obrobené plochy nejsou kvalitní. Na upínací systém 

nástrojů jsou kladeny také tyto požadavky: 

 souosost frézy a vřetena stroje, 

 musí být zaručena opakovaná přesnost upnutí při výměně nástrojů, 

 pevnost proti axiálním silám i proti pootočení, 

 vhodnost pro vysoké otáčky. 

Upínání nástrčných fréz 

Nástrčné frézy (válcové, kotoučové, tvarové apod.) se upínají na frézovací trny. 

Malé frézovací hlavy a čelní válcové frézy nástrčné se upínají na letmé upínací trny. 

Přenášení krouticího momentu z trnu na nástroj zabezpečuje nejčastěji pero, proti axiálnímu 

posuvu je zajišťováno křížovým šroubem. 



Obr. 17: Upínání nástrčné frézy 

Upínání fréz s kuželovou stopkou 

Frézy s kuželovou upínací stopkou se upínají přímo do kuželové dutiny vřetena frézky v 

případě, je-li kužel upínací stopky frézy a dutiny vřetena shodný. Je-li kužel upínací stopky 

menší než kužel dutiny vřetena, je nutno k upínání použít redukční pouzdra. 

Obr. 18: Upínání fréz s kuželovou stopkou 

 



Upínání fréz s válcovou stopkou 

Válcové stopky fréz mohou mít tyto normalizované průměry: 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20. 

Nástroje s válcovou stopkou se upínají pomocí upínacích pouzder a kleštin. Tato upínací 

pouzdra umožňují rychlé a spolehlivé upínání fréz s válcovou stopkou. Kleština je vyrobena 

z pérové oceli, po obvodu je 8x rozřezána (4x z pravé strany a 4x z levé). Vtlačováním 

kleštiny do kuželové části pouzdra se zmenšuje její vnitřní průměr a tím dojde k upevnění 

válcové stopky nástroje. 

Průměry děr v kleštinách jsou totožné s výše uvedenými průměry stopek nástrojů. 

Obr. 19: Upínání fréz s válcovou stopkou 



Obr. 20: Upnutí frézy s válcovou stopkou do hlavičky 

Pravidla pro správné upínání fréz 

 Upínací části fréz, redukčních pouzder, jakož i kuželová dutina vřetena se musí před 

upínáním řádně očistit. 

 Upínací plochy, kuželové a válcové plochy stopek a trnů musí pevně dosedat po celé 

délce stykové plochy. 

 Nástroje, pouzdra i trny se musí v kuželové dutině vřetene zajistit šroubem. 

 Na dlouhých frézovacích trnech se mají frézy upínat co nejblíže vřetena nebo 

opěrného ložiska, aby se zmenšilo prohýbání trnu při frézování. 

 Při vkládání fréz do vřetena nebo na trny musíme použít tkaninu nebo kůži, abychom 

chránili ruce před pořezáním břity zubů. 

 Všechny pracovní úkony při upínání fréz musíme vykonávat pečlivě a s citem, aby se 

nástroj nebo upínací prostředek nepoškodily.  

 

 

 



Rotační nástrojové upínače 

Volba správného upínače ovlivní budoucí výsledky celého obráběcího procesu. Nejdůležitější 

požadavky na upínače nástrojů jsou: 

 dostatečná upínací síla, 

 přesnost upnutí, 

 jednoduchá obsluha, 

 vyvážení upínače, 

 schopnost tlumení vibrací. 

Obr. 21: Rozdělení upínacích prvků nástrojů 

Upnutí držáku do vřetene stroje 

V současné době se vlivem automatizace strojů přechází na tužší upínání nástrojů a obrobků. 

Vznikají nové koncepce upínacích systémů. Velkou roli hraje pořizovací cena a ekologičnost 

výroby. 

Nejrozšířenější upínací systémy: 

 ISO 

 HSM 

ISO – jedná se o metrický strmý kužel na upínacím trnu s určitým poměrem kuželovitosti. 

Výhody: 

 symetrická konstrukce, 

 jednoduchá výroba, 



 snadné nasazování a uvolňování z dutiny vřetena (kužel není samosvorný jako Morse 

kužel), 

 nízké pořizovací náklady. 

Nevýhody: 

 nutnost používání stejné velikosti kužele jako je v dutině vřetene (tento problém se dá 

odstranit použitím redukčního pouzdra), 

 malá tuhost upnutí, 

 nejistá axiální síla. 

Obr. 22: Nedostatky upínání strmým ISO kuželem 

HSK - princip upínání funguje na principu kombinace axiální upínací síly a kuželové stopky. 

Výhody: 

 tužší a spolehlivější upnutí než systém ISO, 

 menší rozměry držáku, na držáku mohou být vnitřní vybrání, 

 nižší hmotnost a tím pádem snazší manipulace s nástrojem.(2) 



 

Hydraulické upínání 

Otáčením upínacího šroubu se vytváří rovnoměrný tlak hydraulické kapaliny uvnitř upínače. 

Tento tlak působí na upínací pouzdro, které pevně a přesně upne vložený nástroj. Pro upnutí 

menších nástrojů lze použít redukční pouzdra. 

Použití: 

 pro upínání nástrojů i obrobků u širokého spektra obráběcích operací. 

Výhody: 

 nejuniverzálnější upínače, 

 vysoká přesnost upnutí, 

 dobré tlumení vibrací. (2) 

 

Tepelné upínání 

Další možností upínání nástrojů je využití systému tepelného upínání nástrojů. Tato nová 

koncepce umožňuje upínání nástrojů zejména pro vysokorychlostní obrábění. Princip upínání 

spočívá v teplotní roztažnosti materiálů. Nástrojové držáky jsou vyrobeny ze speciálního 

materiálu, jehož ohřevem dojde ke zvětšení otvoru pro upnutí nástroje. Obsluha pouze vloží 

nástroj do držáku. Ochlazením dojde ke smrštění držáku, a tím k upnutí nástroje. K ohřátí 

nástrojového držáku je nutné zařízení, které v krátkém čase dokáže upnout nástroj 

(nejrychlejší ohřev se dosáhne využitím principu elektrické indukce – doba ohřevu se 

pohybuje přibližně kolem 5 sekund). Důležitá je také velká rychlost ochlazení nástrojového 

držáku. Upínací přístroje bývají konstruovány univerzálně, tzn., že lze upínat a chladit držáky 

různých velikostí od různých dodavatelů. Lze upínat tvrdokovové i HSS nástroje od průměru 

3 mm. Pro malé průměry se využívají velice přesné kleštiny. (3) 



Obr. 31: Zařízení s indukčními cívkami pro ohřev nástrojových držáků 

Použití: 

 pro vysokootáčkové obrábění. 

Výhody: 

 přesné, komfortní, rychlé, jednoduché a tuhé upnutí. 

 lze přenášet velké krouticí momenty (díky velké upínací síle), 

 možnost použití maximálních otáček vřetene.  

Obr. 32: Tepelné upínání fréz 



Ostření fréz 

Frézy celistvé a frézy s pájenými břity se po otupení dají přeostřit. Pro ostření fréz z RO se 

používají klasické brusné kotouče vyrobené z oxidu hlinitého o zrnitosti 32 až 25, popř. 

kotouče z kubického nitridu boru. Na frézy z SK se pro ostření používají kotouče z karbidu 

křemíku o zrnitosti 40 až 25, nebo moderní diamantové kotouče. 

Frézy s frézovanými zuby se ostří miskovým nebo hrncovým brousicím kotoučem na hřbetu 

zubu, kdy se zub při tom opírá o opěrku. Ta má osu níž, než je osa frézy, výškou opěrky se 

nastavuje velikost úhlu hřbetu. Při ostření se fréza posunuje ve směru osy podél opěrky a zub 

se k ní přitlačuje. Tímto způsobem se dají ostřit i zuby ve šroubovici. 

Frézy s podsoustruženými zuby se ostří na čele zubu – z důvodu zachování profilu frézy. 

Ostření se provádí talířovými brousicími kotouči, u přímých zubů plochou stranou a u zubů ve 

šroubovici kuželovou stranou kotouče. 

U moderních ostřících CNC strojů je ostření ploch řízeno programem. Zde se používají 

kotouče PKBN nebo DIA, protože mají velkou trvanlivost a také vysoký výkon. 

Upínání obrobků 

Účelem upnutí obrobku je zajištění jeho správné polohy vůči nástroji, zabezpečení obrobku 

proti posouvání vzhledem k nástroji a zachycení řezných sil vyvolaných nástrojem při 

obrábění. Obrobek se upíná na pracovní stůl frézky. Upínání obrobků musí být dostatečně 

tuhé, aby zaručilo nehybnost obrobku a odolnost proti vzniku chvění. Obrobek však nesmí být 

deformován upínací silou. 

Upínání může být: 

 mechanické, 

 elektromagnetické, 

 hydraulické, 

 pneumatické – většinou v sériové výrobě, použití ve spojení s přípravky pro rychlé 

upínání, umožňují velkou přesnost výroby. 

K upínání obrobků na frézky se používají: 

 strojní svěráky – mohou být ovládány ručně, pneumaticky nebo hydraulicky, upínají 

se s nimi malé obrobky, svěrák je pevně upevněn šrouby ke stolu stroje. Svěráky 

mohou být pevné, otočné, sklopné nebo prizmatické. 



Obr. 1: Přesné svěráky 

Obr. 2 : Prizmatický svěrák 

 

 

 

 

 

 

 



 upínky se šrouby a opěrkami, 

Obr. 3: Upnutí obrobku pomocí upínek 

Obr. 4: Princip upínání obrobků pomocí upínek 

 



 

 upínací úhelníky, 

Obr. 5: Upínací úhelník 

 podložky a podpěrky, 

 přídavná zařízení frézek – otočné stoly a dělicí přístroje – možnost frézovat obrobky 

s otvorem – např. ozubená kola, 



Obr. 6: Upínací pomůcky 

Obr. 

7: Upínací pomůcky 

 

 

 

 



 jednoúčelové upínací přípravky – obrobky se upínají za plochy, které nebudou v dané 

frézovací operaci obráběny, vhodné pro velké série obrobků, 

Obr. 8: Upínací přípravek 

Obr. 9: Upínací přípravek 

 

 

 



 stavebnicové upínací přípravky – vhodné pro sériovou, často se měnící výrobu. 

Obr. 10: Upnutí obrobku do frézovacího přípravku 

Obr. 11: 

Upnutí obrobku do frézovacího přípravku 

 

 

 

 

 

 



Některé druhy strojů umožňují upínání pomocí technologických palet. Tento systém 

umožňuje ustavení a upnutí obrobku na stroji a přepravu mezi stroji. Použití tohoto systému je 

možné především ve výrobních linkách, výhodou je redukce vedlejších časů manipulace 

s obrobkem. 

  

Obr. 12: Upínání pomocí technologických palet 

Při navrhování způsobu upnutí obrobku je třeba uvažovat předpokládaný směr působení řezné 

síly, její velikost a proměnlivost. Volba způsobu upnutí a výběr upínacího prostředku závisí: 

 na druhu a způsobu frézování, 

 na velikosti a tvaru obrobku, 

 na počtu vyráběných kusů, 

 na požadované přesnosti.  

 

 


