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Frézování rovinných ploch 

Rovinné plochy zpravidla obrábíme frézami válcovými nebo čelními. Rovinné plochy větších 

rozměrů pak obrábíme čelními frézovacími hlavami. Nástroj by měl být volen tak, aby měl větší 

průměr, než je frézovaná šířka plochy. Pokud toto nelze zaručit, je potřeba frézovat na více záběrů. 

Velké vrstvy materiálu hrubujeme při menší řezné rychlosti, načisto frézujeme při vyšší řezné 

rychlosti, menší hloubce řezu a posuvu. 

Šikmé plochy můžeme frézovat pomocí nakloněné hlavy vertikální frézky nebo pomocí úhlových 

fréz. 

Součásti složené z rovinných ploch lze frézovat složenými frézami.  

 

Obr. 1: Frézování rovinné plochy složenými frézami 

 

 

 

 

 



Frézování rovinných ploch válcovou frézou 

Při frézování rovinných ploch válcovými frézami je osa frézy rovnoběžná s obráběnou (obrobenou) 

plochou. Fréza odřezává přídavek při obrábění břity na válcovém plášti a jejich zařezávání do 

materiálu může být: 

 proti směru posuvu obrobku - při frézováni nesousledném, 

 ve směru posuvu obrobku - při frézováni sousledném.  

 

Obr. 2: Nesousledné frézování 

Obr. 3: Sousledné frézování 

 

 



Frézování rovinných ploch čelní frézou 

Při čelním frézování je osa čelní frézy kolmá k obráběné (obrobené) ploše. Břity zubů odřezávají 

třísky stále stejného průřezu, tzn. tloušťka třísky a zatížení stroje i nástroje jsou proto stále stejné.  

Obr. 4: Frézování čelní frézou 

Rovinné plochy se obrábějí frézami válcovými, čelními a frézovacími hlavami. Užší plochy 

obrábíme válcovými frézami se zuby ve šroubovici, velké plochy frézovacími hlavami. 

Obr. 5: Frézování čelní frézou 



Na portálových frézkách lze frézovat plochy velkých obrobků současně ze dvou nebo tří stran. 

 

Frézování pravoúhlých ploch 

Spojené plochy pravoúhlé jsou ty, které spolu svírají pravý úhel. Jejich frézování je jednou ze 

základních, ale velmi důležitých prací prováděných na frézkách. 

Postup při frézování rovinných ploch 

Pro tento příklad byla jako frézovací nástroj zvolena čelní válcová fréza. 

1. Na stůl frézky upneme strojní svěrák a vyrovnáme pomocí číselníkového úchylkoměru 

(ČÚ). 

 

Obr. 1: Vyrovnání svěráku (2) 

2. Měkké obrobky chráníme měkkými vložkami. 

3. Obrobky podkládáme podložkami. 

4. Upnutý obrobek musí na podložku pevně dosednout. 



 

Obr. 2: Ustavení a vyrovnání obrobku (2) 

5. Nastavíme odpovídající řezné podmínky. 

6. Frézujeme největší plochu, kterou nazýváme technologickou základnou - plocha č. 1. 

 

Obr. 3: Frézování technologické základny  

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Přepneme obrobek a frézujeme plochu č. 2 - kolmou na technologickou základnu. 

 

Obr. 4: Frézovaní plochy kolmé k základně - úhlování plochy  

8. Přepneme obrobek a frézujeme plochu č. 3 rovnoběžnou s posledně frézovanou plochou 

č. 2. 

 

Obr. 5: Frézování plochy rovnoběžné s předchozí frézovanou plochou  

9. Přepneme obrobek a frézujeme plochu č. 4  - rovnoběžnou s technologickou základnou. 

 

Obr. 6: Frézování plochy rovnoběžné s technologickou základnou (2) 

 



10. Plochy č. 5 .a č. 6 lze frézovat dvěma způsoby. 

Při první možnosti frézujeme stejně jako v předchozích operacích čelem frézy, je však nutno 

obrobek pečlivě vyrovnat na úhelník (vhodné pro obrobky menších rozměrů). Obrobek menší 

výšky můžeme také ustavit ve svěráku do svislé polohy podle úhelníku, který stojí na 

podložce, o kterou se také opírá obrobek jednou z neofrézovaných ploch. 

 

Obr. 7: Vyrovnání obrobku na úhelník (2) 

Druhou možností je frézování stejným nástrojem s využitím válcové řezné části nástroje. Je 

třeba mít na paměti vhodnost využití sousledného nebo nesousledného frézování. 

 

Obr. 8: Frézování válcovou částí frézy  

 

 

 



11. Po každé frézovací operaci je třeba mít na paměti odjehlení otřepů (srazit hranu cca 0,4 x 

45° - pokud není uvedeno jinak ve výkresové dokumentaci).  

Obr. 9: Zařízení na odstraňování otřepů (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Frézování šikmých ploch (spojených šikmých 

ploch) 

Spojené plochy šikmé jsou ty, které spolu svírají jiný úhel než pravý. Frézování těchto ploch 

zpravidla předchází frézování ploch pravoúhlých. Každá šikmá plocha je určena úhlem sklonu 

(úhlem odklonu šikmé plochy od vodorovné roviny), který označujeme α, nebo jako doplňkem do 

90° (úhlem odklonu šikmé plochy od svislé roviny), který označujeme β. 

Obr . 1: Šikmá plocha 

Protože součásti se šikmými plochami jsou rozdílných tvarů, velikostí a požadovaných 

přesností, používáme tyto základní způsoby frézování: 

 šikmým nastavením vřeteníkové hlavy svislé frézky, 

 úhlovými frézami, 

 použitím šikmých podložek, 

 podle orýsování, 

 s obrobkem upnutým v otočném nebo sklopném svěráku, 

 vytočením stolu, 

 s pomocí přídavných zařízení – otočného stolu nebo dělicího přístroje, 

 pomocí speciálních frézovacích přípravků. 

Frézování šikmých ploch šikmým nastavením vřeteníkové 

hlavy 

Většina frézek se svislým vřetenem má vřeteníkovou hlavu uloženou otočně, což umožňuje vychýlit 

vřeteno ze svislé polohy na obě strany o 45° ( 90°). Úhel vyklonění odečítáme na úhlové stupnici. 

Obr. 2: Frézování šikmých ploch vytočením vřeteníku 



Frézování budeme provádět čelní válcovou frézou tak, že posuv součásti konáme příčnými saněmi a 

stůl frézky je zajištěn proti podélnému posuvu. Protože frézovaná plocha není rovnoběžná s plochou 

stolu frézky, musí být svěrák se součástí ustaven tak, aby jeho upínací plochy čelistí byly kolmé na 

příčný posuv stolu frézky. 

Vzhledem k tomu, že úhel sklonu vytvářené plochy obrobku může být v rozsahu 90° a vřeteno 

frézky může změnit polohu jen o 45°, platí zásady: 

 Je-li úhel sklonu frézované plochy menší než 45°, vykloníme vřeteníkovou hlavu o tento 

úhel a s vytvářenou plochou se budou stýkat čelní břity čelní válcové frézy. 

Obr. 3: Způsob frézování sklonu plochy při úhlu menším než 45° 

Obr. 4: Frézování šikmých ploch čelem válcové frézy 

 Je-li úhel sklonu žádané plochy větší než 45°, pak vykloníme vřeteníkovou hlavu o jeho 

doplněk do 90° a s frézovanou plochou se budou stýkat břity válcové plochy čelní válcové 

frézy. 

Obr. 5: Způsob frézování sklonu plochy při úhlu větším než 45° 



Obr. 6: Frézování šikmých ploch obvodem válcové frézy 

Frézování šikmých ploch úhlovými frézami 

Úhlové frézy máme jednostranné a oboustranné. Mají jen krátké břity, používáme je při frézování 

úzkých šikmých ploch o určitém úhlu sklonu, který musí být shodný s úhlem sklonu břitů frézy. 

Obr. 7: Frézování šikmých ploch úhlovou frézou 

 

Frézování šikmých ploch s použitím šikmých podložek 

Šikmé podložky používáme k podložení obrobků místo podložek plochých. Slouží k ustavení 

obrobku ve svěráku nebo přímo na stole frézky, nelze-li součást do svěráku upnout. 

Obr. 8: Šikmá podložka 



Šikmé podložky rozdělujeme na dvě skupiny: 

 Šikmá podložka s výřezem - umožňuje rychlé a přesné ustavení součásti menší šířky ve 

svěráku, a to na frézce svislé nebo vodorovné. Používá se v sériové výrobě, neboť pro 

jednotlivé obrobky by její výroba nebyla ekonomická. 

Obr. 9: Frézování pomocí šikmé podložky s výřezem 

Obr. 10: Podložka s výřezem 



 

 Šikmá podložka bez výřezu. 

 

Obr. 11: Frézování pomocí šikmé podložky 

 

Frézování šikmých ploch podle orýsování 

Hrana šikmé plochy musí být přesně orýsována a také odůlčíkována. Ustavení součásti ve svěráku 

provedeme podle horní plochy upínací čelisti, kontrolu ustavení můžeme provést nádrhem. 

Po kontrole ustavení podložku z čelisti odejmeme a několika záběry ofrézujeme žádanou šikmou 

plochu. Frézujeme šikmé plochy obrobků, kde není požadována velká přesnost frézování. Frézování 

můžeme provádět jak na frézkách svislých, tak i vodorovných. 

Obr. 12: Frézování šikmé plochy pomocí orýsování 

 

 

 

 

 

 



Frézování šikmých ploch při upnutí obrobku ve sklopném 

svěráku 

Tento způsob frézování provádíme zásadně na frézkách svislých, neboť sklopná upínací jednotka 

svěráku by na frézce vodorovné neprošla pod upínacím trnem válcové frézy. Budeme frézovat jen 

plochy menších rozměrů, neboť sklopný svěrák je poměrně vysoký a jeho konstrukce nevykazuje 

dostatečnou tuhost upnutí. 

 

Obr. 13: Frézování šikmých ploch na obrobku upnutém ve sklopném svěráku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vytočením stolu 

Jedná se o jednoduchý způsob upínání. Součásti mohou být upínány buď do svěráku, nebo přímo na 

pracovní stůl frézky. 

Obr. 14: Frézování pomocí šikmé plochy pomocí sklopného stolu 

 

 

 

 

 

 

 

 



S pomocí přídavných zařízení 

Přídavným zařízením frézek může být například dělicí přístroj nebo otočný stůl. Obrobek upneme 

buď do vřetena dělicího přístroje, nebo otočíme stůl o potřebný úhel. 

Obr. 15: Přídavná zařízení frézek - dělicí přístroj a otočný stůl 

 

Pomocí přídavného zařízení - úhlové hlavy 

Přídavným zařízením frézek může být také úhlová hlava. 

Obr. 16: Frézování šikmé plochy pomocí úhlové hlavy 

 



 

Pomocí speciálních frézovacích přípravků 

Používají se především v sériové výrobě, jejich konstrukce závisí především na obráběné součásti. 

Frézovací přípravky musí splňovat tato kritéria: 

 jednoduchá konstrukce, 

 pevné a přesné upnutí, 

 jednoduché a rychlé ovládání, 

 nízká cena, 

 vysoká produktivita.  

Obr. 17: Frézovací přípravek 

 

Frézování tvarových ploch 

Tvarové plochy lze při frézování obrábět těmito způsoby: 

 pomocí orýsování, 

 za použití tvarových fréz, 

 kopírováním, 

 pomocí otočného stolu, 

 na NC a CNC strojích. 

Pomocí orýsování: 

Požadovaný tvar obrobku se předem orýsuje a je možno jej vyrobit s použitím normálních nástrojů 

a běžného upínacího zařízení. Výsledný řezný pohyb je zajišťován ručně sdružením podélného a 

příčného posuvu. Tento postup se používá především v kusové výrobě. 



Obr. 1: Frézování pomocí orýsování 

Obr. 2: Frézování pomocí orýsování 

 

 

 

 

 

 



Tvarovými frézami 

Požadovaný tvar obrobku se zhotoví frézou s negativním (opačným) tvarem. Tato metoda se 

používá většinou pro obrábění krátkých a jednodušších tvarových profilů, často se používá 

k obrábění poloměrového zakřivení. Výhodou jsou rychle zhotovené a přesné tvary, nevýhodou 

jsou vysoké pořizovací náklady speciálních nástrojů. 

 

Obr. 3: Frézování tvarovou frézou s negativním požadovaným tvarem 

Obr. 4: Frézování tvarovou frézou 

 

Obr. 5: Frézování interpolací tvarovou frézou 

 

 



Způsoby frézování kopírováním 

Kopírováním 

Frézování kopírováním se používá především v sériové výrobě, např. při výrobě zápustek, vaček 

apod. 

Výhody: 

 vysoká přesnost, 

 možnost výroby velmi složitých tvarů, 

 levné a jednoduché frézovací nástroje, 

 po seřízení stroje mohou práci vykonávat i méně kvalifikovaní pracovníci. 

Frézování obrysové 

Potřebné pohyby jsou řízeny dotykovým palcem, palec sleduje řídicí plochu šablony. Tento způsob 

se používá především v sériové výrobě, např. při výrobě zápustek, vaček apod.

Obr. 6: Obrysové frézování 

Frézování prostorové 

Dotykový palec je neustále ve styku se vzorkem nebo modelem, výsledný tvarový pohyb je 

zajišťováním skládáním podélného a příčného pohybu, neustálý dotyk palce s řídicí plochou 

šablony je zabezpečován různým způsobem – nejčastěji závažím nebo pružinou. 

Obr. 7: Prostorové frézování 



Pomocí otočného stolu 

U tohoto způsobu se používá při frézování tvarových ploch, které bývají určeny středovým úhlem, 

poloměrem, případně tam, kde je veliký poloměr zaoblení, otočný stůl je kruhová otočná deska, 

otočná kolem svislé osy, která má upínací drážky pro upínání obrobků. 

 

Obr. 8: Frézování tvarových ploch pomocí otočného stolu 

Na NC a CNC strojích 

Možnosti frézování tvarových ploch jsou závislé na možnostech řídicího systému, pohyb nástroje je 

realizován současně v několika osách. Tuto činnost zabezpečuje interpolátor, u CAD/CAM systémů 

je dráha nástroje dána výkresem či modelem.  

Číslicové řízení výrobní techniky přineslo do frézování zcela nové technologické možnosti. Řízení 

pohybu frézy ve 3 až 5 osách současně dává technologovi nástroj pro získání kvalitnějšího povrchu 

obecných ploch oproti frézování řádkovacím (kopírovacím) způsobem. Číslicově řízené 

souřadnicové měřicí stroje pak efektivně umožní tyto plochy kontrolovat. 

Víceosé souvislé frézování vyžaduje použití CAM systému, který uživateli generuje NC program 

pro obrobení požadovaného tvaru. Velmi záleží na kvalitách CAM systému, protože prostředky, 

které systém nabízí, uživateli pomohou plně využít potenciál jeho frézovacího stroje. Moderní 

výkonné CAM systémy umožňují nastavit osu nástroje několika odlišnými způsoby, pro perfektní 

obrobení požadovaného tvaru. Mezi možnosti nastavení osy nástroje v CAM systémech patří pevné 

nastavení úhlu odklonu nástroje, řízení nástroje podle normály plochy nebo také řízení osy nástroje 

uživatelskými prvky jako je bod, přímka nebo křivka, které umožňují zcela variabilní nastavení 

sklonu nástroje i pro tvarově složité modely. Schopný CAM by měl kromě možností nastavení osy 

nástroje také poskytovat dostatek obráběcích strategií (technologií) pro perfektní obrobení různých 

částí modelu, aby vždy byla zabezpečena dobrá kvalita povrchu. S tím souvisí možnosti použití 

tříosých obráběcích strategií i pro 5osé obrábění nebo převádět již spočítané 3osé dráhy na víceosé 

dráhy nástroje. Neméně důležitá je i možnost použití všech typů nástrojů, které nám CAM 

nabízí i pro 5osé dráhy nástroje, protože se stále častěji využívají kuželové nebo tvarové nástroje, 

které zajišťují větší tuhost nástrojové sestavy a lepší řezné podmínky. 



V posledních letech také přibývají funkce pro automatický odklon sestavy nástroje v místech, kde 

by hrozila kolize s obrobkem anebo možnosti pro vyhlazení osy nástroje, které eliminují zbytečné 

pohyby rotačních os obráběcího stroje, které prodlužují čas obrábění. U některých CAM systémů se 

také můžeme setkat se specializovanými technologiemi pro obrábění lopatkových kol, turbín nebo 

uzavřených kanálků. Takovéto funkce velmi zjednodušují a zrychlují celý proces programování 5os 

souvisle a umožňují efektivní využití potenciálu obráběcího stroje. (2) 

Obr. 9: Frézování tvarových ploch pomocí CNC frézování 

 

 

 

 

 

 

 

 



Frézování drážek, zářezů a vybrání 

Některé obrobky ve své konstrukci obsahují drážky, zářezy nebo vybrání. 

Druhy drážek 

Frézování drážek patří mezi základní frézařské práce. Drážky lze rozdělit z hlediska tvaru: 

 pravoúhlé  

o tvaru U, 

o tvaru T, 

 tvarové  

o rádiusové, 

o modulové, 

 úhlové  

o souměrné, 

o nesouměrné, 

o rybinové. 

Obr. 1: Typy tvarů drážek 

Rozdělení drážek z hlediska hloubky: 

 průchozí, 

 zapuštěné. 

Obr. 2: Průchozí drážka 



Obr. 3: Zapuštěná drážka 

Rozdělení drážek z hlediska průběžnosti: 

 průběžné, 

 polozavřené, 

 uzavřené. 

Obr. 4: Typy drážek 

 

 

 

 

 

 

 



Frézování drážek 

Drážky v drážkových hřídelích se frézují buď kotoučovými frézami (dělicím způsobem) nebo 

odvalovací frézou. 

 

Obr. 5: Frézování drážek na hřídeli 

Při frézování pravoúhlých drážek, například u frézování drážek pro pera na hřídeli se používají 

čelní válcové (stopkové) frézy. Frézování probíhá na jeden nebo více záběrů. Širší drážky lze 

frézovat postupně do šířky. 

Obr. 6: Frézování drážky na hřídeli 

 

 



Obrobky upínáme do svěráků (nejlépe prizmatických) nebo do dělicího přístroje. Pro najetí na střed 

hřídele používáme při dotyku tenký proužek papíru a při najíždění pak používáme výpočet: M = d/2 

+ D/2. 

  

 

Obr. 7: Postup frézování 

Při zavrtávacím posuvu používáme dvoubřitou frézu, při dokončování frézu vícebřitou. Délku 

drážky omezíme narážkami. Měření lícovaných drážek provádíme základními měrkami nebo 

dutinovým mikrometrem. V případě výroby drážek s netolerovanými rozměry pak stačí posuvné 

měřítko. 

Obr. 8: Frézování uzavřené průběžné drážky 



Obr. 9: Frézování drážky kotoučovou frézou 

 

Frézování drážek tvaru „T“ 

Drážky tvaru T frézujeme nadvakrát, nejprve vyfrézujeme pravoúhlou drážku kotoučovou frézou na 

plnou hloubku, potom stopkovou korunkovou frézou dokončíme tvar. Na závěr provedeme úhlovou 

frézou sražení hrany. 

Obr. 10: Frézování T-drážky 



Obr. 11: Frézování T-drážky 

Frézování rybinových drážek a výřezů 

Drážky, jejichž některé plochy svírají jiný úhel než pravý, jsou drážky úhlové, k nimž patří i drážky 

rybinové. Úhlové drážky se zhotovují  nejprve čelní válcovou frézou nebo kotoučovou frézou, 

konečný tvar se dohotoví úhlovou frézou s požadovaným inverzním tvarem. 

Obr. 12: Rybinová drážka 

 

Obr. 13: Frézování rybinové drážky 



Obr. 14: Frézování rybinové drážky 

Pro frézování výřezů můžeme použít dvojice kotoučových fréz upnutých na společném trnu. (1) 

 

Obr. 15: Frézování vybrání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Frézování šroubovitých drážek 

Obrobek se upíná na trn mezi hrot koníku a hrot dělicího přístroje nebo do sklíčidla. Stůl 

univerzální frézky se pootočí z normální polohy o úhel ß, který je totožný s úhlem šroubovice λ. 

Šroubovice vznikne otáčením obrobku kolem své osy s podélným posuvem obrobku ve směru osy. 

Oba pohyby jsou odvozeny od posuvového šroubu stolu frézky a ozubených převodů výměnných 

kol.  

 

Obr. 16: Frézování šroubovitých drážek 

 

Obr. 17: Frézování šroubovitých drážek 

 

 

 

 

 

 

 



Frézování závitových drážek (závitů) 

K frézování se používají speciální frézky na závity, popř. univerzální frézky, na nichž se obrobek 

upíná mezi hroty vřetena dělicího přístroje a koníku. 

Frézování je nejvýhodnější a nejrychlejší způsob výroby závitů s velkým profilem  -  velkým 

stoupáním. Dále se tento způsob frézování používá pro hrubování dlouhých závitů na pohybových 

šroubech. 

Obr. 18: Schéma frézky na dlouhé závity 

Obr. 19: Schéma frézky na krátké závity 

Požadovaný tvar závitové drážky závisí na správně zvoleném nástroji a přesných výpočtech. 

 

 



Způsoby frézování závitů: 

 tvarovými kotoučovými frézami, 

 

Obr. 20: Schéma frézování závitu kotoučovou (tvarovou) frézou 

 válcovými hřebenovými frézami, 

 

Obr. 21: Schéma frézování válcovými hřebenovými  frézami 

 



 rychlostní - frézování okružovacími frézami. (3) 

Obr. 22: Rychlostní frézování okružovacími frézami 

 

 

 

Frézování drážek pomocí poháněných nástrojových jednotek 

Tento typ nástrojů se začal objevovat s nástupem moderních CNC obráběcích strojů, které byly 

schopny zhotovit součást kompletně při jednom upnutí. V současné době jde zejména o CNC 

soustruhy vybavené jednou nebo dvěma revolverovými nástrojovými hlavami, které mohou 

přenášet krouticí moment na tento typ nástrojů. Poháněné nástrojové jednotky se podle vzájemné 

polohy osy náhonu a výstupu rozdělují na přímé a rovnoběžně přesazené a na úhlově pevné a 

úhlově stavitelné. Všechna tato provedení mají další modifikace podle specifikace výrobců strojů 

nebo přání zákazníků.  

 


