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Řezání pilovým kotoučem 

Na frézkách můžeme materiál i řezat. Používáme pilové kotouče, upínají se jen třením. 

 

Obr. 1: Řezání pilovým kotoučem 



Obr. 2: Řezání kotoučovou frézou - pilovým kotoučem 

Velikost řezné rychlosti volíme podle šířky řezu, materiálu nástroje i obrobku a podle tuhosti stroj – 

nástroj – obrobek. Pilový kotouč musí být upnutý tak, aby byl při obrábění neustále dotahován. 

Obrobek upínáme tak, aby podélná osa byla rovnoběžná s upínacím trnem.  

Obr. 3: Upínání pilového kotouče 



 

Obr. 4: Upínání pilového kotouče 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Frézování pomocí dělicího přístroje 

Obrobky, které mají mít na obvodu nebo na čele určitý počet pravidelně rozmístěných drážek, ploch 

nebo vybrání, se frézují dělicím způsobem za pomoci dělicího přístroje. Tohoto způsobu se využívá 

zejména při frézování přímých i šroubových drážek, zubových mezer ozubených kol a podobně. 

Dělicí přístroj patří k nejpoužívanějším přídavným zařízením používaných na frézkách. 

Druhy dělicích přístrojů: 

 jednoduché, 

 univerzální. 

 

Obr. 1: Dělicí přístroj 

 

 

 

 

 

 

 



Jednoduchý dělicí přístroj 

Toto zařízení se používá jen u jednoduchého obrábění, např. při frézování čtyřhranných nebo 

šestihranných hlav šroubů a matic. Konstrukce dělicího přístroje umožňuje rozdělit obvod na 

omezený počet dílů. Počet je dán počtem drážek nebo otvorů na dělicím kotouči, ten má zpravidla 

24 zářezů. Obrobek můžeme rozdělit jen na 2,3,4,6,8,12 a 24 stejných dílů. 

 

Obr. 2: Jednoduchý dělicí přístroj 

 

Obr. 3: Jednoduchý dělicí přístroj 



Univerzální dělicí přístroj 

Podobně jako otočné stoly rozšiřuje pracovní možnosti stroje. Dodává se jako zvláštní příslušenství 

frézek se soupravou výměnných kol a několika dělicími kotouči. Základem dělicího přístroje je 

vnitřní převod, který bývá 1:40 (1:60, 1:80). 

Toto zařízení slouží pro více účelů než jednoduchý dělicí přístroj, např. pro: 

 dělení obrobku na požadovaný počet dílů, 

 nastavení obrobku do šikmé polohy při frézování drážek na kuželové ploše, případně vrtání 

na kuželové ploše, 

 pootáčení obrobku zároveň současným podélným posuvem při frézování šroubovitých 

drážek, 

 frézování kruhových i nekruhových ploch. 

Druhy dělení na univerzálním dělicím přístroji 

 Dělení přímé 

 Dělení nepřímé  

o jednoduché, 

o složené, 

o diferenciální. 

Dělení přímé 

Pro malý počet roztečí stačí jednoduchý dělicí přístroj. Obrobek je upnut mezi hroty dělicí hlavy a 

koníku. Na dělicím vřetenu je nasazen dělicí kotouč obvykle s 24 dírami, které umožňují dělení na 

24, 12, 8, 6, 4, 3 a 2 díly, počet vyráběných roztečí je tedy omezen. Provádí se po odpojení 

šnekového převodu, ručně pootáčíme sklíčidlem při vysunutém aretačním kolíku. Otáčení sklíčidla 

je zajištěno bez dalších převodů. 

                     

Obr. 4: Jednoduchý dělicí přístroj 



Dělení nepřímé jednoduché 

Pro velký počet různých roztečí se používá nepřímé jednoduché dělení. Provádí se pomocí kliky a 

šnekového převodu s poměry 1:40, 1:60 anebo 1:80. Dělicí klika, kterou se pootáčí šnek, je 

posuvná. Je na ní dělicí kolík, kterým se nastavuje rozteč na dělicím kotouči. K dělicí hlavě patří 

dělicí kotouče s různým počtem děr na roztečných kružnicích. Dělení usnadňují ramena a tím 

odpadá počítání děr. 

 

Obr. 5: Schéma nepřímého dělení 

Dělení nepřímé složené 

Tento způsob využíváme tehdy, jestliže si nevystačíme s dělením jednoduchým. Tento způsob se 

používá méně často, především tehdy, jestliže počet roztečí je dělitelný třemi. 

Využíváme obou stran dělicího kotouče s různými počty otvorů na roztečných kružnicích. 

 

Obr. 6: Dělicí přístroj pro dělení nepřímé složené 



Počet otáček kliky se určí dle následujícího vzorce 

nk = 40 / z 

nk ... otáčky dělicího kotouče (kliky) 

z ... počet zubů 

 

Dělení nepřímé diferenciální 

Používá se tam, kde nelze použít dělení jednoduché a složené – převážně tehdy, je-li počet roztečí 

prvočíslo a dělicí kotouč nemá tolik otvorů. Dělicí klikou dělíme na větší nebo menší počet dílů, 

než je třeba a takto vzniklý rozdíl (diference) se vyrovná otáčením dělicího kotouče. Pootočením 

dělicího kotouče v kladném nebo opačném smyslu je umožněno vloženými výměnnými ozubenými 

koly. 

 

Obr. 7: Schéma diferenciálního dělení 

Tento způsob nelze použít: 

 při výrobě šroubovité drážky, 

 při vyklonění vřetena univerzálním dělicím přístrojem. 

Počty zubů u výměnných ozubených kol se zjišťují podle následujícího výpočtu: 

nk = ( 40 – i ) / z 

nk ... otáčky dělicího kotouče (kliky) 

i ... převod ozubených kol 

z ... počet zubů 



Z tohoto vzorce je nutno vyjádřit převod ozubených kol i: 

i = 40 – nk  . z 

Pro převod ozubenými koly zároveň platí: 

i = z1 . z3 / z2 . z4 

Postup práce při dělení na univerzálním dělicím přístroji: 

 dělicí kotouč se uvolní a spojí přes kuželová kola s vřetenem a spočítanými čelními 

ozubenými koly s vřetenem dělicího přístroje, 

 při otáčení vřetena se podle nastavení otáčí i dělicí kotouč, a to buď ve směru, nebo proti 

směru otáčení kliky, 

 sada ozubených kol:  

o 24,24,25,26,28,30,32,40,43, 

o 44,56,72,80,88,98,100,127. (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Frézování ozubených kol 

Zuby čelních ozubených kol patří k nejčastěji používaným. Můžeme je zhotovit těmito dvěma 

hlavními způsoby frézování: 

 frézováním tvarovými nástroji dělicí metodou - profilovými frézami  

o kotoučovými, 

o stopkovými, 

 frézováním odvalovací frézou na odvalovacích frézkách. 

 

Frézováním tvarovými nástroji dělicí metodou - profilovými 

frézami 

Kotoučové frézy – modulové 

Tvar zakřivení boků zubů závisí na počtu zubů. 

Obr. 1: Frézování ozubení kotoučovou frézou 

Obr. 2: Frézování ozubení kotoučovou frézou 



 

Stopkové profilové frézy – palcové 

Používají se pro frézování ozubených kol s přímými šikmými i šípovými zuby. V případě výroby 

ozubení u tvrdých a těžko obrobitelných materiálů nejdříve frézujeme hrubovací frézou a pak 

dokončíme frézou profilovou. 

 

Obr. 3: Frézování ozubení stopkovou frézou 

Výhodou tohoto způsobu výroby je, že tyto nástroje nevyžadují tak velký výběh nástroje 

z materiálu jako frézy kotoučové. Nevýhodou je menší produktivita práce. 

Obr. 4: Stopková fréza 

 

 

 

 



 

Výroba ozubených kol odvalováním 

Princip odvalování 

Odvalovací fréza se při práci otáčí kolem své osy a koná při tom řezný pohyb, obrobek se přisouvá 

k fréze tak, aby při svém otáčení se jeho valivá kružnice odvalovala po valivé přímce po hřebenu 

frézy.  

 

Obr. 5: Odvalovací frézy 



 

Obr. 6: Výroba ozubení odvalováním 

Obr. 7: Výroba ozubení odvalováním 

 

 



Řezné podmínky při frézování 

Volba řezných podmínek 

Volba řezných podmínek je závislá na vstupních parametrech: 

 druhu obráběného materiálu, 

 materiálu břitu řezného nástroje, 

 způsobu práce, 

 způsobu upnutí obrobku, 

 druhu řezné kapaliny. 

Stanovení optimálních řezných podmínek 

Složky řezných podmínek: 

 Posuv - sot (fot), sz  (fz) [mm] nebo smin (fmin) [mm/min]. 

Jedná se o dráhu, kterou urazí nástroj za určitou časovou jednotku. 

 Hloubka řezu – h (ap) [mm]. 

Je závislá na způsobu obrábění – zda hrubujeme nebo frézujeme na čisto 

 Řezná rychlost – v [m/min]. 

Jedná se o obvodovou rychlost nástroje. 

Posuv 

Posuv je dán délkou vzájemného posunutí obrobku a nástroje při obrábění. Rozlišujeme tyto druhy 

posuvů: 

 posuv na zub sz (fz) mm], 

 posuv na otáčku frézy sot (fot) [mm], 

 posuv za minutu smin (fmin) [mm/min]. 

Vzájemný vztah těchto posuvů lze vyjádřit: 

smin = n . sot = n . sz . z     [mm/min] 

n … otáčky vřetena s nástrojem (frézou) [ot/min] 

z … počet zubů frézy. 

Při volbě posuvu se volí posuv na zub, při nastavování posuvové rychlosti stolu se vychází z posuvu 

za minutu. 

Rychlost posuvu rovněž závisí na: 

 obrobitelnosti materiálu obrobku, 

 druhu použité frézy, 

 na průřezu třísky, 

 na požadované drsnosti obrobené plochy. 



Obr. 

1: Schéma vzájemného posunutí obrobku a nástroje 

Hloubka řezu 

Hloubka řezu h (ap) se volí podle přídavku na obrábění. Při hrubovacím frézování bývá obvykle 3 

až 10 mm, u výkovků a odlitků až 30 mm, při frézování na čisto 1 mm. Největší hloubka řezu je 

omezena tuhostí soustavy stroj – obrobek – nástroj.

 

Obr. 2: Schéma tloušťky při čelním frézování 



Řezná rychlost 

Řezná rychlost v se měří na největším průměru frézy – jedná se tedy o obvodovou rychlost frézy. 

Výpočet řezné rychlosti 

v = π . D . n / 1000       [m/min] 

n … otáčky vřetena s nástrojem (frézou) [ot/min] 

D … průměr nástroje [mm] 

Pro práci na frézkách ale potřebujeme znát otáčky vřetena, ty vyjádříme z předchozího vztahu: 

n = v / π . D    [ot/min] 

Pokud nelze otáčky přesně nastavit, nastavují se otáčky nejbližší nižší. 

 

Výpočet průřezu třísky, řezných sil pro frézování a výkonu 

stroje 

Průřez třísky 

Průřez třísky je při frézování proměnlivý, neboť během záběru se mění tloušťka třísky. Maximální 

průřez třísky odebírá zub frézy v okamžiku, kdy je tloušťka třísky maximální. 

Sz max = amax . b  [mm
2
] 

Průřez třísky odebíraný jedním zubem frézy 

Sz = a . b   [mm
2
] 

a … tloušťka třísky [mm] 

b … šířka třísky [mm] 



Obr. 3: Průřez třísky při frézování válcovou třískou 

                   

Obr. 4: Průřez třísky při čelním frézování 



Řezné síly při frézování 

Řezné síly působící na zub frézy vypočteme z měrného řezného odporu p a plochy průřezu S 

odebírané třísky. 

Výpočet řezné síly 

F = p. S    [N] 

S … průřez třísky [mm
2
] 

p… řezný odpor [MPa] 

Frézování válcovou frézou - obvodová řezná síla 

Fz = h . b . kt . p   [N] 

h … hloubka řezu [mm] 

b … šířka frézování [mm] 

kt … součinitel korekce frézovaného průřezu 

p … řezný odpor [MPa] 

kde     kt = sz . z / π . D 

sz … posuv na zub [mm] 

D … průměr frézy [mm] 

z … počet zubů frézy 

Frézování čelní frézou - obvodová řezná síla 

Fz = h . b . kt . p   [N] 

Výkon při frézování 

Výkon při frézování se počítá buď z obvodové řezné síly, nebo z množství odebraných třísek. 

Užitečný výkon 

Puž = Fz .v    [W] 

Fz ... obvodová řezná síla [N] 

v ... řezná rychlost [m/min] 

Potřebný příkon elektromotoru 

Pe = Puž / η   [W] 

Fz … obvodová řezná síla [N] 

η … účinnost strojního zařízení [%] 



Krouticí moment 

Krouticí moment Mk se vypočítá z obvodové řezné síly a poloviny průměru frézy. 

Mk = Fz . D / 2    [N . m] 

Fz … obvodová řezná síla [N] 

D … průměr frézy [mm] (1) 

Přesnosti a jakosti povrchu dosahované při frézování 

Přesnost rozměrů a jakost povrchu jsou ovlivněny druhem a kvalitou frézovacího nástroje (z 

hlediska použití řezných podmínek), tuhostí a přesností stroje, způsobem frézování a použitou 

řeznou kapalinou pro chlazení nástroje a mazání obrábění plochy. Na drsnost povrchu má vliv také 

přesnost seřízení nástroje (např. u frézovacích hlav). Volba optimálních řezných podmínek má také 

vliv na požadované přesnosti a jakosti povrchu (drsnost), které jsou předepsány výkresovou 

dokumentací. (2) 

 

Přesnost rozměrů IT 

Válcové frézy Frézovací hlavy 

hrubování 

do délky 300 mm IT 10 – 12 do délky 300 mm IT 9 – 11 

do délky 1200 mm IT 11 – 13 do délky 1200 mm IT 9 – 12 

dokončování 

do délky 300 mm IT 9 – 11 do délky 300 mm IT 7 – 10 

do délky 1200 mm IT 9 – 12 do délky 1200 mm IT 8 – 11 

jemné frézování 

- - - IT 7 - 8 

  

Drsnost povrchu Ra 

Válcové frézy Frézovací hlavy 

hrubování - hodnoty drsnosti Ra [µm] 

do délky 300 mm Ra 6,3 – 25 do délky 300 mm Ra 6,3 – 25 

do délky 1200 mm Ra 6,3 – 25 do délky 1200 mm Ra 6,3 – 25 

dokončování - hodnoty drsnosti Ra [µm] 

do délky 300 mm Ra 1,6 – 6,3 do délky 300 mm Ra 1,6 – 3,2 

do délky 1200 mm Ra 1,6 – 6,3 do délky 1200 mm Ra 1,6 – 3,2 

jemné frézování 

- - - Ra 0,8 – 1,6 

 



Výpočet strojního času 

Strojní čas při obrábění válcovou i čelní frézou je závislý na posuvu frézy a jejich otáčkách, celkové 

dráze, kterou koná nástroj a na počtu záběrů nástroje. 

Strojní čas 

ts = L  .  i  /  sot .  n = L  .  i  /  smin = L  .  i  /  n .  z. . sz  [ s ] 

L … celková dráha nástroje [mm] 

i … počet záběrů 

sot … posuv za otáčku [mm] 

n … otáčky vřetena [1 / min] 

smin … posuv za minutu [mm / min] 

z … počet zubů nástroje 

sz … posuv na zub [mm] 

Stanovení celkové dráhy nástroje podle druhu frézování 

Frézování válcovou frézou 

Obr. 1: Stanovení dráhy nástroje při frézování válcovou frézou 

 



Frézování čelní frézou 

U tohoto způsobu je nutno rozlišit, zda se jedná o hrubování nebo dokončování.  

Pro hrubování platí:

Obr. 2: Stanovení dráhy nástroje při frézování čelní frézou - hrubování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pro dokončování platí: 

Obr. 3: Stanovení dráhy nástroje při frézování čelní frézou - dokončování 

 

 


