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- materiál obrobku je odoberaný reznými klinmi otáčajúceho sa nástroja,
- obrábanie charakteristické dvoma na seba viazanými pohybmi: 

- rotačný pohyb nástroja (hlavný pohyb),
- posuvný pohyb najčastejšie obrobku prevažne v smere kolmom na nástoj.

Posuv:  - priamočiary,

- kruhový.

Rozlišujeme : 

§ posuv na zub (fz),

§ posuv na otáčku (fn),

§ minútový posuv (fm).

fm= fn . n = fz . z . n Obr. 1 Schéma frézovania: a) čelné

b) valcové

materiál

nástroj

Charakteristika frCharakteristika fréézovaniazovania



Podľa použitého nástroja: - valcové frézovanie,
- čelné frézovanie,
- okružné a planétové frézovanie.

Hĺbka rezu ap - hrúbka odoberanej vrstvy materiálu pri jednom prechode frézy

Obr. 2 Cykloida frézovania

Rezná rýchlosť - dráha opísaná rezným klinom po cykloide (obr. 2) za časovú
jednotku.

Šírka frézovania b je rozmer frézovanej plochy nameraný: 

§ v smere s rovnobežnom s osou frézy (obr. 3a) alebo

§ v smere kolmom na os (obr. 3b).

Obr. 3  Rozmery valcového a čelného frézovania 



ProtibeProtibežžnnéé frfréézovaniezovanie
Zmysel rotácie nástroja je proti smeru posuvu obrobku. Obrobok sa posúva pod frézu 
proti jej otáčaniu. Obrobená plocha vzniká pri vnikaní nástroja do obrobku.

Rezné kliny režú od minimalnej hrúbky triesky a končia rezanie pri maximálnej 
hrúbke.

Výhody : - plynulejší záber zubov, trvanlivosť nástroja nezávisí na povrchu,

- záber zubov nezávisí na hĺbke rezu, priaznivejšie  mechanické namáhanie.

Nevýhody : - podkĺzavanie obrábaného materiálu,

- zvýšenie opotrebenia rezných klinov,

- väčšia drsnosť obrobenej plochy,

- výslednica síl smeruje nahor. 
Obr. 4  Schéma protibežného frézovania

ValcovValcovéé frfréézovaniezovanie
- uplatňuje sa prevažne pri práci s valcovými a tvarovými frézami, zuby frézy sú
vytvorené len po obvode nástroja, obrobená plocha je rovnobežná s osou otáčania 
frézy.



Zmysel rotácie nástroja je v smere posuvu obrobku. Obrobok sa posúva pod frézu 
v smere jej otáčania. Maximálna hrúbka triesky vzniká pri vnikaní zubu frézy do 
obrobku a postupne sa zmenšuje do nuly.
Rezné sily pôsobia zvyčajne smerom dolu.

Obr. 5  Schéma súbežného frézovania

Prierez a hrúbka triesky sa počas záberu menia ⇒
kolísanie rezných síl.
Odstránenie nerovnomerného chodu fréz -
nahradením rovných zubov  zubami šikmými.

Výhody: - výslednica rezných síl pritláča obrobok do upínacieho zariadenia,
- vyššia trvanlivosť – možnosť použitia vyšších vc a fz,
- menšia drsnosť povrchu obrobeného povrchu,
- odpadá podkĺzavanie, hrnutia materiálu, nepravidelné rezanie,
- menší potrebný rezný výkon,
- menší sklon k chveniu.

SSúúbebežžnnéé frfréézovaniezovanie



- práca s čelnými frézami, rezné kliny sú vytvorené na obvode i čele nástroja,
- os nástroja je kolmá na obrábanú plochu, hĺbka sa nastavuje v smere osi,
- záber zuba sa mení a tiež aj hrúbka a prierez triesky v pomere priemeru frézy D
k šírke frézovanej plochy, 
- podľa nastavenia nástroja na obrobku (obr. 7) rozlišujeme frézovanie symetrické
a nesymetrické.

Obr. 6  Schéma čelného 
frézovania

Obr. 7  Prierez triesky pri čelnom

frézovaní

ČČelnelnéé frfréézovaniezovanie



- špeciálny spôsob frézovania – obrábanie dlhých valcových tyčí a výroba závitov,
- nástroj – frézovacia hlava osadená niekoľkými nožmi. 
Rozdelenie:      - vonkajšie, 

- vnútorné.

a)
Obr. 8  Schéma okružného frézovania: a) vonkajšie  b) vnútorné

b)

Pri výrobe závitov týmto spôsobom je produktivita niekoľkokrát vyššia 
ako pri sústružení.

OkruOkružžnnéé frfréézovaniezovanie



- viacklinové nástroje, ktorých rezné hrany sú rovnomerne rozložené

na valcovej, kužeľovej alebo inej tvarovej rotačnej ploche telesa frézy, pri čelných 

frézach tiež na čelnej ploche.

Sortiment fréz možno rozdeliť do jednotlivých skupín podľa rôznych hľadísk.

FrFréézovacie nzovacie náástroje a ich ostreniestroje a ich ostrenie

Obr. 9 Základné druhy fréz:
a – valcová fréza,
b – uhlová fréza,
c – kotúčová fréza,
d – čelná fréza,
e – frézovacia hlava,
f – tvarová fréza,
g – čelná valcová fréza,
h – kopírovacia fréza,
i – drážkovacia fréza.



Na frézovaných zuboch sú čelá a chrbty rovinnej plochy.
Na chrbte zuba je vytvorená tzv. fázka so šírkou f pod uhlom αf , uhol rezu δ
býva menší ako 90˚.

Podsústružené zuby majú na čele rovinnú plochu, ale chrbát tvorí časť
logaritmickej špirály. Uhol rezu δ býva 90˚.Výroba je drahšia a preto sa vyrábajú
len ako tvarové. Prednosťou je že profil zuba sa pri brúsení nemení.

Podľa smeru zubov (k osi) :
- frezy s priamymi zubami, 
- skrutkovicovými zubami.

Skrutkovica môže byť pravotočivá alebo ľavotočivá.
Výhody: - výkonnejšie,

- plynulejší záber,
- pre triesky väčších prierezov.

Obr. 10  Schéma tvaru zubov
a) b)

Podľa tvaru zubov:
- frézované (obr. 10a)
- podsústružene (obr. 10b)



Podľa počtu zubov:
- jemnozubé (na prácu na čisto),
- polohrubozubé (na stredne veľké úbery),
- hrubozubé (na hrubovanie).

b)

a)

Podľa geometrického tvaru:
- valcové (obr.11a)
- čelné valcové (obr. 11b)

Obr. 11 Schematické znázornenie fréz a - e
d)c) e)

Ďalšie rozlíšenie :
- kotúčové (obr. 11c),
- uhlové ( jednostranné, dvojstranné) (obr. 11d),
- tvarové (obr. 11e).

Uhol stúpania skrutkovice sa volí od 10˚
(jemnozubé frézy) až do 35˚ (hrubozubé frézy).



Podľa použitia:
- bežné frézy (s rovinnými a obecnými tvarmi),
- drážkovače (obr. 12a),
- na T-drážky (obr. 12b),
- frézy na modulové kotúčové ozubenia (obr. 12c),
- modulové prstové (obr. 12d),
- odvaľovacie (obr. 12e),
- frézy na závity(obr. 12f).

b)

d) e)

c)a)

Obr. 12 Schematické znázornenie fréz podľa použita

f)



Podľa spôsobu upnutia :
- nástrčné:  s otvorom, (obr. 13a),
- stopkové: s valcovou alebo kužeľovou stopkou, (obr. 13b).

Podľa počtu dielcov:
- celistvé frézy ( zuby a telo 
z jedného kusa),
- s vloženými zubami.

Ďalšie rozdelenie:
- delené ( pozostávajú z viac dielcov),
- zložené (pozostávajú z dvoch a viac fréz).

a) b)
Obr. 13  Spôsoby upnutia fréz 



Brúsenie fréz

FRÉZOVANÉ ZUBY
sa brúsia na chrbte, čelom miskového kotúča, alebo obvodom plochého kotúča.
PODSÚSTRUŽENÉ ZUBY
sa brúsia tanierikovými brúsnymi kotúčmi na čele.

Frézy z rýchloreznej ocele sa najlepšie brúsia za sucha korundovým kotúčom.
Frézy zo spekaných karbidov za mokra korundovým, prípadne diamantovým 
kotúčom.

Obr. 14 Spôsoby brúsenia

Obnovenie ostria frObnovenie ostria fréézz



Rozdelenie:
a)  frézovačky s pevným vretenníkom a výškove nastaviteľným stolom 

– konzolové frézovačky. 
Sú jednovretenové: 

- vodorovné, 
- zvislé,
- univerzálne.

b)  frézovačky s vretenníkom výškovo prestaviteľným a stolom pohybujúcim 
sa len vo vodorovnej rovine – rovinné.
Majú viac vretien.: 

- jednostojanové,
- dvojstojanové,
- portálové,
- s otočným stolom.

c) frézovačky špeciálne, sú viacvretenové,  len pre určité práce.

FrFréézovazovaččkyky



Vodorovná konzolová frézovačka

Časti frézovačky: stojan (1), pracovné vreteno (2), posuvne uložené rameno (3), 

oporné ložiská frézovacieho tŕňa (4), konzola (5), frézovací stôl (6).

Pracovný pohyb – pohyb frézovacieho 
stola. Obrobok možno posúvať v troch                                                           
smeroch (x, y, z). 
Pohyby môžu byť ručné alebo strojné
odvodené od hlavného pohonu.
Na rýchle prestavenie sa používajú
rýchloposuvy.

Použitie:
na rovinné a tvarové povrchy, vodorovné
drážky, ozubené kolesá s priamymi 
zubami.Obr. 15 Schéma vodorovnej konzolovej

frézovačky
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Zvislá konzolová frézovačka

Má na stojane (1) pracovné vreteno (2). Vreteník sa dá vo zvislej polohe 

natáčať o ±45˚pomocou točnice. 

Vreteno je možné z vretenníka vysúvať pre nastavenie nástroja voči obrobku. 

Konzola (3) a frézovací stôl (4) sú tej istej konštrukcie ako pri vodorovnej 

frézovačke.

1

3

2

4

Obr. 16  Schéma zvislej konzolovej frézovačky



Univerzálna konzolová frézovačka

Je podobná vodorovnej frézovačke. Má točnicu vloženú medzi priečne 
sane a frézovací stôl, pomocou ktorej je možno stôl natáčať v horizontálnej 
rovine o uhol ± 45˚. 
Výroba : skrutkových drážok na vrtákoch, frézach, výhrubníkoch, šikmého 
ozubenia, pohybových závitov

Príslušenstvo na rozšírenie výrobných možností:

Otočný stôl
- príslušenstvo zvislých frézovačiek, 
- otáča sa buď ručne, alebo je otáčaný strojovo od posuvového mechanizmu                                                     
frézovacieho stola,
- na frézovanie rotačných tvarov stopkovými frézami, prípadne obrábanie                                                           
vačiek a pod.



Zvislá frézovacia hlava
- ako doplnok vodorovnej frézovačky,
- upnutie na vedenie stojanu v mieste vývodu vretena,od ktorého dostáva náhon,   
- natáča sa vo zvislej rovine okolo vretena.

Univerzálna frézovacia hlava
- upevnenie k vedeniu stojana v mieste vývodu vretena, odkiaľ dostáva pohon,
- používa sa na univerzálnych frézovačkách,
- je otočná hlava okolo dvoch na seba kolmých osí,
- obrábanie ťažko prístupných plôch, šikmých plôch,
- na frézovanie ozubených tyčí.

Deliace prístroje
- pri pootáčaní výrobku o určitú presnú časť
otáčky,
- pri frézovaní ozubených kolies, žliabkov 
výstružníkov, výhrubníkov, drážkovaní
hriadeľov.
- upínanie obrobku pomocou skľučovadiel alebo 
hrotov.

Obr. 17  a) jednoduchý deliaci prístroj, 

b) univerzálny deliaci prístroj.



Rozdelenie deliacich prístrojov:   a) jednoduché deliace prístroje,
b) univerzálne deliace prístroje.

Prístroje môžu byť s priamym, nepriamym a diferenčným delením.

Konzolové frézovačky

sa vyrábajú v rôznych veľkostiach podľa upínacej plochy frézovacieho 
stola. Norma delí frézovačky:  - malé (do 200 mm),

- veľké (nad 200 mm).
Ďalšie parametre stroja: 

- vzdialenosť medzi vretenom a stolom,
- dĺžka posuvu stola,
- rozsah otáčok vretena, rozsah posuvov,
- výkon motora.



Rovinné frézovačky

- charakterizované stálou výškovou polohou stola (mechanický, hydraulický pohon),
- približovanie nástroja pomocou prisunutím vreteníka,
- stôl sa pohybuje iba vodorovne v jednom smere,
- použitie v sériovej a hromadnej výrobe,
- môžu byť: vodorovné, zvislé, prípadne s kruhovým stolom, jednostojanové alebo                                                          
dvojstojanové (portálové).

Obr. 18  Rovinná frézovačka 

Stavebnicové frézovačky

- tvoria samostatnú skupinu
- sú zostavené z typizovaných častí –
pracovných jednotiek s vlastným pohonom.

Špeciálne frézovačky
- ich konštrukcia je prispôsobená len určitému druhu práce,
- frézovačky na závity, ozubenia, drážkové hriadele, kopírovacie frézovačky.



Upnutie fréz
- spoľahlivý prenos krútiaceho 
momentu,
- dostatočná tuhosť upnutia,
- rýchle nastavenie.

Spôsoby upínania:
- upínací kužeľ frézovacích tŕňov a pracovného vretena: 

a) samosvorný: metrický (1:20),  Morse (1:19 až 20), 
b) strmý (1:3,5) – kužeľ iba stredí tŕň vo vretene, krútiaci moment 

prenášaný kameňmi upevnenými v čele vretena.
Poloha frézy na dlhom tŕni – rozperné krúžky. Vodiace puzdro – oporné ložisko.
Frézy s kužeľovou stopkou – redukčné puzdro – prechod do kužeľa vretena.
Frézy s valcovou stopkou – sľučovadlo s upínacím puzdrom (klieštinou). 

Obr. 19 Stopka pre upínanie čelných 
fréz

UpUpíínanie nnanie náástrojovstrojov

Obr. 20 Frézovacie tŕne: a) dlhý so strmým kužeľom, b 
– dlhý s metrickým kužeľom, c – krátky s metrickým 

kužeľom, d – krátky so strmým kužeľom, e –
skľučovadlo pre upnutie fréz s valcovou stopkou



Na fréze so skrutkovicovými zubmi vznikajú rozložením síl axiálne zložky, ktoré je 
potrebné po upnutí zachytiť.
Tŕň je potrebné navliecť tak, aby axiálna sila smerovala do vretena frézovačky.

Upnutie obrobku

- musí byť tuhé, pevné vzhľadom na kolísanie rezných síl, sily upnutia nesmú
obrobok deformovať. 
Je potrebné aby rezné sily pritláčali obrobok k pevným častiam upínacieho
zariadenia.

Obr. 21  Rezné sily



Strojové zveráky
- na upínanie obrobkov menších rozmerov a jednoduchých geometrických tvarov. 

Najviac používaný je strojový skrutkový zverák. 

Na urýchlené upínanie sa používa zverák s výstredníkom. 

Na upínanie valcových predmetov sa používa zverák s prizmatickými čelusťami. 

Zverák otočný sklopný – pri zmene polohy obrobku počas frézovania.

Úpinky
- pripevňujeme rozmernejšie a zložitejšie obrobky priamo na frézovací

stôl pomocou skrutiek. Najpoužívanejšie normalizované úpinky sú:

- tvaru U 
- výsuvná
- otočná
- zahnutá výsuvná
- sedlová



Obr. 22  Najpoužívanejšie normalizované úpinky

Obr. 23  Upnutie obrobku - zverák



Rovinné plochy - sa obrábajú na frézovačkách valcovými a čelnými                                                          
frézami alebo frézovacími hlavami.
Rovinné plochy šikmé - obrábame uhlovými frézami.
Drážky – frézujeme kotúčovými alebo stopkovými frézami.
Upínacie T-drážky alebo rybinovité drážky - sa frézujú na dvakrát                                                               
(kotúčovou alebo stopkovou frézou a potom frézovou príslušného tvaru)
Drážky pre perá a kliny - frézujeme dvojklinovými drážkovacími frézami –
drážkovačmi.

Obr. 24  Frézovanie drážok Obr. 25 Frézovanie drážky pre pero

FrFréézarskezarske prpráácece



Obr. 26 Príklady frézovania 
rôznych plôch:

a, c – frézovanie vodorovných a 
zvislých plôch,

b – frézovanie šikmých plôch,

d – frézovanie drážok,

e – frézovanie tvarových plôch.



StrojnStrojnéé ččasy pri frasy pri fréézovanzovaníí

f
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Lt =

L – dráha nástoja v smere posuvu (mm),

vf – posuvová rýchlosť (m.min-1).

Valcové frézovanie:

L = l + ln + lp + lnf

)( HDHlnf −=

Čelné frézovanie nahrubo asymetrické:

L = l + ln + lp + D/2 - lpf
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Čelné frézovanie načisto asymetrické:

L = l + ln + lp +D



Pri valcovom frézovaní odoberajú jednotlivé rezné kliny materiál 
charakteristického objemu a hranice záberu každého zuba po cykloide. 

Prekrytím dráh týchto zubov vzniká základná drsnosť povrchu. 

Pri čelnom frézovaní zanechávajú stopy na obrobenom povrchu čelné zuby. 

Obr. 27 Charakter drsnosti

Charakter drsnosti vyplýva z rezného 
pohybu jednotlivých zubov. Na drsnosť
povrchov má vplyv:

-rezné pomery,
-parametre nástroja,
-spôsoby frézovania.

Charakteristika frCharakteristika fréézovaných povrchovzovaných povrchov



Závislosť drsnosti:
Zvyšovaním reznej rýchlosti sa drsnosť zmenšuje. 
Zväčšovaním posuvu sa drsnosť zväčšuje.
Zmena hĺbky rezu nemá podstatný vplyv na drsnosť povrchu. 
Z parametrov frézy  ovplyvňuje drsnosť :

-priemer frézy,
-počet zubov,
-tvar rezného klina na čele.

Čím je väčší sklon reznej hrany nástroja, tým je väčšia drsnosť.

Obr. 28  Zmena hrúbky v závislosti na uhle nastavenia hlavného ostria

Pri protibežnom frézovaní vzniká väčšia drsnosť ako pri súbežnom. 

Čelné frézovanie spôsobuje väčšiu drsnosť ako valcové frézovanie.



Hodnoty drsnosti Ra :
-valcovou frézou – hrubovanie 25
-valcovou frézou na čisto                3,2
-nožovou hlavou  - hrubovanie 25
-nožovou hlavou na čisto                 3,2
-jemné frézovanie                            0,8

Spevňovanie
Pri spevňovaní povrchu frézovaním dostávame podstatné odlišné pomery 
ako pri sústružení. Pri frézovaní každý rezný klin frézy odoberá samostatnú
triesku a samostatne pôsobí na povrch. Vplyv na spevnenie povrchu má
spôsob frézovania. 
Najväčšie spevnenie sa dosahuje pri protibežnom frézovaní. Proces 
frézovania ovplyvňuje aj vznik zvyškových napätí závislých od reznej 
rýchlosti a posuvu. 
Zvyšovaním reznej rýchlosti sa zvyškové napätia zmenšujú a naopak 
zvyšovaním posuvu sa zväčšujú. 
Čím je menší uhol čela, tým vznikajú väčšie napätia a podobne je tomu tak i 
pri uhle chrbta. 



Výsledná sila pôsobiaca na nástroj pri valcovom frézovaní sa rozkladá
do zložiek. Zložky pôsobiace na jednotlivé zuby ovplyvňujú krútiaci 
moment. Merný rezný odpor sa mení so šírkou triesky. Zvyčajne  
vychádzame zo strednej šírky triesky. Tangenciálnu zložku sily 
meriame pomocou dynamometra a hodnoty MK. 

Obr. 29  Zložky reznej sily pri frézovaní

ReznReznéé silysily



Volia sa podľa druhu práce, typu použitej frézy a požadovanej kvality obrobených 
plôch. 
Pri hrubovaní valcovými frézami sa volí hĺbka rezu až 50 mm a čelnými až 25 
mm. 
Posuv sa volí čo najväčší s prihliadnutím na hĺbku rezu, tuhosť sústavy a výkon 
stroja. 
Hĺbka rezu pri dokončovaní býva asi 1 mm a posuv 0,05 – 0,01 mm/z.
Pri obrábaní materiálov so zhoršenou obrobiteľnosťou sa používajú frézy 
s reznými doštičkami so zvýšenou rezivosťou. 
Pri obrábaní krehkých materiálov spevňujeme rezné doštičky fazetkou, prípadne 
záporným uhlom čela. 
Pri obrábaní húževnatých materiálov (austenitické ocele) sa fazetka nepoužíva a 
uhol čela je kladný. 

ReznReznéé podmienkypodmienky



Stredná hrúbka triesky 

Hrúbka triesky je pri frézovaní meniteľnou veličinou a stanovuje sa veľmi 
ťažko. Z toho dôvodu je účelnejšie pracovať so strednou hrúbkou triesky. 
Stredná hrúbka triesky je dôležitým faktorom pre určenie požadovaného 
výkonu obrábacieho stroja. Hrúbka triesky sa vypočíta z jednoduchého 
vzorca.

Obr. 30  Závislosť hrúbky triesky od hĺbky rezu



Sklon vretena frézy
- zabezpečuje, že fréza nedosadá všetkými hrotmi súčasne na obrobok
čím sa zabráni dorezávaniu frézy.

Dorezávanie môže spôsobiť znehodnotenie kvalitne obrobeného 
povrchu. 

Tomuto javu môžeme zabrániť nasledujúcimi spôsobmi :

- kontrola upnutia frézy,

- zmenšením zaťaženia vretena na minimum,

- zlepšením upnutia obrobku,

- zmenšením rezných síl,

- prechodom na kladnú geometriu hrotu frézy,

- väčším uhlom nastavenia ostria.

Obr. 31  Sklon vretena frézy 



Obr. 32  Chladenie pri obrábaní

nesprávne

správne

Chladenie pri frChladenie pri fréézovanzovaníí



ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornosťť..


