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ABSTRAKT

V této práci je uvedeno základní rozd lení metod a zp sob  výroby 
tvarových ploch frézováním a jejich následný rozbor. Dále jsou uvedeny 
základní stroje a nástroje používané p i frézování tvarových ploch. Poznatky o 
jednotlivých metodách jsou porovnány a doporu eny k využití v praxi. 

Klí ová slova 
Frézování, nástroj, tvarová fréza, úhlová fréza, konzolová frézka, 

obráb cí centrum, monolitní fréza, fréza s vym nitelnými b itovými desti kami,
drážkové h ídele,  ozubená kola, závity. 

ABSTRACT  

This thesis contains the basic dividing of methods and ways of milling 
of shaped surfaces and subsequent analysis. In the following are contained 
the basic machinery and tools used in milling of shaped surfaces. Knowledge 
of the various methods are compared and recommended for use in practice. 

Key words : 

Milling, tool, shape cutter, angle cutter, console milling machine, 
machining center, monolithic cutter, milling cutter with replaceable platelets, 
splined shafts, gears, threads. 
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ÚVOD
Vývoj technologie výroby tvarových ploch frézováním je starý jako 

frézování samo. Frézování pat í do nejstarších metod t ískového obráb ní. Je 
to obráb cí metoda, p i které se materiál obrobku odebírá b ity otá ejícího se 
nástroje. Posuv nej ast ji koná sou ást, p evážn  ve sm ru kolmém k ose 
nástroje. Proto p i výrob  tvarových ploch bylo nejprve využíváno tvarování 
samotné frézy, která svým specifickým tvarem vytvo ila opa nou symetrii 
v materiálu takže pokud se použilo nap íklad vypouklé frézy v materiálu 
vznikla drážka s p l kruhovým profilem. S postupem asu a s rozvojem výroby 
nástroj  se tvarové frézy za ali používat na výrobu složit jších tvar , kde tvar 
frézy je odvozen od tvaru sou ásti, pro kterou je ur en. Dále v pr b hu vývoje 
se za ali také více pro vytvá ení tvarových ploch používat stoje jako konzolové 
univerzální frézky které umož ují nato ení obrobku i frézovací hlavy. 
Tak by bylo možno frézovat tvarovou plochu. S nástupem po íta ové techniky 
a rozvojem elektrotechniky se tyto nové technologie aplikovaly na frézky a tak 
za aly vznikat jedny z prvních numericky ízených stroj . S dalším vývojem 
íslicového ízení a jeho aplikaci do výrobních stroj  vznikl nový druh stroj

takzvaná obráb cí centra  neboli CNC frézky. U t chto moderních frézovacích 
stroj  jsou posuvové pohyby plynule m nitelné. Dále jsou z pravidla vybaveny 
polohovacím upínacím stolem i oto nou frézovací hlavou. Toto nám 
umož uje obráb t velmi tvarov  složité  sou ásti. Do t chto frézek se 
používají velká ada druhu a typ  fréz všech možných provedení. Obráb cí
centra umož ují automatickou vým nu nástroj . S vývojem a rozvojem 
obráb cích technologií po stránce rychlostí otá ek a p esnosti výroby tvarové 
plochy atd. Jde spole n  kup edu i rozvoj ezných materiálu. Proto moderní 
frézy musí být vyrobeny z vysoce odolného materiálu, který je povlakován 
speciálními povlaky. Dále se frézy musí vhodn  volit s p ihlédnutím na druh 
obráb ného materiálu. Frézy se vyráb jí bu to jako monolitní celistvé, kdy je 
t lo frézy tvo eno ezným materiálem nebo s vym nitelnými b itovými 
desti kami.  [1, 6] 
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1  METODY A ZP SOBY VÝROBY TVAROVÝCH PLOCH 
FRÉZOVÁNÍM

Z technologického hlediska se v závislosti na aplikovaném nástroji a stroji 
rozlišujeme metody výroby tvarových ploch frézováním takto:
Výroba tvarových ploch tvarovými frézami 
Výroba tvarových ploch pomocí obráb cích stroj  (frézek).

1.1 Výroba tvarových ploch tvarovými frézami  

P i této výrob  jsou ezným nástrojem tvarové frézy. Jejich tvar je 
odvozen od vyráb ných tvarových ploch. Jejich použití je zna n  široké a to 
jak p i frézování kruhových tvar , tak i obecných tvar . Tvarové frézy 
kruhových profil  ( vn jších i vnit ních ), bývají normalizovány. Ostatní druhy 
tvarových fréz se eší jako opera ní, jejich tvar je odvozen od tvaru sou ásti,
pro které jsou ur eny.Zvláštní skupinu tvarových fréz tvo í frézy na výrobu 
ozubení a to jak zp sobem d lícím tak i odvalovacím. [1] 

1.2 Výroba tvarových ploch pomocí obráb cích stoj  (frézek) 

P i této výrob  jsou ezným nástrojem frézy všech možných velikostí a 
druh . Výroba tvarových ploch frézováním se m že provád t konven ními
obráb cími stroji nap . univerzální konzolovou frézkou dále pak kopírovacími a 
speciálními frézkami apod. V dnešní dob  se ale dává p ednost  numericky 
ízeným frézkám.  

K vytvo ení tvarové plochy u konvek ních stroj   nap . univerzální 
konzolové frézky je možné tím, že je vybavena oto ným pracovním stolem a 
rozsáhlým p íslušenstvím (univerzálním d lící p ístrojem, univerzální frézovací 
hlavou atd. ), což umož uje nato ení obrobku i nástroje tak aby byla vytvo ena
tvarová plocha. Kopírovací frézky slouží k obráb ní složitých prostorových 
tvar  podle p edem p ipraveného modelu. Mohou to být bu  speciáln
upravené b žné konzolové frézky, jejichž jeden nebo dva pracovní pohyby 
jsou ovládány kopírovacím za ízením, nebo jsou to frézky speciáln  pro tento 
ú el výroby. Tyto konven ní stroje jsou dnes používány na výrobu tvarových 
ploch ím dál mén . Velký podíl na tom má dynamický rozvoj íslicov
ízených frézek. Tyto frézky neboli obráb cích center jsou NC i CNC 

obráb cí stroje, které umož ují koncentraci r zných operací p i jednom upnutí 
obráb né sou ásti. Výroba složitých tvarových ploch nebo provád ní více 
r zných typ  operací je velmi závislé také na kvalitním programu a softwaru, 
který ho zpracovává, to musí jít ruku v ruce s kvalitním provedením 
obráb cího centra a používaných ezných nástroj . Proto aby obráb cí centra 
byla schopna vykonávat r zné operace, je zapot ebí více druh  nástroj
r zných velikostí a typu, proto jsou vybavena zásobník nástroj  s 
automatickou vým nou nástroj . Dále bývají vybavena m icími sondami pro 
m ení sou ásti (nap . vým nná sonda do v etene) nebo pro kontrolu rozm r
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nástroje (nap . pevná sonda na stole stroje) nebo technologickými hlavicemi 
pro nestandardní operace. Koncepce frézovacího centra vychází obvykle 
z konzolové svislé nebo vodorovné frézky. Na takovém stroji lze frézovat, 
vrtat, vyvrtávat, vystružovat, ezat závity u sk í ových, plochých, tvarov
nepravidelných nebo i u složitých rota ních sou ástí z více stran p i jednom 
upnutí. Na vertikálním provedení obráb cího centra je možné opracovávat 
sou ásti pouze z jedné strany. P i požadavku opracování z více stran je nutno 
stroj vybavit vhodným upínacím za ízením s možností polohování (nap .
indexovacím polohovacím upínacím stolem), nebo nakláp cí oto nou
frézovací hlavou. Takto upravená obráb cí centra jsou nazývány 5 - osá a 
jsou jedny z nejvšestrann jších obráb cích za ízeních. [5, 6] 
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2  TVAROVÉ A ÚHLOVÉ FRÉZY  

2.1 Charakteristika a výroba tvarových fréz  
Tvarové frézy jsou charakteristické tím, že h bet s tvarem je 

podsoustružen ( podbroušen ) a ost ení se provádí na ele a proto si 
zachovávají sv j tvar po mnohanásobném p eost ení ( viz obr. 2. 1.a). Tvarové 
frézy lze také vyráb t profilovým broušením, p i kterém se vždy p i každém 
p eost ení tvar obnovuje na h bet  zubu (viz obr. 2.1.b). Tento zp sob je 
nákladný a používá se velmi z ídka ( pouze pro p esné tvarové sou ásti, kde 
podsoustružené frézy jsou nevyhovující). [1] 

a)     b)   

Obr. 2.1. Broušení - ost ení tvarových fréz [1] 
a) na ele b) na h bet , p ebroušením tvaru.

Tvarové frézy podsoustružené, se vyzna ují jednoduchostí výroby a 
jednoduchým p eost ováním, které se provádí b žným brousícím kotou em na 
ele zubu. P i p eost ování se zeslabuje zub frézy, zubová mezera se 

zv tšuje, ko en zubu se zeslabuje. Otupená fréza se rychle opot ebovává a 
proto je t eba tyto frézy asto p eost ovat již po malém otupení na h bet . [1] 

Tvarové frézy profilov  broušené se p eost uji tvarov  na h bet  a 
vyzna ují se vysokou p esností. P i p eost ování se hloubka zubové mezery 
zmenšuje, tím se zmenšuje prostor pro t ísky - údržba t chto nástroj  je 
nákladn jší.

Základní rozd lení tvarových fréz podle geometrie b itu a sklonem zubové 
drážky, je uvedeno na obr. 2.2. [1] 
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Obr. 2.2. Základní druhy tvarových fréz [1] 
 a) s 0 0 , b) >, 0 0 , c) > 0 , 0
 d)  > 0 , st ídavý sklon zub  s  . 

Do první skupiny ( viz obr. 2.2.a), pat í tvarové frézy podsoustružené s 
úhlem ela = 0 a zubovou drážkou rovnob žnou s osou frézy. Jsou výrobn
jednoduché, ale vyzna ují se malým ezným výkonem. 

Druhou skupinu ( viz obr. 2.2.b) tvo í tvarové frézy stejného typu, ale s 
kladným úhlem ela . Použitím kladného úhlu ela se podstatn  zvýší ezný
výkon t chto fréz. 

T etí skupinu ( viz obr. 2.2.c ) tvo í tvarové frézy s kladným úhlem ela
a ur itým sklonem zubové drážky . Sklon zubové drážky p ízniv  ovliv uje
odvod t ísek. P edevším u jednostranných profil  frézy. 

tvrtou skupinu (viz obr. 2.2.d) tvo í tvarové frézy s kladným úhlem ela
 a s oboustrann  st ídav  sklon nými zuby. Jsou výhodné pro výrobu 

tvarových fréz oboustranných. 
H bet tvarových fréz je tvo en Archimédovou spirálou, která má tu 

vlastnost, že p ír stek vektoru polom ru je p ímo úm rný úhlu pooto ení tzn., 
že body na spirále se p ibližují stejnom rn  ke st edu va ky (k ivky).
Zvláštní skupinu tvarových fréz tvo í frézy na výrobu ozubení a to jak 
zp sobem d lícím, tak i odvalovacím. [1] 

2.2 Výroba tvarových ploch podle druhu tvarové frézy  

2.2.1 Frézování stopkovými tvarovými frézami 
U t chto normalizovaných fréz se uplat uje kinematika pohybu podobná 

jako u elního frézování, kdy b ity jsou vytvo eny na obvodu i ele nástroje. 
Konkrétní relace základních pohyb  je pro frézování úhlovou frézou nazna en
na obr. 2. 3. [2] 
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Obr. 2.3.Kinematika pohybu nástroje a obrobku ve t ech bodech 
nástroje - úhlová elní fréza s válcovou stopkou [2] 

Pro další úvahy se v závislosti na pom ru ší ky frézované plochy B k 
pr m ru frézy D a také s ohledem na polohu osy frézy vzhledem k frézované 
ploše se rozliší symetrické (viz. obr. 2.4.a) a nesymetrické frézování (viz. obr. 
2.4.b) [2] 

    a)     b) 

Obr. 2.4. elní frézování [2] 
a) symetrické, b) nesymetrické 

Hlavními zástupci tvarových stopkových fréz jsou frézy pro drážky T 
(viz obr. 2.5.a), frézy pro drážky úse ových per (viz obr. 2.5.c)  a frézy 
tvrtkruhové vyduté (viz obr. 2.5.b) Použití t chto fréz v praxi je p edevším na 

výrobu r zných typ  drážek a zaoblování hran atd. [3] 
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     a) 

     b) 

   
     c)

Obr. 2.5. Stopkové tvarové frézy z rychlo ezné oceli (RO) od firmy ZPS [3] 
 a) Fréza pro drážky T, b) Fréza tvrtkruhová vydutá, 
 c) Fréza pro drážky úse ových pe 

2.2.2 Frézování nástr nými tvarovými frézami 
U t chto normalizovaných fréz se uplat uje kinematika pohybu podobná 

jako u válcového frézování. Zuby frézy jsou vytvo eny pouze po obvodu 
nástroje, hloubka odebírané vrstvy H se nastavuje kolmo na osu frézy a na 
sm r posuvu. Obrobená plocha je rovnob žná s osou otá ení frézy.  V 
závislosti na kinematice obráb cího procesu se rozliší frézování nesousledné 
(viz.obr.2.6.a) (protism rné) a sousledné (viz.obr. 2.6.b) (sousm rné). [2] 
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  a)     b) 

Obr. 2.6. Kinematika válcového frézování [2] 
a) nesousledné frézování 
b) sousledné frézování 

Hlavními zástupci tvarových nástr ných fréz jsou frézy p lkruhové
vypouklé (viz. obr.2.7.a), frézy p lkruhové vyduté (viz. obr.2.7.b) a frézy 
tvrtkruhové vyduté (viz. obr.2.7.c) Použití t chto fréz je podobné jako fréz se 

stopkou. [3] 

   a)      b) 
       

   c) 

Obr. 2.7. Nástr né tvarové frézy z RO od firmy ZPS [3] 
a) Fréza p lkruhová vypouklá, b) Fréza p lkruhová vydutá
c) Fréza tvrtkruhová vydutá 
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2.2.3 Frézování odvalovacími tvarovými frézami 

Kinematika pohybu p i obráb ní je popsána podrobn  na výrob
ozubených kol odvalovacím zp sobem viz kapitola 4. Odvalovacími frézami 
(viz. obr. 2.8, 2.9, 2.10 2.11) se obráb ní ozubená kola, et zová kola, 
šneková kol a drážkové h ídele apod. [1]

Obr. 2.8. Odvalovací fréza pravochodá, na rovnoboké drážkové h ídele
dle DIN 5462 a DIN 5 643. Od firmy Franken [1] 

Obr. 2.9. Odvalovací fréza pravochodá, 
  na et zová kola dle DIN 8196, pro vále kové a pouzdrové et zy

dle DIN 8187, 8188 a profil dle DIN 8197. Od firmy Franken [1] 

Obr. 2.10.Odvalovací fréza pravochodá pro elní ozubená kola 
úhel profilu 20°, profil I nebo II dle DIN 3972.Od firmy Franken [1] 
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Obr. 2.11. Odvalovací fréza pro tangenciální a radiální 
frézování šnekových kol, podsoustružená a 
podbroušená. Od firmy Franken [1] 

2.3 Úhlové frézy  

Jsou mnohob ité nástroje, používané p i výrob  fréz ( zubové mezery )‚ 
výhrubník ,výstružník , zahlubovacích nástroj , atd.

Dle SN je d líme na: 

- úhlové frézy jednostranné (viz obr. 2.12.a), levé nebo pravé s 
vrcholovým úhlem  = 20, 25,30, 40, 45, 50° 

-úhlové frézy oboustranné nesoum rné ( viz obr. 2.12.d ), levé nebo 
pravé, nej ast ji používané.

- úhlové frézy oboustranné soum rné ( viz obr. 2.12.b )‚ vyrábí se od 
pr m ru s vrcholovým úhlem  = 45, 60, 90°. 

- úhlové frézy elní ( viz obr. 2.12.c ), s možností letmého upnutí. Vyrábí 
se podle normy s pr m rem 56, 70 a 90 mm s vrcholovým úhlem 55°. [1] 
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   a)   b)    c) 

   d) 

Obr. 2.12 Frézy úhlové z RO od firmy ZPS [3] 
 a) jednostranné, b) oboustranné soum rné, c) elní,
d) oboustranné nesoum rné.

Úhlové frézy mohou být bu  soum rné nebo nesoum rné nebo celistvé 
nebo složené. U úhlových  fréz se uplat uje kinematika pohybu podobn  jako 
u elního nebo válcového frézování viz. kapitola 2.2.1., 2.2.2. [1] 

Uvedené úhlov  frézy se používají nap íklad p i výrob  nástroj ,
obráb ní šikmých rovinných ploch, k sražení hran a výrob  rybinových drážek 
(viz obr. 2.13.). [1] 

  a)   b)   c)   d) 
Obr. 2.13.  Výroba tvarových ploch úhlovými frézami[3] 

a) obráb ní zubové mezery frézy úhlovou jednostrannou frézou, 
b) obráb ní šikmých rovinných ploch elní úhlovou frézou 
c) výroba rybinových drážek oboustrannou soum rnou frézou 
d) srážení hrany úhlovou frézou 
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3  VÝROBA TVAROVÝCH PLOCH POMOCÍ OBRÁB CÍCH
STROJ  (FRÉZEK) 

  Obráb cí stroje neboli frézky se nástupem po íta ové techniky
rozd lily na frézky konven ní nap . konzolové frézky r zných typ  a frézky
íslicov ízené. Numericky ízené frézky (obráb cí centra) dnes p edstavují

velký pokrok v obráb ní tvarových ploch a proto jsou uvedeny principy
výroby tvarových ploch a hlavní zástupci stoj  a nástroj  . 

3.1 Zp sob ízení obráb cích center 

Klí ovou p edností CNC stroj  je velmi snadný p echod mezi jednotlivými 
typy vyráb ných sou ástí. P echod z jednoho typu obrobku na jiný se provádí 
zm nou ídicího programu (NC programu), který bu áste n  nebo úpln
využívá se ízeného nástrojového a m ícího vybavení. Další významnou 
p edností CNC stroj  je jejich zcela automatický chod. Ovládání veškerých 
funkcí (jednotlivé pohyby ezného nástroje, nastavení pohybových rychlostí i 
otá ek nástroj , vým ny nástroj  nebo obrobk  pro jednotlivé výrobní operace 
atd.) je realizováno postupným zpracováváním jednotlivých ádk  NC 
programu (zpracováváním tzv. blok ). Všechny informace nezbytné pro 
obrobeni sou ásti na stroji jsou tedy p edem zaznamenány formou ad
alfanumerických znak .

Mezi tyto nezbytné výrobní informace je možno za adit:

• rozm rové informace pro výrobu jednotlivých ploch sou ásti
• informace o otá kách ezného nástroje, posuvové rychlosti, 
ezném prost edí atd. 

• a informace ostatní (nap . velikost asové prodlevy, otev ení dve í
bezpe nostního krytu atd.). [14] 

íslicov ízené obráb cí stroje jsou tedy již konstruk n  uzp sobovány
pro práci v automatickém režimu. Jejich programování se realizuje
prost ednictvím speciálního komunika ního (strojního) panelu nebo zcela
extern  na pracovištích vybavených výkonnými po íta ovými stanicemi.
Z pohledu NC programování tak rozlišujeme nap . CAD/CAM systémy (nap .
Cadkey, SolidWorks atd), dílenský orientované programování (nap . ídícími  
systémy Heidenhain, Sinumerik apod.) a tzv. ISO programování (n kdy také 
nazývané programování v G-kódu). Každý ze zmi ovaných zp sob  tvorby 
program  má svou nezastupitelnou oblast použití.

P íkladem využití CAD/CAM systému je spojení CAD systému  
SolidWorks s CAM systém SolidCAM p ináší propracované ešení obráb ní
p ímo v prost ední SolidWorks, které zahrnuje velké množství obráb cích
operací pro p íklad uvádím n které z nich :  

2D frézování také nazývané 2.5-osé, je typickou volbou pro firmy se
standardní strojírenskou výrobou, sériovým obráb ním p esných
mechanických dílc , sk í ovitých sou ástí, opracováním odlitk  atd.
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K definování obráb cích operací se využívá 2D geometrie nebo obrysových
kontur na 3D modelu. Vybraná geometrie z stává asociativn  spojena jak s 
modelem, tak i s vytvo eným NC programem. Stejn  tak zadané hloubky
obráb ní z stávají provázány s tvarem modelu. Základní 2D frézování
obsahuje funkce pro obráb ní kontur, kapsování, drážkování, vrtání,
závitování, v etn  automatického vrtání a zajímavé funkce pro frézování 
jednoduchého 3D obecného tvaru pomocí profilové a vodící k ivky.

3D frézování jedná se o souvislé ízení 3 os obráb cího stroje  
(zpravidla osy X, Y a Z). Typické dílce pro použití tohoto modulu jsou
vst ikovací formy, zápustky, lisovací nástroje, modelové za ízení atd.
Tyto funkce umož ují obrobit jakýkoli tvarový díl snadno a efektivn .
N kolik strategií pro hrubování dílu, hrubování odvrtáním, dále ádkovací  
funkce, funkce konstantní-Z krok pro obráb ní strmých tvarových ástí,
sm rové ádkování podle jedné nebo dvou k ivek, tvarové obráb ní  
konstantním krokem, obrobení zbytkového materiálu, spirální obráb ní,
nastavení pro rychlostní obráb ní - to jsou jen n které z možností 3D 
frézovacího modulu. 

Souvislé 5-osé obráb ní. Umož uje vysoký ezný výkon nástroje p i
jeho plynulém ízení po zvolené dráze s plynulou zm nou vektoru osy nástroje. 
Dovoluje obrobení jinak nedostupných oblastí. Eliminuje rizika p i použití p íliš
velkého vyložení nástroje. Umož uje kontrolované obráb ní b žn
nedostupných ástí na modelu tzv. pod íznutých nebo podkosených tvar .
Nechybí možnost 5-osého hrubování i n kolikastup ové p ed išt ní. Existuje 
n kolik úrovní ešení p i hrozících kolizích nástroje, držáku nebo ástí stroje s 
obráb ným dílcem. Je zabezpe ena kontrola tvaru nástroje a kinematiky
CNC stroje kompletním simulátorem stroje.Veškeré obráb cí operace jsou 
definovány, po ítány a ov ovány p ímo v prost edí SolidWorks a jsou pln
asociativní se SolidWorks modelem. Integrace SolidWorks+SolidCAM  
p edstavuje prvot ídní CAD/CAM ešení pro každou výrobu.
Toto ešení je však jedním z mnoha. Vždy záleží na dostupných strojích a
nástrojích a na druhu výroby. [13,14]  

3.2 Frézování v obráb cím centru  

Frézování v CNC ízených obráb cích centrech vychází z planetové 
frézování viz. obr. 3.1. Pohyb frézy m že být ízen u t chto stroj  po kružnici, 
takže lze obráb t ásti nebo i celé rota ní plochy. Tento zp sob se využívá 
pro frézování vnit ních zápich , kruhových zaoblení, vn jších válcových 
výstupk , v tších otvor , elních ploch atd. [2] 
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a)       b) 

Obr. 3.1. Planetové frézování [2] 
a) vnit ní zápichy, b) vn jší a vnit ní válcové a elní plochy 

Popis výroby složité tvarové plochy frézováním v obráb cím centru. Pro 
hrubování je doporu ováno tzv. spirálové kapsování, pro dokon ování 
p evážn  rovinných ploch spirálové frézování a pro dokon ování
p evládajících svislých ploch pak vrstevnicové frézování viz. obr. 3.2. P itom je 
vhodné v tšinou využívat kruhový tvar b itu nástroje (z hlediska zbytkových 
objem ) a jednozna n  sousledného zp sobu frézování. Mezi další významné 
strategické otázky pat í také zp sob obráb ní vnit ních roh  a též zásady pro 
vstup a výstup b itu z ezu atd. Samoz ejm  je nutné vždy hledat a modifikovat 
p íslušnou metodu dle konkrétního charakteru zhotovované tvarové plochy. V 
celém tomto p ístupu je také bezpodmíne né respektovat základní okrajové 
podmínky, a to a p edevším ty kvalitativní - tedy geometrickou a tvarovou 
p esnost a integritu povrchu v etn  jeho drsnosti. [4] 
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a) b) 

    
   c) 

  Obr. 3.2. Postup výroby spirály [4] 
a)Hrubovací etapa – spirála,frézovací hlava Hofmeister s VBD,
vrstevnicové frézování 
b) Dokon ovací etapa 1. – spirála, monolitní nástroj Rübig Ø 12 mm, 
vrstevnicové konturování 
c)Dokon ovací etapa 2. – spirála, monolitní nástroj Rübig Ø 12 mm, 
vrstevnicové a spirálové konturování  

3.3 Nej ast jší typy CNC obráb cích center 

3.3.1 Vertikální obráb cí centra 
Jsou charakteristická zejména vysokou tuhostí své konstrukce. Vynikají 

svojí kvalitou - vysokou spolehlivostí, výkonností,p esností a tepelnou 
stabilitou. Tyto frézovací 3-osá centra nové generace umož ující vysoko 
produktivní a p esné frézování, vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování a 
p ímé ezání závit  v obrobcích z oceli, ocelolitiny, litiny a slitiny lehkých i 
barevných kov . Lineární valivá vedení v osách X, Y, Z p ispívají k 
dlouhodobé pracovní p esnosti a tuhosti vedení stroje. P edností t chto
obráb cích center jsou vysoké otá ky v etena, velké rozm ry pracovního stolu 
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a dví ka na bo ních krytech umož ující obráb ní obrobk  s délkou v tší jako 
je délka stolu. Jsou vybavené zásobníkem nástroj  s vysokorychlostní 
vým nou. V etena jsou standardn  v provedení pro chlazení vnit kem
nástroje. Obráb cí centra jsou vysoko ekonomické p i vysokých objemech 
výroby avšak taky i p i malé a st ední kapacit  výroby umož ují tyto centra 
výrazn  zkrátit výrobní cyklus, zvyšovat efektivitu výroby, dosahovat snížení 
výrobních náklad  jako i dosáhnout uspokojivých ekonomických výsledk  a 
požadované kvality. Stroj je pln  zakrytován, jeho design i vybavení je na 
vysoké úrovni. [7, 8] 

Obr. 3.3. Vertikální obráb cí centrum s lineárním vedení typ IKC - 
860FB od firmy INAXES [7] 

3.3.2 P ti – osá obráb cí centra 
Stroj pro kontinuální 5-ti osé obráb ní složitých dílc  (viz. obr.3.4.a). 

Svým uspo ádáním a vlastnostmi jsou p edur eny pro výrobu tvarov
složitých forem a komplexní obráb ní dílc  z 5 stran. Je možné obráb t
extrémn  malými nástroji (obr. 3.8.) s velmi vysokými otá kami, ale také 
hrubovat hlavami s vým nnými desti kami (obr. 3.9.) nebo provád t vrtání, 
vyhrubování, vystružování a p ímé ezání závit  v obrobcích z oceli, 
ocelolitiny, litiny a slitiny lehkých i barevných kov . atd. Voliteln  mohou být
ty to stroje vybaven chlazením emulzí, mazáním mlhou nebo oplachováním 
proudem oleje. P i konstrukci stroje je využit dynamický portálový typ 
konstrukce, je d ležitá pro silové obráb ní dílc . Vysoká p esnost stroje 
rozši uje možnosti obráb ní v 5 osách a opracování složitých dílc  na jedno 
upnutí. Stroj má vysokou dynamiku jak v oblasti pohybu nástroje (3 osy), tak i 
v oblasti pohybu obrobku (2 osy), což je zajišt no aplikací p ímých pohon  v 
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rota ních osách oto n  sklopného stolu(viz. obr.3.4.b) a rozd lením pohyb
jednotlivých os 3+2. Chladicí kapalina je udržována v konstantní teplot  s 
tolerancí ±0,1 stupn  Celsia. N kolik chladicích okruh  pro udržení stálé 
teploty tak zajiš uje absolutn  konstantní geometrii stroje a tím i spolehlivou 
p esnost i v p ípad  delšího n kolikahodinového obráb ní . Proto jsou vhodné 
pro konstrukci nástroj  a forem pro vysoce p esná výrobní zadání, použití v 
letectví a kosmonautice nebo p i rychlé výrob  prototyp . [7, 8, 9] 

    a)     b) 

Obr. 3.4. P ti - osé obráb cí centrum [9] 
a) P ti osé vysokorychlostním obráb cí centrum RXP6000SH od firmy Röders.
b) Oto ný výkyvný st l v obráb cí centrum RXP6000SH od firmy Röders. 

3.3.3 Portálová obráb cí centra 
Portálové obráb cí centra (viz. obr. 3.5.) jsou koncipovány pro kusovou a 

sériovou výrobu velkých a t žkých díl , nap . pro výrobu nástroj  a forem, 
výrobu strojních díl  a ocelových konstrukcí. Oblast použití je zejména v  
3D-opracování oceli a hliníku, jako desek, sva enc  a ocelových konstrukcí. 
Portálové ešení garantuje minimální pot ebu místa a dobrou p ístupnost ze 
všech stran. Použití sklopné hlavy ( ± 90° ), nebo dvouosé CNC-motorové 
frézovací hlavy umož uje vícestranné obráb ní. Pro opracovávání r zných
druh  materiál  je k dispozici široký rozsah nabízených otá ek a výkon . [10] 
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Obr. 3.5. Portálové obráb cí centrum ady 30P 
( s upínacím otvorem SK40 / HSK 62A ) [10] 

3.3.4 Obráb cí centra s pojizdným stojanem 
Stroje s pojízdným stojanem (viz. obr.3.6.) jsou ur eny pro kusovou, nebo 

sériovou výrobu. Podle výrobních pot eb je možné stroj vybavit dv ma
v eteny, oto ným stolem, soustružnickou jednotkou a koníkem, sklopným 
stolem, vícenásobným upínacím stolem, nebo stolem pro obráb ní velkých 
kusových díl . Tím tyto centra pokrývají tém  všechny oblasti použití.Tyto 
stroje se ve všech p ípadech použití vyzna ují stabilitou, precizností a rychlostí 
obráb ní. Hlavními znaky center s pojízdným stojanem jsou velké pracovní 
rozsahy, horizontáln /vertikální sklopné strojní v eteno, bezproblémové 
upevn ní upínacích prvk  a automatické vkládání obráb ných díl  externími 
vkládacími systémy. Stavebnicová variabilita stroj  umož uje se svou širokou 
ší í provedení nespo etné varianty volitelného konceptu stroje, které umož ují
optimální ešení podle výrobních pot eb daného podniku. [10] 

Obr. 3.6. Centrum s podélným stolem Matec-30L[10] 
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3.3.5 Odvalovací CNC centrum 
Svislá odvalovací frézka (viz. obr.3.7.) na ozubení je ur ena pro frézování 

ozubených kol elních s p ímými i šikmými zuby, et zových kol, šnekových 
kol frézovaných radiálním i tangenciálním zp sobem, ozubených kol s 
podélnou modifikací, drážkových h ídelí a jiných druh  ozubení frézovaných 
odvalovacím zp sobem. Moderní konstrukce s vymezením v lí frézovacího 
suportu a stolu umož uje frézování kalených kol a rychlostní frézování 
nekalených kol tvrdokovovými nástroji. Stroj je vhodný pro sériovou i kusovou 
výrobu. Obsluha, se izování a údržba stroje jsou ešeny tak, aby byly 
jednoduché, rychlé a bez silov  ovládané. Automatický pracovní cyklus stroje 
a p ípadn  vybavení stroje zásobníkem obrobk  umož uje více strojovou 
obsluhu. [15] 

Obr. 3.7. Odvalovací frézka OFA 32 CNC 6 [15] 

3.4 Nej ast jší typy fréz pro obráb cí centra 
Frézy obecn   d líme podle vn jšího tvaru, podle tvaru zubu, podle 

pr b hu ost í, podle zp sobu upnutí a smyslu otá ení, podle zp sobu výroby, 
a podle typu obráb ného materiálu. 

Pro obráb cí centra se používá veliká škála fréz dle druhu výroby 
rozd lujeme p edevším na celistvé (monolitní frézy) vyrobené celé z ezného
materiálu a frézy se vkládanými zuby, kdy do t lesa se vkládají ezné
elementy z RO, slinutých karbid  (SK) atd., které jsou upínány pájením nebo 
mechanicky. V sou asné dob  je velké množství výrobc  fréz dle SN a ISO. 
Proto záleží na druhu výroby a použitých strojích a následnou volbou fréz. Pro 
p íklad uvádím jedny z nejkvalitn jších fréz monolitních i fréz s vym nitelnými
b itovými desti kami. [1] 
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3.4.1 Monolitní frézy 
Jedná se o monolitické nástroje ze SK hrubosti zrna menší než 0,5 μm a 

povlakované speciáln  vyvinutým mnohovrstvým povlakem TiAlN nanášeným 
metodou PVD, který zvyšuje ot ruvzdornost, pevnost a podporuje tepelnou 
stálost b itu. Výsledkem je velice odolný nástroj s velkou životností, vhodný 
pro frézování konven ních, legovaných a tepeln  zpracovaných ocelí i litin p i
maximálním výkonu. Díky vhodn  volené geometrii b itu byla dosaženo 
zvýšení jeho ot ruvzdurnosti a snížení tepelného opot ebovávánídokonalejším 
odchodem t ísky, což umož uje vysoké ezné rychlosti (až 420 m/min). Frézy 
(viz. obr. 3.8.) jsou ur eny pro obráb ní za sucha, pro materiály o tvrdosti až 
65 HRC. Jak je dob e známo, obráb ní za sucha výrazn  snižuje náklady na 
výrobu. [11] 

      a) 

      b) 

Obr. 3.8. Frézy od firmy YG-1 [12] 
a) Dvou b irá kulová fréza typu X - POWER,
b) ty  b itá elní fréza typu JET POWER 

3.4.2 Frézy s vym nitelnými b itovými desti kami 
Výkonné frézy s vym nitelnými b itovými desti kami viz. orb. 3.9 

opat enými povlakem bývají v provedení elních stopkových a nástr ných fréz. 
Nástroje jsou osazeny b itovými desti kami, vyvinutými s uplatn ním
simula ních technologií, které vykazují p i ezání nízké ezné odpory a zajistí 
tak efektivní zpracování mén  tuhých obrobk  (nap . tenkost nných nebo 
rozm rn jších sou ástí na ne zcela stabilních strojích. Desti ky se vyzna ují
pevným b item a dvoustup ovým elem tvarovaným ve šroubovici. 
K výborným ezným vlastnostem p edstavených nástroj  p ispívá i vysoká 
tuhost jejich t lesa, získaná zv tšením jejich pr ezu v míst  za b itovými
desti kami a použitím žárupevné slitiny a speciální povrchové úpravy (ochrana 
proti korozi a abrazi). Standardn  jsou frézy konstruovány s vnit ním
chlazením, s vývodem kapaliny mezi zuby, což zajistí optimální odvod tepla a 
t ísek. Uvedené chlazení je efektivní zejména p i frézování drážek nebo 
vybrání, kdy u konven ních nástroj asto vznikají problémy s hromad ním a 
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váznutím t ísek. Frézy díky geometrii desti ek vykazují vysokou odolnost proti 
opot ebení a lomu, což mimo jiné umožní zvýšit posuv na zub na dvojnásobek. 
[16]

Orb. 3.9.Univerzální výkonné frézy Mitsubishi APX [16] 

Stopkové válcové frézy s kulovým tvarem ela, vybavené dv ma nebo 
ty mi vym nitelnými b itovými desti kami viz. obr. 3.10. Unikátní tvar a 

uspo ádání desti ek zajiš ují vysokou tuhost a ezný výkon nástroje p i
hrubování a b žném obráb ní forem st edních i rozm rn jších velikostí. 
Použité desti ky VP15F s povlakem Miracle, v nové t íd  p esnosti M, se 
vyzna ují vysokou odolností proti návar m i oxidaci, a adhezní pevností 
povlaku. Nástroje o pr m ru 16, 20, 25 a 30 mm jsou ur eny pro obráb ní
všech druh  ocelí, v etn  zušlecht ných. elo frézy ve tvaru polokoule vytvá í
dv  b itové desti ky nesymetricky umíst né vzhledem k ose nástroje. U 
provedení s tzv. dlouhým b item na tyto desti ky navazují další dv  obvodové 
desti ky. Frézy SRM charakterizuje vysoká tuhost vyplývající z rozm rové
optimalizace desti ky a t lesa nástroje i zajišt ní plynulého odvodu t ísek. 
Speciální slitinová ocel t lesa frézy si podrží vysokou pevnost i p i vyšších 
teplotách. Textura povrchu spolu s jeho korozivzdornou ochranou zvyšuje 
tuhost t lesa a zabra uje „nava ování“ t ísek. P edností nových nástroj  SRM 
je vysoká p esnost frézování a díky malým ezným odpor m i vysoká kvalita 
obrobeného povrchu. [16] 
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Obr. 3.10. elní stopkové frézy Mitsubishi SRM pro hrubování a st ední
obráb ní forem [16] 
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4  VÝROBA OZUBENÝCH KOL FRÉZOVÁNÍM 

Výroba ozubení p edstavuje velmi složitý obráb cí proces, který souvisí s 
požadavkem spolehlivého od valu hotového soukolí p i jeho funkci. P i výrob
ozubení se mimo jiných metod používá také frézování. Obráb ní ozubení 
ovliv uje jeho dosahovanou p esnost zejména kinematika obráb cího 
procesu, nástroj, technologické základny, zp sob upnutí obrobku a ezné
prost edí. Ve strojírenských provozech je nejfrekventovan jší technologie 
obráb ní elních kol, v menších rozsahu se uplat uje technologie obráb ní
kuželových kol s p ímými a šikmými zuby a využívání technologií obráb ní
kuželových kol se zak ivenými zuby.Ve stejném po adí roste technologická 
náro nost obráb ní jednotlivých druh  ozubení. [2] 

4.1 Výroba ozubených elních kol frézováním 
elní ozubená kola se obrábí r znými zp soby v závislosti na dostupnosti 

p íslušné technologie zejména ozubárenských stroj  a v závislosti na 
požadované p esnosti ozubení. [2] 

4.1.1 Frézování d lícím zp sobem 
elní ozubená kola s p ímými zuby se frézují epovou nebo kotou ovou

modulovou frézou viz.obr. 4.1. [2] 

Obr. 4.1. Nástroje pro frézování elního ozubení d lícím zp sobem [2] 
a) epová modulová fréza 
b) kotou ová modulová fréza 

Profil frézy odpovídá profilu zubové mezery. Protože profil zubové 
mezery pro daný modul je závislý na po tu zub  obráb ného kola, používá se 
jeden nástroj pro ur itý rozsah zub . Modulové frézy jsou proto vyráb ny v 
sadách, které obsahují 8 nebo 15 len  pro p íslušný modul. P i frézování se 
po obrobení jedné zubové mezery d licím p ístrojem pooto í obrobek o jednu 
rozte  a frézuje se další zubová mezera. D licím zp sobem se elní ozubená 
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kola frézují na odvalovacích, univerzálních nebo speciálních frézkách zejména 
p i kusové výrob . Dosahované p esnosti p i frézování d lícím zp sobem jsou 
podle stupn  p esnosti dle SN 01 4682 v rozmezí 9 až 12. Dále pak drsnost 
povrchu Ra [μm] v rozmezí 3,2 až 12,5. Kotou ové modulové frézy jsou 
vyráb ny pro moduly m=0,2 až l6 mm. Pro hrubování ozubení v tších modul
(m> 20 mm) slouží hrubovací kotou ové frézy s odstup ovaným profilem. 

epové modulové frézy pro hrubování ozubení s modulem m > 30 mm mají 
lichob žníkový profil a b ity ve šroubovici, což umož uje použít v tších 
posuv . P i frézování šikmých zub  kotou ovou modulovou frézou je pracovní 
st l stroje (nap . konzolové univerzální frézky) s obrobkem nato en vzhledem 
k ose v etena o úhel sklonu zub . Šikmé zuby se vytvo í kombinací podélného 
posuvu stolu a rota ního pohybu obrobku, který je odvozen od posuvového 
šroubu stolu. Frézování šikmého ozubení epovou frézou je analogické, ale 
pracovní st l se nenatá í. epovými modulovými frézami lze frézovat i šípové 
ozubení. [2] 

4.1.2 Frézování odvalovacím zp sobem

Odvalovací frézování je založeno na principu záb ru válcového šneku s 
ozubeným kolem. Nástrojem je odvalovací fréza viz. obr. 2.10., která má tvar 
evolventního šneku a jejíž profil je v normálné rovin  tvo en základním 
h ebenem. [2] 

Obr. 4.2. Princip vytvo ení evolventy p i odvalovacím frézování [2] 

ezný pohyb je dán otá ením frézy a obrobku, ímž se plynule frézují 
všechny zuby. Za jednu otá ku frézy se obrobek pooto í o jednu rozte . Boky 
zub  se vytvá ejí jako obalové plochy jednotlivých poloh nástroje 
viz. obr. 4.2. Jednou odvalovací frézou lze obráb t ozubená kola stejného 
modulu s libovolným po tem a sklonem zub . [2] 



FSI VUT BAKALÁ SKÁ PRÁCE  List   30 

Kinematika ezného pohybu vychází z podmínky: 

k

f

f

k

z
z

n
n

      (4.1)

           
nk - otá ky obráb ného kola [ /min ]  
nf - otá ky odvalovací frézy [ /min ] 
zk - po et zub  obráb ného kola [ - ]
zf - po et chod  odvalovací frézy [ - ] 

P i frézování kol s p ímými zuby se odvalovací fréza natá í k rovin
kolmé k ose kola o úhel nastavení f, který je roven stoupání šroubovice f

odvalovací frézy. Smysl nato ení závisí na tom, zda jde o frézu pravochodou 
nebo levochodou. Ilustra ní p íklad je na obr. 4.3. [2] 

Obr. 4.3. Odvalovací frézování elních kol s p ímými zuby levochodou frézou [2] 

nf - otá ky odvalovací frézy; nk - otá ky obráb ného kola;
f - úhel stoupání odvalovací frézy; f - úhel nastavení odvalovací frézy 

P i obráb ní kol se šikmými zuby je úhel nastavení odvalovací frézy: 

fkf [ ° ]       (4.2) 

k - úhel sklonu zub  obráb ného kola [ ° ] 
f - úhel stoupání odvalovací frézy [ ° ] 

Obráb cí kolo musí konat urychlený otá ivý pohyb, ehož se dosahuje 
diferenciálním p evodem. Znaménko plus ve vztahu (4.2) se použije v 
p ípadech, kdy se pravochodé (levochodé) kolo frézuje levochodým 
(pravochodým) nástrojem. Znaménko minus ve vztahu (4.2) se uplatní p i
frézování pravochodého (levochodého) kola levochodým (pravochodým) 
nástrojem. Pro ilustraci je nazna en vybraný p íklad na obr. 4.4. [2] 
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Obr. 4.4. Odvalovací frézování elních kol se šikmými zuby 
- pravochodé kolo, pravochodá fréza [2] 

Dosahované p esnosti p i frézování d lícím zp sobem jsou podle 
stupn  p esnosti dle SN 01 4682 v rozmezí 6 až 10. Dále pak drsnost 
povrchu Ra [μm] v rozmezí 0,8 až 3,2. 

Frézování odvalovacím zp sobem se provádí na odvalovacích frézkách 
obr. 3.7., které jsou zpravidla vybaveny za ízením pro práci v automatickém 
cyklu. Mimo odvalovací frézování vn jšího ozubení elních ozubených kol je 
možno na nich obráb t také et zová kola a šneková kola. Odvalovacím 
zp sobem lze na t chto frézkách také frézovat drážkové h ídele. [2] 

4.2 Výroba ozubených kuželových kol s p ímými a šikmými 
zuby

Ozubení s p ímými zuby se obrábí frézováním tvarovou kotou ovou nebo 
epovou frézou a frézováním dv ma nožovými hlavami [2]

4.2.1 Frézování tvarovou frézou 
Frézováním tvarovou kotou ovou nebo epovou frézou nelze vyrobit 

teoreticky správné ozubení, protože se modul u kuželového ozubení sm rem k 
vrcholu kužele lineárn  zmenšuje. Ozubení se frézuje také na univerzálních 
frézkách. Zubová mezera se obrábí postupn , nejprve se hrubuje st ed, potom 
se kolo pooto í a frézuje se jeden bok zubu a totéž se opakuje pro druhý bok 
zubu viz. obr. 4.5. [2] 
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Obr. 4.5. Frézování kuželových kol s p ímými zuby tvarovou kotou ovou
frézou[5]
1 – tvarová fréza, 2 – obrobek, n – otá ky frézy, s - posuv 

Po obrobení jedné zubové mezery se ozubeným kolem pooto í o jednu 
rozte  a postup se opakuje. Kotou ovou frézou se vyráb jí ozubená kola s 
p ímými i šikmými zuby, epovou frézou lze frézovat i ozubení se zak ivenými
zuby, ale obráb né kolo se p itom musí natá et kolem své osy. Tento zp sob
se používá pro výrobu kuželových kol menší p esnosti a k hrubováni kol p ed
dokon ením odvalovacími zp soby. [2] 

4.2.2 Frézování dv ma kotou ovými nožovými hlavami 

U této metody jsou nástroji dv  kotou ové nožové hlavy (pravá a levá) se 
vsazenými b ity, které se v zubové meze e p ekrývají viz. obr. 4.6. Zubová 
mezera se vytvo í zapichováním a odvalováním. Obrobek vykonává radiální 
posuv na hloubku zubu (zapichování), potom následuje frézování boku zubu 
odvalem. Ozubení se frézuje d licím zp sobem. Zuby mají soude kový tvar, 
pata zubu a dno zubové mezery mají tvar kruhového oblouku. [2] 
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5  VÝROBA ZÁVIT  FRÉZOVÁNÍM 

Metody frézování vn jších závit  korespondují s kinematikou obráb cího
procesu a použitým nástrojem. Frézováni závit  je produktivní zp sob
obráb ní. Závity se frézují tvarovými, kotou ovými, válcovými (h ebenovými)
nebo okružovacími frézami. [5] 

Kotou ovými frézami se obvykle frézují lichob žníkov  a pohybové závity. 
Fréza má jednoduchý tvar závitové mezery a naklání se o úhel stoupání
šroubovice viz. obr. 5.1. Fréza koná hlavní ezný pohyb otá ivý a zárove  se 
posouvá ve sm ru osy obrobku o stoupání závitu za jednu otá ku, obrobek se
otá í posuvovou rychlostí. K frézování dlouhých pohybových šroub  se
používají speciální frézovací stroje, kratší šrouby lze však frézovat i na
CNC frézkách. U fréz z RO se používají ezné rychlosti 15 až 45 m/min‚
u fréz s b ity ze SK až do 300 m/min. Obrobek má obvodovou rychlost
(posuv) 25 až 140 m/min. [5] 

Obr. 5.1. Frézování závit  kotou ovou frézou [5] 
a) vn jších závit , b) vnit ních závit

   úhel stoupání závitu 

Závitovými nástr nými nebo stopkovými frézami se frézují krátké
závity. Profily závitových mezer tvo í nákružky, p erušené zubovými  
mezerami (obr. 5.2.). Osa frézy je rovnob žná s osou obrobku a fréza je asi 
o t i závity delší než frézovaný závit. Fréza koná hlavní ezný pohyb a
zárove  se posouvá o stoupání závitu za jednu otá ku obrobku. B hem ¼ asi
otá ky obrobku se fréza p isune o celou výšku profilu zavitu a pak už se frézuje
celý prolit najednou. Celý závit je tedy vyfrézován asi za 1,25 otá ky obrobku.
U vícechodých závit  se frézují jednotlivé chody postupn . [5] 



FSI VUT BAKALÁ SKÁ PRÁCE  List   34 

Obr. 5.2.Nástr ná fréza na metrické závity dle ISO,DIN 13  
( Tvar D ) od firmy Franken [1] 

Okružovacím frézováním se frézují zejména dlouhé vodicí šrouby
vyšších p esností. Okružovací hlava má jeden až ty i nože s profilem
závitové mezery (obr. 5.3). Otá í se kolem osy mimob žné s osou obrobku, 
sklon né k ose obrobku o úhel stoupání šroubovice, Používají se obvykle
nástroje s b ity ze slinutého karbidu a ezné rychlosti jsou proto vysoké
(až do 300 m/min) Hlavní ezný pohyb koná okružovací hlava nasunutá
na obrobek, která se zárove  posouvá o stoupání závitu za jednu otá ku
obrobku. Obrobek se zvolna otá í posuvovou rychlostí až 5 m/min. [5] 

Obr. 5.. Okružovací frézování závit  [5] 
1 – nástroj, 2 – obrobek, 3 – okružovací hlava 
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6  POROVNÁNÍ, ZHODNOCENÍ A DOPORU ENÍ

V úvodní kapitole jsme si uvedly zp soby výroby tvarových ploch 
frézováním. Dále jsme je rozd lily do n kolika kategorií a to podle druhu 
nástroje a zp sobu obráb ní.

Tvarové frézy jsou typické tím že tvarovou plochu vytvá ejí svým tvarem. 
Tyto frézy jsou kruhových profil  nebo se eší jako opera ní  jejich tvar je 
ur en podle tvaru sou ásti pro kterou jsou ur eny. Tvarové frézy kruhových 
profil  mohou být normalizovány d lají se v mnoha provedeních zpravila 
monolitním protože i po opot ebení si zachovávají sv j specifický tvar dále se 
d lí podle upnutí na stopkové a nástr né. Frézují se nimi r zné druhy 
tvarových drážek, zaoblování, úprava hran apod. Specializované typy 
tvarových fréz jsou na výrobu ozubení a to jak d lícím zp sobem tak i 
odvalovacím zp sobem. Dále pak frézy na výrobu závit . Tvarové frézy 
nenormalizované jsou úzce specializované na ur itý typ tvarových ploch a 
v praxi se používají ím dál mén . Podniky si takové frézy d lají nebo si je 
nechává vyrobit na zakázku. Tvarové frézy lze doporu it na výrobu 
veškerých druh  drážek a zaoblení apod., kde je možno je využít v sériové 
výrob . Dále odvalovací a modulové tvarové frézy lze doporu it na výrobu 
r zných typ  ozubení.Jak již  ozubených kol, šnekových kol, et zových kol 
i drážkových h ídel .

Úhlové frézy se uplat ují p i výrob  složitých nástroj  nebo také pro výrobu
šikmých rovných ploch apod. Tyto frézy se používat na frézkách jak
konven ních (nap . konzolová frézka univerzální tak i nekonven ních (obráb cí
centrum) nebo i na speciálních frézovacích strojích. 

Výrobu tvarových ploch pomocí obráb cích stroj  d líme podle použitého
stroje na konven ní a íslicov ízenou.

Od výroby tvarových ploch konven ními stroji se ustupuje protože nejsou 
  tak variabilní a dynamické. Neumož ují automatizovanou výrobu a tím jsou v

dnešní dob  neekonomické a proto se za ínají používat jen v kusové výrob .
Frézovací obráb cí centra hrají významnou roli ve výrob  velice 

složitých tvarových ploch díky kvalitním program m a vysoce moderním až 5 
osích obráb cích centrech jde vytvo it za pomoci nap íkald elních fréz, 
jakkoliv složité tvarové plochy. Zásadní p edností CNC stroj  je snadný 
zp sob p em ny mezi r znými druhy vyráb ných sou ástí a to pouhou 
zm nou ídícího programu. Další velkou výhodou CNC stroj  je jejich zcela 
automatický chod veškeré funkce jako nap . jednotlivé pohyby ezného
nástroje atd. jsou ode ítány postupn  z programu. Na trhu je mnoho typ  a 
druhu obráb cích center. Velmi proto záleží na druhu výroby. Použití 
obráb cích center p evážn  5-osích je na výrobu nástroj  jako jsou formy 
zápustky apod.,  kde dnes dokonce s využitím kvalitních nástroj  dosahují 
podobných kvalit jako elektroerozivní obráb ní. Obráb cí centra se také 
používají s výhodou v hromadné a sériové výrob , kde se využívá jejich 
flexibilita a multifunk nosti.
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ZÁV R
Tato bakalá ská práce byla zam ena na popis metod a technologií 

používaných p i výrob  tvarových ploch frézováním. Metody frézování se  
d lí v podstat  na dv  hlavní skupiny a to na výrobu tvarových ploch  
tvarovými frézami a výrobu tvarových ploch obráb cími stroji.
Kdy hlavní rozdíl výroby tvarové plochy je v tom, že tvar tvarové  
frézy je odvozen od vyráb né tvarové plochy. Nýbrž u výroby tvarové plochy  
na konven ních frézkách je využito naklopení frézovací hlavy i nato ení stolu.
Tohoto se také využívá na CNC frézkách, kde jsou všechny operace výrobního 
postupu tvarové plochy p esn  naprogramovány a k jeho kone nému dosažení 
se použije více druhu nástroj  (fréz). Pro p edstavu je uveden p íklad obráb ní
v obráb cím centru na výrob  spirály. Rozbor jednotlivých metod se zabývá 
charakteristikou tvaru a obráb cím pohybem daných fréz což ur uje vznik
tvarové plochy. V této studii jsou dále uvedeny nej ast ji používané
nástroje – frézy a stroje – CNC frézy na výrobu tvarových ploch. Frézy vyrábí
velká ada výrobc  z r zných typ  materiál  a proto mají ozna ení daná
normou ISO pro jejich snadné identifikování. Dále je popsána výroba  
ozubených kol a závitu frézováním. Nakonec jsou hlavní dv  skupiny výroby 
tvarových ploch navzájem porovnány a doporu eny k využití. 

Zadané téma je shrnuto následovn  : 

 základní a nejsnadn jší metodou pro výroby tvarových ploch je použití 
tvarových nebo úhlových fréz. 

 v dnešní dob  jsou používané frézy z velmi kvalitních materiál  a jsou
opat eny n kolika vrstvami povlaku který ješt  zlepšuje jejich vlastnosti. 

 tyto frézy dosahují velice dobrých ezných vlastností a s jejich použitím
jde dosáhnout vysoké p esnosti a kvality obrobené tvarové plochy 

 od výroby tvarových a složitých ploch na konven ních frézkách se velmi
upouští i když na jejich principu stav jí obráb cí centra 

 pro výrobu forem, zápustek, nástroj  a tvarov  velmi složitých ploch je
vhodné volit n který typ numericky ízených frézek. 

 výroba ozubení frézováním je velni rozsáhlá a hlavním zástupcem
je odvalovací metoda výroby která se dnes provádí zpravidla na CNC 
odvalovacích frézkách 

 výroba závitu frézováním je zastoupena p edevším výrobou
pohybových šroub  kotou ovými frézami

 i p es neustálý rozvoj numericky ízených frézek a tím i zvyšování možností 
výroby r zných druh  tvarových ploch, mají tvarové frézy v hromadné  
výrob  po ád své místo 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL

Zkratka/Symbol Jednotka Popis 
[°] úhel ela
[°] úhel sklonu zubové drážky frézy   

B [mm] frézovaná plocha 
D [mm] pr m r frézy 
H [mm] hloubka odebírané vrstvy 

[°] vrcholový úhel 
nk [/min] otá ky obráb ného kola 
nf [/min] otá ky odvalovací frézy 
zk [-] po et zub  obráb ného kola 
zf [-] po et chod  odvalovací frézy 

f [°] úhel stoupání odvalovací frézy 
f [°] úhel nastavení odvalovací frézy 
k [°] úhel sklonu zubu obráb ného kola 

[°] úhel stoupání závitu 
IT [-] p esnost rozm ru
Ra [ m] struktura povrchu 
PVD [-] nanášení odpa ením z pevné fáze 
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