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Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 18 

Označení vzdělávacího materiálu: 
(pro záznam v třídní knize) 

VY_32_INOVACE_E–14–18 

Název vzdělávacího materiálu: Frézovací cykly 
Zhotoveno ve školním roce:  2011/2012 

Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková 

Frézovací cykly 

Každý druh frézování má vlastní cyklus. Cykly budeme postupně volit podle toho, co a jak budeme 

frézovat. Pro volbu cyklu můžeme použít ikony nebo nabídku roletového menu Frézování, kde 

můžeme vybírat z různých možností. 
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Frézování čela 

Použijeme cyklus Frézovat čelo plochy buď z roletového menu, nebo ikonu  . 

Zobrazí se okno, ve kterém vyplníme řezné podmínky (posuv, přísuv a otáčky), rozteč drah 

a vybereme způsob frézování (nejvhodnější je optimální). Vyplněné okno bude vypadat takto: 

 

V kartě Výšky/Hloubky nastavíme hloubku záběrů a dráhu frézování (podobně jako u vrtání): 

• Odměřovací rovina = rovina (dána hodnotou souřadnice Z), odkud začneme odebírat materiál 

(hodnota výšky polotovaru). 

• Přejížděcí = rovina, ve které je bezpečný pohyb rychloposuvem. 

• Cílová hloubka = hloubka frézování od odměřovací roviny. 
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V kartě Najetí/Vyjetí zadáme délku najetí, případně vyjetí. 

! Najetí musí být větší než poloměr nástroje. 
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Údaje zadané v kartách potvrdíme, zobrazí se komunikační řádek a zeptá se na profil pro obrábění. 

Ten zadáme jako obvod horní stěny polotovaru. Po potvrzení dostaneme cyklus. 
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Hrubování 

Slouží k hrubování tvarů (výstupků a děr). Použijeme cyklus Hrubování buď z roletového menu, nebo 

ikonu  . 

Zobrazí se okno, ve kterém vyplníme v kartě Základní typ geometrie (plochy), způsob frézování 

(optimální), strategii frézování, řezné podmínky (posuv, přísuv a otáčky), přídavky a rozteč drah. 

Vyplněné okno bude vypadat takto. 
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V kartě Výšky/Hloubky nastavíme hloubku záběrů a dráhu frézování: 

• Odměřovací rovina = rovina (dána hodnotou souřadnice Z), odkud začneme odebírat materiál. 

• Přejížděcí = rovina, ve které je bezpečný pohyb rychloposuvem. 

• Cílová hloubka = hloubka frézování od odměřovací roviny. 

Mezi – záběry používáme u šikmých stěn – můžeme si u stěny nastavit např. menší hloubku záběru. 
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Kartu Zaříznutí použijeme u hrubování děr. Musíme tady zatrhnout, že lze zaříznout v ose (fréza umí 

také vrtat). 
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Údaje zadané v kartách potvrdíme, zobrazí se komunikační řádek a zeptá se na plochy pro obrábění. 

Kliknutím myši označíme všechny plochy, kterých se bude nástroj dotýkat. To znamená jak 

vodorovné, tak svislé (viz zelené plochy v obrázku). 

 

Dále zadáme hranice pro obrábění. Ty zadáme jako obvod horní stěny polotovaru. Po potvrzení 

dostaneme cyklus. 
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Otázky a cvičení 

U následujících součástí ofrézujte čelo a vyhrubujte tvar. 

1) 
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2) 

 

3) 

 


