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ve společnosti FOREZ s.r.o. Práce je rozdělená na dvě části. V teoretické části je stručně 

popsána historie strojírenství, její druhy a obecná charakteristika obrábění. Dále  

jsou zde uvedeny informace o společnosti, frézování, frézovacích strojích a nástrojích. 

V neposlední řadě je zde zmíněna podstata mikrofrézování. Praktická část se zabývá 

samotným testováním. Testování probíhalo na stroji od firmy Röders a podle daných kritérií 

se vybírala nejvhodnější mikrofréza od čtyř různých výrobců. 
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Seznam použitého značení a zkratek 

 

af  překrytí    [mm] 

ap  hloubka třísky    [mm] 

f  posuv     [mm] 

fz  posuv na zub    [mm] 

l  délka     [mm] 

n  otáčky     [ot/min] 

R  rádius     [mm] 

z  počet zubů    [-] 

ø  průměr     [mm] 

 

CAM  Computer Aided Manufacturing řízení výroby s počítačovou podporou 

CBN  Cubic Boron Nitride   kubický nitrid boru 

CNC  Computer Numeric Control počítačem číslicově řízený stroj 

CVD  Chemical Vapor Deposition  chemické metody nanášení povlaků 

EDM  Electrical Discharge Machining  elektroerozivní obrábění 

HRC  Hardness Rockwell Cone  tvrdost měřená dle Rockwella (diamant) 

HSC  High Speed Cutting   vysokorychlostní obrábění 

HW PC Hardware Personal Computer technické vybavení počítače 

PVD  Physical Vapour Deposition  fyzikální metody nanášení povlaků 

VBD       vyměnitelná břitová destička 
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Úvod 

Strojírenství je jedno z nejstarších a nejrozšířenějších odvětví. Odvětví, které  

se nejrychleji rozvíjelo v období průmyslové revoluce, ale sahá až do středověku. Řada 

českých strojírenských firem má bohatou historii a je významnou oporou pro českou 

ekonomiku a průmysl. Jednou z hlavních oblastí strojírenství je frézování. Je to třískové 

obrábění kovů vícebřitým nástrojem, v dnešní době především CNC obráběcím strojem. 

Bakalářská práce obsahuje dvě hlavní části. První, teoretická část, je provedena jako 

rešerše, kde je obecně popsáno strojírenství a jeho odvětví včetně základních druhů 

obrábění. Dále je představena společnost FOREZ s.r.o., která je automobilovým výrobcem 

plastových i kovových dílů a bylo zde provedeno samotné testování mikrofréz. V další části 

je popsáno obecně frézování, jeho druhy, frézovací stroje a nástroje. Poslední část 

teoretické části je věnována mikrofrézování, které nahrazuje pomalou a drahou elektroerozi. 

Jsou zde uvedeny řezné materiály mikrofréz, jejich výhody a nevýhody, metody obrábění 

a uplatnění v praxi, především v lékařství, dentálním průmyslu a v elektronice. 

Praktická část obsahuje samotné testování monolitních mikrofréz, které jsou testovány 

na CNC stroji Röders RFM600 HSC a na zkušební formě, která je z materiálu UNIMAX. 

Testovány jsou frézy od německého výrobce Karnasch a od taiwanských výrobců DHF, 

PM TECH a UKK. Podle daných kritérií, kterými jsou cena a výkon s přihlédnutím opotřebení 

břitu nástroje a kvalitu obrobeného povrchu bude vybrána nejvhodnější mikrofréza.  
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1. Obecná charakteristika daného problému 

1.1 Historie strojírenství 

Nejstarší zmínky o strojírenství lze najít už ve starověku a středověku. Ve starověkém 

Řecku ve 3. století před naším letopočtem badatel a fyzik Archimédes položil základy 

moderní mechaniky (popsal mechanickou rovnováhu a vysvětlil princip páky), 

hydromechaniky (Archimédův zákon) a také sestrojil šnekové čerpadlo. Později byl sestrojen 

první parní stroj Hérónen Alexandrijským. [1] 

K významnému průlomu ve strojírenství došlo v Anglii v 17. století díky Isaacu 

Newtonovi, který zformuloval své pohybové zákony (setrvačnosti, síly, akce a reakce). Zlatá 

éra přišla až v 19. století v tzv. průmyslové revoluci, kdy se zásadně proměnilo zemědělství, 

výroba, těžba, doprava a další hospodářské sektory. Postupně se přecházelo od ruční 

výroby v manufakturách ke strojní tovární velkovýrobě za pomoci nových zdrojů energie. [1] 

1.2 Obecný popis 

Strojírenství je technický obor, který je postaven na základech fyziky a nauky 

o materiálech. Zabývá se návrhem, výrobou a údržbou strojů a zařízení. Strojírenství  

je jedno z nejstarších a nejobsáhlejších technických disciplín. Zároveň je jedno 

z nejrozmanitějších odvětví, které zahrnuje desítky podoborů. V současnosti je snahou 

snížení spotřeby surovin a materiálů, čímž se zvyšuje podíl přidané hodnoty vložení lidské 

práce. Ve strojírenství je důležitá nejen zručnost, ale i snaha učit se novým věcem. 

V současnosti dělají ve strojírenském oboru nejvíce práce naprogramované stroje. [1] 

 

1.3 Odvětví strojírenství 

Těžké strojírenství 

 Zabývá se zajištěním vybavení pro důležité hospodářské podniky. 

 Většinou se jedná o provozy s výrobou pouze pro daný podnik. 

 Produkty jsou těžební stroje, hutnická zařízení atd..[1] 

 

Střední strojírenství 

 Produkuje výrobní prostředky pro většinu odvětví i pro většinu oborů lehkého 

průmyslu. 

 Produkty jsou obráběcí stroje, lodě, lokomotivy, vagóny, letadla, zemědělské stroje, 

traktory, nakladače, těžká nákladní auta, stroje pro samostatnou těžbu dřeva, 

automobily, motocykly a mnohé další. [1] 
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Lehké strojírenství 

 Odvětví, ve kterém jsou soustředěny veškeré obory vyrábějící spotřební 

elektrotechniku a elektroniku. 

 Produkty jsou radiopřijímače, televizory, spotřební elektronika atd. [1] 

 

Přesné strojírenství 

 Zahrnuje obory jemné mechaniky, optiky, výrobu měřicích přístrojů a speciální 

zařízení pro zdravotnické i jiné účely. 

 Hlavním rysem je převaha kvalifikované práce nad množstvím a hodnotou materiálu. 

 Produkty jsou počítače, digitální a telekomunikační přístroje, hodinky, fotoaparáty, 

dalekohledy, přesná optika, laserové technologie. [1] 

 

Investiční strojírenství 

 Provádí výrobu kompletních celků pro energetiku, dopravní, těžební a zpracovatelský 

průmysl. 

 Jedná se o tzv. dodávky na klíč. 

 Firma spolupracuje s velkou řadou subdodavatelů a předává kompletní dílo v cílové 

oblasti zákazníka. [1] 

 

1.4 Obrábění 

Technologie obrábění má ve strojírenství významné postavení, pomocí něhož lze vytvořit 

z polotovaru výrobek požadovaného tvaru, přesnosti a jakosti obrobené plochy. Materiál  

lze odebírat pomocí účinků mechanických, elektrických, chemických . . . popřípadě jejich 

kombinacemi. [3] 

Obrábění se uskutečňuje v soustavě (SNOP). Soustava se skládá ze 4 částí  

(někdy z absencí přípravku):  

obráběcí stroj (S) – řezný nástroj (N) – obrobek (O) – přípravek (P) [3] 

Proces obrábění lze uskutečnit: 

 řezáním: dochází k odebírání materiálu ve tvaru třísky břitem řezného nástroje 

 abrazí: obrábění pomocí nástrojů s nedefinovanou geometrií břitu 

 erozí: odstranění materiálu pomocí eroze [2] 
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1.5  Základní druhy 

1. Soustružení: Třískové obrábění pro součásti kruhového průřezu. Obrobek se otáčí  

a nůž koná vedlejší pohyb (podélný a příčný posuv). 

 

2. Vrtání: Obrábění vnitřních rotačních ploch. Nástroj (vrták) se otáčí a koná pohyb  

do obrobku. 

 

3. Hoblování: Používá se pro obrábění rovinných ploch jednobřitým nástrojem. Obrobek 

vykonává hlavní řezný pohyb (rovnoměrný přímočarý) a nůž vykonává posuv a přísuv. 

 

4. Frézování: Obrábění tvarových nebo rovinných ploch. Hlavní pohyb koná fréza (otáčivý) 

a vedlejší pohyb koná obrobek (obvykle přímočarý, někdy posuvný pohyb). 

 

5. Broušení: Nejstarší metoda obrábění. Obrábění pomocí zrna brusiva (geometricky 

nestejné), která jsou spojena pojivem. 

 

6. Obrážení: Podobné jako hoblování. Obrábění rovinných ploch jednobřitým nástrojem. 

Hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle (přímočarý vratný,  

ale nerovnoměrný), posuv koná obrobek. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 - Základní druhy obrábění [10] 
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2.  Představení společnosti FOREZ s.r.o. 

Firma byla založena začátkem roku 1996 a její název vznikl zkrácením slov formy 

a řezy.[4] Tehdy se šest společníků rozhodlo založit malou nástrojárnu. Společnost začala 

podnikat v oblasti strojní výroby, spojené s konstrukční kanceláří. O dva roky později zahájili 

sériovou dodávku lisovaných kovových dílů. Postupně se začala firma orientovat  

na automobilový průmysl. Splňováním náročnějších požadavků zákazníků, kupováním 

produktivnějších strojů a zlepšením systému získala firma certifikaci dle normy TS 16949. 

V roce 2006 koupila části podniků TESLA Lanškroun (později ORPA a.s.) a navázala  

na 50 letou tradici výroby plastů na Lanškrounsku. Díky dodávkám kov – plast z jednoho 

místa se firma posunula do užší skupiny dodavatelů, působících pro významné nadnárodní 

společnosti. Dalším významným krokem byla koupě společnosti VMK-CZ, která se zabývá 

automatizací a robotizací výroby. [5, 6] 

V současné době firma zaměstnává cca 700 lidí a v minulém roce měla obrat 950 

milionů korun. Od roku 2013 společnost zahájila spolupráci s lokálními školami  

a do budoucna se chystá i na spolupráci s VŠ, aby si tak zajistila dostatek technicky 

vzdělaných pracovníků. Zboží vyváží mimo jiné také do Malajsie, Číny a Brazílie.[4, 5, 6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 - Působiště firmy FOREZ s.r.o. [7] 
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3. Problematika frézování 

3.1 Historie frézování 

Na konci 18. století byly zkonstruovány první frézovací nástroje, které se díky svým 

břitům podobaly pilníkům a jejich uplatnění bylo převážně v zámečnictví a na ostatní pilovací 

práce.[8] 

První frézka vznikla na počátku 19. století (asi v r. 1818). Měla nízký dřevěný stojan, 

který byl podepřen tenkými litinovými nohami. Tato frézka však v době vzniku nebyla řádně 

oceněna a nedošlo k jejímu řádnému využití.[8] 

V roce 1862 však byla zkonstruována univerzální frézka, která byla určena k výrobě 

šroubových vrtáků (do té doby se pilovaly). Tím se dosáhlo větší přesnosti a výroba  

se zrychlila. Tato univerzální frézka již měla všechny podstatné znaky novodobých frézek 

včetně úhledné a účelné konstrukce. K rozsáhlejšímu uplatnění došlo ale až po skončení 

světové výstavy, která se konala v roce 1867 v Paříži. Na výstavě byl předveden způsob 

práce na frézce a její výkony vzbudily obdiv. [8] 

V 19. století byl vývoj frézek urychlen díky zbrojní technice a vynálezu parního stroje. 

V dalších letech se o vývoj zasloužil rozmach automobilismu a letectví. Většina pilovacích 

prací byla kolem roku 1840 nahrazena frézováním. [8] 

Frézovací stroje, podobně jako ostatní obráběcí stroje, byly neustále zdokonalovány. 

Největší vliv na celkovou konstrukci měly rychlořezné oceli zavedené do výroby kolem roku 

1900. Frézky se s rozvojem průmyslu staly naprosto nepostradatelnými. Frézované plochy 

se vyznačují dobrou jakostí povrchu a často nepotřebují žádné zvláštní dokončovací 

operace. [8] 

O rozšíření frézování se také zasloužila snadná obsluha. Lze očekávat, že význam 

frézek a fréz v budoucnosti ještě stoupne stupňováním hromadné výroby a omezováním 

ztrát ve výrobě.[8] 

 

Obrázek 3 – a) Původní frézovací nástroj, b) původní frézka z roku 1818 [9] 
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3.2 Technologie frézování 

Technologie frézování patří mezi velmi rozšířené metody obrábění. Velkou předností  

je poměrně velká výkonnost a dobrá kvalita obrábění. Frézování se používá pro obrábění 

rovinných, tvarových i rotačních ploch. Pro obrábění drážek, závitů a ozubení.[3] 

Tříska je odebírána břity rotujícího nástroje (frézou). Hlavní pohyb vykonává nástroj 

(rotační) a posuv vykonává obrobek (obvykle přímočarý). U moderních strojů jsou posuvy 

plynule měnitelné.[3] 

3.2.1 Základní typy frézování 

Válcové (obvodem nástroje)  

 osa nástroje je rovnoběžná s plochou obrábění 

 rozděluje se na sousledné a nesousledné frézování [3] 

 

Obrázek 4 - Válcové frézování a) nesousledné, b) sousledné [3] 

Čelní (čelem nástroje) 

 osa nástroje je kolmá na plochu obrábění 

 rozděluje se na symetrické a nesymetrické frézování [3] 

 

Obrázek 5 - Čelní frézování [3] 
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3.2.2  Odvozené způsoby frézování 

Okružní (obvodem rotačního nástroje) 

 pro obrábění dlouhých válcových tyčí a závitů 

 nástrojem je frézovací hlava osazena několika noži [3] 

 

Obrázek 6 - okružní frézování a) vnější, b) vnitřní [3] 

Planetové 

 nejčastěji se používá u číslicově řízených frézek a obráběcích center 

 pro výrobu vnitřních zápichů, kruhových zaoblení, vnějších válcových ploch [3] 

 

Obrázek 7 - Planetové frézování a) vnější, b) vnitřní [3] 

 

U válcového frézování se využívají válcové a tvarové frézy. V závislosti na smyslu 

otáčení rozlišujeme dva druhy: [3] 

 nesouslední 

 sousledné 

 

3.2.3 Nesousledné frézování  

Smysl rotace nástroje je proti směru posuvu obrobku. Řezná síla působí proti posuvu 

obrobku. Postupně se mění tloušťka třísky z minimální hodnoty („nulové“) do maximální.  

Při řezání nejprve dochází k pěchování materiálu. K oddělení třísky dochází až od určité 

hloubky. [3]  
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       Výhody  

 trvanlivost nástroje nezávisí na okujích 

 nemusí se vymezovat vůle mezi posuvovým šroubem a maticí stroje 

 menší opotřebení části stroje (šroub a matice) 

 záběr zubu při zařezávání nezávisí na hloubce řezu [3]  

Nevýhody 

 horší jakost obrobené plochy 

 větší opotřebení břitu [3] 

 

Obrázek 8 - Nesousledné frézování [3] 

3.2.4 Sousledné frézování 

Tento typ frézování má opačné vlastnosti oproti nesouslednému frézování. Řezná síla 

působí ve směru posuvu obrobku. Smysl rotace nástroje je ve směru posuvu obrobku. 

Postupně se mění tloušťka třísky z maximální hodnoty do minimální („nulové“). K oddělení 

třísky dochází při vnikání nástroje do obrobku. [3] 

Výhody  

 vyšší trvanlivost nástroje (frézování vyššími řeznými rychlostmi a posuvy) 

 nižší potřebný výkon 

 obrobek je přitlačován ke stolu (jednodušší upínací přípravky) 

 menší kmitání 

 lepší jakost obrobené plochy [3] 

Nevýhody 

 zatížení každého zubu při záběru 

 nevhodné obrábění tvrdého a znečištěného povrchu [3] 

 

Obrázek 9 - Sousledné frézování [3] 
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3.3  Frézovací nástroje 

Produktivní obrábění není zajištěno pouze výkonným strojem, ale především správně 

zvoleným nástrojem. Frézy jsou několikabřité nástroje, u kterých jsou břity uspořádány  

na válcové, kuželové nebo na jiné tvarové ploše frézy (u čelních fréz jsou i na čele). Používá 

se velké množství druhů fréz, z nichž je většina normalizována. Nástroje jsou rozděleny  

do několika kategorií dle různých hledisek. [12] 

1. Podle umístění zubů na tělese nástroje 

 válcové, čelní, válcové čelní 

2. Podle materiálu zubů 

 z rychlořezné oceli, ze slinutých karbidů, z cermetů, řezné keramiky, z KNB, 

z PKD 

3. Podle provedení zubů 

 s frézovanými zuby, s podsoustruženými zuby 

4. Podle počtu zubů vzhledem k průměru frézy 

 jemnozubé, polohrubozubé, hrubozubé 

5. Podle konstrukčního uspořádání 

 celistvé, s vloženými zuby, s VBD 

6. Podle geometrického tvaru funkční části 

 válcové, kotoučové, kopírovací 

7. Podle způsobu upnutí  

 nástrčné, stopkové 

8. Podle smyslu otáčení 

 pravořezné, levořezné [12] 
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3.4  Frézovací stroje 

Stroj je podobný vrtačce a používá se k obrábění rovinných ploch. Existuje velký počet 

modelů a velikostí s rozsáhlým příslušenstvím. Rozdělujeme je do 4 základních skupin: [3] 

 konzolové 

 stolové 

 rovinné 

 speciální 

Velikost frézky se určuje podle různých parametrů. Podle šířky upínací plochy stolu 

a velikosti kužele ve vřetenu pro upnutí nástroje. Dalšími parametry jsou délka pohybu 

(pracovního stolu nebo vřeteníku), rozsah posuvů, otáčky vřetene a výkon elektromotoru. 

Z hlediska řízení se dělí na ručně ovládané nebo programově řízené. [3] 

 

3.4.1 Konzolové frézky 

Jsou to nejrozšířenější frézovací stroje. Název je odvozen od konzole, která je výškově 

nastavitelná a pohybuje se ve svislém směru. Konzola umožňuje pohyb stolu v příčném 

a podélném posuvu (ve třech osách). Pohon zajišťuje samotný motor s převodovkou, který  

je nezávislý na otáčkách vřetene. Konzolové frézky dělíme na vodorovné, svislé  

a univerzální. [3, 13] 

 

Obrázek 10 - Vodorovná konzolová frézka [3] 
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3.4.2 Stolové frézky 

Na rozdíl od konzolových frézek nemají konzolu, mají ale podélný a příčný stůl.  

Po svislém stojanu frézky se pohybuje vřeteník. Na stolových frézkách lze obrábět 

produktivně a zároveň kvalitně velké a těžké součásti. Vyrábějí se jak vodorovné, tak svislé. 

[3, 13] 

 

Obrázek 11 - Stolová frézka [3] 

 

3.4.3 Rovinné frézky 

Jsou to robustní stroje a patří k nejvýkonnějším ze všech druhů frézek, které  

jsou schopné obrábět velké a těžké obrobky. Používají se na kusovou a malosériovou 

výrobu, výjimečně v sériové výrobě. Frézky se vyrábějí s jedním vřeteníkem nebo mohou  

mít na opačné straně stolu druhý. Vřeteníky jsou na sobě nezávislé a každý má svoji 

převodovku a motor. Na rovinných frézkách se nejčastěji obrábějí rovinné, svislé a šikmé 

plochy. [3, 13] 
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Obrázek 12 - Rovinná portálová frézka [3] 

3.4.4 Speciální frézky 

Tvoří rozsáhlou řadu typů určených pro speciální operace, např. frézky na ozubení, 

závity, drážky, apod. 

Frézky na závity 

Frézování závitů je produktivní způsob obrábění. Závity se frézují pomocí tvarové 

kotoučové, válcové nebo okružovací frézy.  

Frézky na ozubení 

Čelní ozubená kola s přímými nebo šikmými zuby lze obrábět tvarovými nebo 

odvalovacími frézami, hřebenovým obrážením nebo kotoučovým nožem.  

Frézky na drážky 

Mají vřeteník, který se posouvá v rovnoběžném vedení s podélným posuvem stolu. 

Posuvem vřeteníku umožňují frézovat drážky a pera hřídelů. 

Frézky na vačky 

Podle šablon nebo modelů se frézují tvary vaček nebo drážek v křivkových bubnech. 

Pantografické frézky 

Používají se k frézování písmen, číslic nebo tvarových ploch podle šablon. [13]
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4. Mikrofrézování 

4.1 Technologie mikrofrézování 

Tvary, které je třeba obrobit jsou stále složitější, komplikovanější a některé jsou dokonce 

i s velmi jemným členěním. Právě pro tyto účely jsou určeny frézovací stroje s miniaturním 

průměrem.[14]  

Mikrofrézou rozumíme frézy s průměrem cca od 0,05 mm do 2 mm. Jenom těmito 

rozměry už zapadají do definovaného oboru mikrofrézování. Při dalším definování parametrů 

nástroje (řezný materiál, geometrie a povlakování) se dostáváme do oblasti mikrotechnologií. 

Při výrobě mikronástrojů je zapotřebí extrémně jemný materiál s velikostí zrn od 0,2  

do 0,5 µm.  

Základní charakteristikou je zkracování výrobních časů a vynechání některých operací, 

což má za následek snižování nákladů (nahrazení pomalé elektroeroze). Mikrofrézování  

se nejvíce používá při výrobě grafitových nebo měděných elektrod. V posledních letech  

je tento pojem spojován i s finálním dokončováním kalených ocelí.[15] 

 

Obrázek 13 - Porovnání mikrofrézy se zápalkou [16] 

 

4.2 Řezné materiály 

V tomto směru se jednotliví výrobci snaží vylepšovat a zdokonalovat stávající řezné 

materiály než vynalézt nový druh. Jedná se především o zjemňování struktury slinutých 

karbidů, rychlořezných ocelí a vývoj nových povlaků, které jsou odolnější vůči vysokým 

teplotám a vznikají při vysokorychlostním obrábění.[14] 
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Diborid rhénia 

Vědci z Kalifornské university v Los Angeles se rozhodli překonat tvrdost diamantu. 

Dosáhli toho za použití kovů, které prokazují minimální stlačitelnost, jsou měkké  

a ty se potom rozhodli zpevnit vytvořením kovalentních vazeb. Nadějných výsledků dosáhli 

použitím diboridu fhénia, který nevyžaduje žádné extrémní podmínky pro výrobu. Stačí 

roztavit bórový a rhénový prášek a nechat směsí procházet proud. Tím vzniká z prášku 

kompaktní materiál, který nemá problém ani při řezání ocelí. Výroba by měla být výrazně 

levnější oproti konkurenci. Tento materiál by měl mít vyšší tvrdost než diamant,  

ale k nahrazení povede ještě dlouhá cesta.[14] 

 

4.3 Výhody a nevýhody mikrofrézování 

Obecné pravidlo, kdy končit s frézováním, nelze stanovit. Platí zásada,  

že co lze ofrézovat na jedno upnutí, to se ofrézuje. Limity frézování jsou pro každého jiné. 

Jako definice může sloužit následující přednosti mirkofrézování před EDM: [15] 

Výhody 

 úspora výrobního času  

 úspora nákladů na elektroerozi 

 úspora na výrobu a modelování elektrody 

 úspora pracnosti při leštění 

 možnost obrábění velkých dílů [15] 

Nevýhody 

 nelze frézovat ostré rohy 

 hranice dosažitelné hloubky je cca 20 – 25 průměru nástroje 

 mikrofrézování klade velké nároky na HW PC, CAM a strojové vybavení 

 nemožnost vizuální a sluchové kontroly do průměru 0,5 mm [15] 
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4.4  Metody obrábění 

V dnešní době můžeme díky pětiosému způsobu natočit stůl nebo nástroj pod určitým 

úhlem tak, aby při dokončovacích operacích neobráběl čelem (nulová řezná rychlost),  

ale hranou s určitou řeznou rychlostí. Je to výkonnější a prodlouží se tím životnost  

nástroje. [14] 

 

Dalšímu snížení opotřebení nástroje dosáhneme nahrazením metody zapuštění 

metodou zpětného frézování. Díky tomu se neobrábí špičkou čela s nulovou rychlostí. [14] 

 

  

Obrázek 14 - Naklonění nástroje při obrábění  

a) Příznivé profilování, b) Nepříznivé profilování [14] 

Obrázek 15 - Směr pohybu nástroje při frézování nakloněných stěn obrobku  

a) Příznivé zpětné frézování, b) Nepříznivé zapouštění [14] 
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Obrázek 16 - Nová stopková fréza o průměru 200 μm (0,2 mm), nerovnost 

 podélných vnějších okrajů ukazuje omezenost mikro broušení [16] 

4.5 Přesnost výroby mikrofrézovacích nástrojů 

Zmenšující se velikost frézovacích nástrojů je přímo úměrná zvyšující se pořizovací ceně 

nástroje. Rostoucí cenu ovlivňuje řada parametrů. Tepelná stabilita, tlumení vibrací, extrémní 

přesnost a broušení. Vzhledem k průměrům nástrojů a malým plochám břitů se musí 

snižovat zrnitost kotouče, tím narůstají komplikace. Brusný kotouč musí být extrémně přesný 

a příprava může trvat i několik hodin. [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U nástrojů s průměrem menším než jeden milimetr je obtížnější měření vlastností 

a přesností nástroje. Pro kontrolu nástrojů se používá speciální zařízení jako je optický 

komparátor nebo nástrojařský mikroskop.[5] 

http://www.prumysl.cz/rezne-nastroje-presnost-vyroby-mikrofrezovacich-nastroju/1-prumysl-cz-mikrofrezovani-micromilling/
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Průměry mikrofrézovacích nástrojů jsou srovnávány s průměrem lidského vlasu. Kulové 

frézy dosahují nejmenších průměrů 0,127 mm (0,005´´) a stopkové frézy 0,0254 mm 

(0,001´´). Přesnost takových nástrojů musí být velmi vysoká. Hrany nástrojů nejsou  

ve skutečnosti ostré a poloměr břitu se pohybuje v rozmezí 2 až 3 μm. Velikost zrn nástrojů 

z jemnozrnného karbidu je 300 až 400 nm. Čím menší zrno, tím je přesnější řezná hrana 

a vyšší životnost nástroje.[16] 

 

4.6 CNC stroje pro mikrofrézování 

Celá řada součástí může dosahovat mikrorozměrů, kterých se běžnými technologiemi 

těžko dosáhne. Pro obrábění součástí na mikroúrovni se používají CNC obráběcí stroje.  

Je to proces obrábění velmi malými rotačními nástroji umožňující vyrábět součásti, 

u kterých by se dříve muselo volit EDM. Mikrofrézovací stoje jsou vhodné pro nástrojárny, 

kde nemají vstřikovací stroje. [17] 

Při mikrofrézování se dosahují vynikající kvality povrchu s tolerancí vyšší než 0,001 mm. 

Otáčky vřetena CNC stroje musí dosahovat velmi vysokých hodnot, řádově až 250 000 

ot/min. Z těchto důvodů je zapotřebí velmi přesných obráběcích strojů, které zajistí tuhost 

soustavy a dosahují optimálních řezných podmínek pro požadované řezné parametry. 

Nejznámější obráběcí stroje jsou Yasda, Mori, Seiki, Röders, Hwacheon aj. [17]

Obrázek 17 - Mikrofrézovací nástroj v porovnání s velikostí lidského vlasu [16] 
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4.7 Uplatnění mikrofrézování 

Nachází uplatnění především ve výrobě jednoduchých a středně těžkých forem 

a grafitových nebo měděných elektrod. Dále se používá v lékařství při výrobě lidských 

kostních náhrad, dentálním průmyslu při výrobě dentálních náhrad nebo v elektronice. Mezi 

další odvětví patři rytectví, úprava šperků aj. [9] 

Mikrofrézování určitě nenahradí nekonvenční metody v celém rozsahu, přesto si tato 

technologie nachází své místo na trhu. Poptávka po mikrokomponentech roste, produktivně 

lze tuto metodu uplatnit pouze za předpokladu správně zvoleného CAM systému, stroje 

a nástroje. [9] 



28 

5.  Návrh metodiky testování mikrofréz 

5.1 Zadání 

Jako námět bakalářské práce jsem měl zadaný test monolitních mikrofréz o průměru 1 

mm. Testovány byly válcové a kulové frézy. Výsledkem testování je porovnání ceny nástroje 

versus efektivita obrábění s přihlédnutím na opotřebení nástroje (vedlejší produkt). 

Rozhodujícím faktorem je také kvalita obrobené plochy. Obráběl se klasický materiál 

UNIMAX, který je vhodný pro výrobu forem. Testování probíhalo na CNC stroji Röders 

RFM600 HSC. 

 

5.2 Materiál formy UNIMAX UNIVERSAL TOOL STEEL 

5.2.1 Charakteristika 

Unimax je chrom - molybden - vanadová legovaná nástrojová ocel (hnědá/šedá barva), 

kterou vyrábí švédská firma Uddeholm Tooling AB. Vyznačuje se vysokou prokalitelností, 

nezvyklou kombinací vysoké tažnosti, tvrdosti a pevnosti (2 280 MPa). Mezi další vlastnosti 

patří dobrá tepelná odolnost a odolnost proti opotřebení a únavě materiálu. Pozoruhodná  

je vysoká tepelná vodivost této oceli – 25 W/m°C při 200 °C a 28 W/m°C při 400 °C,  

což je vyšší než u stávajících ocelí řady H13. Tím se zkracuje výrobní cyklus a zvyšuje 

životnost nástroje. Kalením lze docílit tvrdost v rozmezí 61 – 64,5 HRC. [19] 

5.2.2 Vhodnost použití 

Materiál určený na tvářecí, řezné a střižné nástroje pro náročné aplikace. Je ideální  

pro formy, resp. jejich díly vystavené vysokému otěru, pro nástroje ke kování zastudena  

a pro nástroje na válcování závitů, kde je vyžadována vysoká odolnost proti vylamování. 

Podle tvrzení výrobce se výhodné vlastnosti této oceli projeví tím více, čím větší je vyráběná 

forma a čím složitější je vyráběný dílec. Je vhodná k výrobě výlisků z armovaných plastů,  

k výrobě velkých sérií a k lisování za použití vysokých tlaků. Vysoká tažnost zabraňuje 

vzniku křehkých lomůa tím se zvyšuje spolehlivost nástroje. Na druhé straně vysoká tvrdost 

a rozměrová stálost z ní tvoří velmi dobrý podklad pro aplikaci povlaků PVD i CVD. [19] 

Tabulka 1 - Chemické složení materiálu UNIMAX [19] 

C Si Mn Cr Mo V 

0,5 0,2 0,5 5 2,3 0,5 
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5.3  CNC obráběcí stroj pro testování Röders RFM600 HSC 

Tabulka 2 - Technické údaje CNC stroje Röders RFM600 HSC [20] 

Výrobce Röders TEC 

Rozsah pojezdu [mm]  600 x 450 x 300 

Světlá výška [mm] 485 

Prostor v Z [mm] 385 

Vřeteno [ot/min] 42 000  

Velikost stolu [mm]  700 x 550 

Rozmezí otáčení stolu [°] -2 až + 92 

Max. hmotnost obrobku [kg] 800 

 

Tradiční výrobce přesných obráběcích strojů je německá firma Röders. Firma s 200letou 

tradicí vyvinula v roce 1995 obráběcí stroj RFM600 HSC. Je to stroj pro vysokorychlostní 

obrábění s PC – řídicím systémem RMS6 fungujícím pod Windows NT (0,1 ms doba 

zpracování záznamu, 10 000 vět Lookahead, poprvé použita křivková interpolace).  

Lze obrábět kalenou ocel, hliník, měď, plast a dokonce i grafit. Stroj má robustní konstrukci, 

vysokou přesnost obrábění díky laserovému měření nástrojů a zároveň je předurčen  

pro požadovanou automatizaci. Obráběcí stroj RFM600 HSC už nepatří mezi nejmladší, 

přesto dosahuje stejnoměrné vysoké přesnosti a jakosti povrchu.[20, 21, 22] 

 

Obrázek 18 – a) CNC stroj Röders RFM600 HSC, b) frézování válcovou mikrofrézou 
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5.4  Metodika přípravy formy pro testování 

1. Provede se tzv. „Hrubování“ před kalením, kdy je vyhrubovaný tvar vložky 

s přídavkem 0,5 - 1 mm dle velikosti a složitosti samotné vložky. V našem případě 

jsme hrubovali s přídavkem 0,5 mm před kalením. 

 
2. Mezioperace tvz. příprava pro dokončení. Běžně se nazývá „Semi-finishing“ 

neboli „mezi-dokončení“ Opět v našem případě obrobíme přídavek před kalením 

na přídavek pro dokončení a to na 0,1 mm. 

Obrázek 19 - Příprava formy 

Obrázek 20 - Forma před dokončením 
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3. Samotné obrábění válcovou (vrchní dutiny) a kulovou (spodní dutiny) mikrofrézou. 

Obrobený povrch vypadá na obrázku díky dráze nástroje jako schodovitý,  

ale ve skutečnosti je velmi hladký.  

 

 

Obrázek 21 - Dokončená forma 
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Obrázek 22 - Počítačový model zkušební formy s označením frézovaných ploch 

6.  Diskuze experimentů 

 

Válcové mikrofrézy ø 1 mm  

– obrábění boků 

1. UKK V1 KEAF0104 

2. PM-TECH V1 4HRE-010-060-S04   

3. KARNASCH V1 30.6255   

4. DHF V1 LNX1006  

Kulové mikrofrézy ø 1 mm  

– obrábění plochy 

5. UKK K1 KBN10062 

6. PM-TECH K1 2HRB-010-060-S04 

7. KARNASCH K1 30.6264  

8. DHF K1 UNBX100604 

 

Tabulka 3 - Výsledky testování 

fréza z 
lf  n f  fz  ap  ae tp ts ld  P  

[mm] [ot/min] [mm] [mm] [mm] [mm] [min] [min] [mm] [Kč] 

1. 4 6 20 000 180 / 0,03 0,03 60:17 60:18 15 978 421 

2. 4 6 23 500 1 000 0,011 0,02 0,4 20:50 21:43 20 856 361 

3. 2 6 23 000 1 400 0,03 0,02 0,06 14:51 15:47 20 811  1 053 

4. 4 6 23 000 17 500 / 0,03 0,06 15:32 16:23 14 002 320 

5. 2 6 18 000 180 / 0,02 0,02 56:15 56:67 10 146 503 

6. 2 6 31 800 510 0,008 0,03 0,05 8:12 9:05 4 103 403 

7. 2 6 23 000 1 400 0,03 0,02 0,06 2:26 3:30 3 429 1 080 

8. 4 6 17 500 900 / 0,03 0,06 3:47 4:51 3 429 570 

* Kulové mikrofrézy tj. č. 5 - 8  mají rádius 0,5 mm
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7. Technicko – ekonomické zhodnocení  

Tabulka 4 - Vyhodnocení výsledků 

Pořadí 
frézování 

Typ mikrofrézi 
Cena 

mikrofrézi 
[Kč] 

Čas 
ofrézování dílu  

[s] 

Poměr        
cena/výkon 

1 UKK V1 KEAF0104 421 78 328,38 

2 PM-TECH V1 4HRE-010-060-S04 361 21,75 78,5175 

3 KARNASCH V1 30.6255 1053 15,80 166,374 

4 DHF V1 LNX1006 320 16,30 52,16 

5 UKK K1 KBN10062 503 56,25 282,9375 

6 PM-TECH K1 2HRB-010-060-S04 403 9,08 36,5924 

7 KARNASCH K1 30.6264 1080 3,50 37,8 

8 DHF K1 UNBX100604 570 4,80 27,36 

* Údaje označené červenou barvou označují nejlepší výsledky testování 

 

 

Graf 1 - Grafické vyhodnocení testování 
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Obrázek 24 - Zkušební forma s označenými místy frézovanými DHF mikrofrézami 

7.1  Vyhodnocení testování  

Nejvhodnější frézy, jak válcová tak i kulová mikrofréza, byly vybrány od výrobce DHF, 

který dosáhl nejlepšího poměru cena/výkon s přihlédnutím na opotřebení břitu a kvalitu 

obrobené plochy. Válcová fréza byla nejlevnější z fréz a v čase ofrézování dílu byla druhá 

nejefektivnější. Kulová fréza měla sice třetí nejlepší cenu ze čtyř nabízených a v efektivitě 

frézování byla druhá, v celkovém hodnocení byla ale nejlepší. 

Společnost DHF byla založena v roce 1999. Je to profesionální dodavatel řezných 

nástrojů, specializující se na HSC frézování a výrobu fréz. DHF díky neustálému výzkumu, 

vyvíjí stále nové druhy konstrukcí fréz, které mají lepší technické parametry a jakost 

obrábění. Pro společnost jsou důležité tři zásady: Nejlepší kvalita, efektivita práce 

a spokojenost zákazníka.[23] 

 

Obrázek 23 - a) Válcová mikrofréza DHF V1 LNX1006, b) kulová mikrofréza DHF K1 UNBX100604 
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Závěr 

Cílem mé bakalářské bylo vybrat na základě daných kritérií nejvhodnějšího výrobce 

monolitních mikrofréz pro průměr 1 mm. 

V první části bakalářské práce tzv. teoretické, jsem se zaměřil na dané téma z širšího 

podhledu. Nejprve jsem se obecně zmínil o strojírenství, stručně o historii a jeho odvětvích. 

Poté jsem představil společnost FOREZ s.r.o., ve které jsem prováděl samotné testování 

mikrofréz. Dále jsem se věnoval frézování, kde jsem popisoval základní typy frézování, 

frézovací stroje a nástroje. Na konci teoretické části jsem popisoval metodu mikrofrézování, 

které je charakterizováno frézami o průměru cca od 0,05 až 2 mm a používá se na frézování 

komplikovaných tvarů. 

V praktické části nejprve popisuji návrh metodiky testování, testovací stroj Röders 

RFM600 HSC a zkušební formu, která je z materiálu UNIMAX. Testovaly se frézy  

od německého výrobce Karnasch a od taiwanských výrobců DHF, PM-TECH a UKK. Nejprve 

probíhal test válcových a poté kulových fréz. Parametry frézování byly předepsány  

buď přímo výrobcem, anebo byly zadány pomocí tabulkových hodnot. Výsledky byly zapsány  

do přehledných tabulek a poté se provedlo celkové zhodnocení. Hlavními kritérii byla cena 

+ efektivita obrábění s přihlédnutím na opotřebení břitu nástroje a kvalitu obrábění.  

Nejvhodnější frézou jak na frézování válcovou, tak i kulovou mikrofrézou byla vybrána  

od výrobce DHF, které dosáhly nejlepšího poměru cena/výkon a měli vyhovující kvalitu 

obráběné plochy. 
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