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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

DUŠEK, L.: Využití procesních kapalin při obrábění. Ostrava: VŠB - Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2015. Vedoucí práce: doc. 

Ing. Vladimír Vrba, CSc. 

 Tato bakalářská práce se zabývá procesními kapalinami, které ovlivňují proces 

obrábění. V první části je popsaná tepelná bilance a teplo. Dále jsou uvedeny metody, kterými 

se dá měřit teplo v okolí nebo přímo v  místě řezu. V další části práce je popsáno rozdělení 

procesních prostředí podle jejich vlastností a výběr vhodné kapaliny pro určitý proces 

obrábění. Jsou zde uvedeny výhody, kvůli kterým procesní kapaliny používáme, ale také 

nevýhody které ovlivňují životní prostředí a obsluhu stroje. V závěru práce je popsána určitá 

procesní kapalina na určitém obráběcím stroji a její životnost.  

 

ANNOTATION BACHELOR THESIS 

DUŠEK, L.: The Use of ProcessFluids at Machining Ostrava: VŠB - Technical 

University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Machining and 

Assembly, 2015. Advisor bachelor thesis: doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. 

This bachelor thesis deals with process fluids that affect the machining process. The first 

part describes the heat balance and the heat. The following part describes methods by which 

heat can be measured in the vicinity or directly at the incision site. The next part depicts 

firstly the distribution of process environments according to their characteristics and secondly 

the selection of suitable liquids for certain machining process. There are described the 

advantages why is the process liquid used, but also disadvantages which affect the 

environment and the operator. At the conclusion is described certain procedural liquid to a 

particular machine tool and its service life. 
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Seznam zkratek 

BOPP  Biaxially Oriented polypropylene  

PET  Polyethylene terepthalate 

PE   Polyethylen 

LDPE  Low-density polyethylen 

NBR  Nitrile Butadiene rubber 

PU   Polyurethane 
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Úvod 

Procesní kapaliny mohou díky svým chemickým i mechanickým vlastnostem významně 

ovlivnit proces obrábění. Účinky, které mají procesní kapaliny na proces obrábění, jsou z 

větší míry pozitivní, ale bohužel mají i svá negativa, které se snažíme co nejvíce 

minimalizovat. Největším požadavkem na procesní kapaliny, je aby účinně zlepšovaly 

trvanlivost nástrojů a jakost obrobené plochy.  

Z hlediska možného vzniku kožních nemocí při styku s procesní kapalinou, představují 

procesní kapaliny určité riziko. Z tohoto důvodu se v poslední době klade důraz na zdravotní 

nezávadnost  a environmentální šetrnost procesních kapalin. Kvůli těmto důvodům se neustále 

vyvíjejí a testují nové druhy procesních kapalin, které nejvíce vyhoví všem požadavkům. 

Cílem této práce je monitorování procesních kapalin ve výrobě a seznámení se s 

problematikou při použití procesních kapalin.  
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1 Obecná charakteristika daného problému 

1.1 Procesní kapaliny 

Procesní kapaliny jsou nedílnou součástí obrábění. Toto médium vytvoří prostředí, které 

odvádí teplo přímo z místa řezu a mazacím účinkem sníží tření v místě kontaktu nástroje s 

obrobkem a s třískou. Dále snižuje opotřebení nástroje, zlepšuje jakost obrobené plochy a 

pomáhá při odvádění třísky z místa řezu. Toto téma mi bylo zadáno vypracovat ve firmě 

SOMA. [1] 

1.2 Seznámení se společností SOMA 

Firma SOMA se vyvinula z tradičního místního výrobce především jednoúčelových strojů 

na světového výrobce flexografických strojů. [1] 

 

Obr 1 Pohled na firmu SOMA engineering [1] 

 

Výrobky od firmy SOMA jsou zárukou dlouhodobého úspěchu. Výkon, spolehlivost, 

snadná ovladatelnost a náklady na údržbu všech produktů jsou faktory kde kvalita a 

zpracování hrají důležitou roli. [1] 

 

Obr 2 Logo firmy SOMA engineering [1] 
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1.3 Historie společnosti 

Od počátku devadesátých let je výrobní program zaměřen především na vývoj a výrobu 

kvalitních speciálních jednoúčelových zařízení. Jedná se o stroje na zpracování a potisk 

materiálu (zejména flexotiskových strojů), podélných a příčných řezaček materiálu, 

laminátorů, montážních stolic pro flexotiskové stroje a vysekávacích automatů. [1] 

1890-1948Schopper-Stodolowski 

Ve snaze pomoci nezaměstnaným tkalcům město Lanškroun koupilo stavební 

pozemek a darovalo ho společnosti Schopper-Stodolowski k výstavbě továrny na 

textil 

1956-1992  TESLA - divize automatizace 

Výroba a vývoj řezaček pro výrobu svitkových kondenzátorů a 

jednoúčelových strojů pro elektrotechnický průmysl. 

1992 Založení společnosti SOMA Engineering 

Výroba jednoúčelových strojů, vytváření nového výrobního programu a 

firemní filozofie. 

1993 Představení nového výrobního programu 

Nový výrobní program s vysokou hodnotou v rychle rostoucím segmentu 

potisku a zpracování flexibilního obalového materiálu. 

• flexotiskové jednotky pro potisk archů 

• vysekávací automaty 

• příčné řezačky 

1995 Flexotiskový stroj s centrálním válcem 

Spolehlivý a robustní flexotiskový stroj s centrálním válcem Soma Flex 

Central byl vyráběn více jak 7 let. 

 
Obr 3 SOMA FlexCentral [1] 
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2001 Nová generace řezaček Planet family 

Skupina řezaček obsahuje kompaktní řezačku Pluto, řezačku nejvyšší třídy 

Venus a dále Jupiter a Saturn 

 

2004 Bezředidlový laminátor 

Výrobou ekologického bezředidlového laminátoru SOMA uzavřela 

technologický kruh: "montážka - flexo - laminátor - řezačka" 

 

2006 Soma Flex CASINGS 

Všestranný flexotiskový stroj navržen pro potisk střívek, folie a drahých 

materiálu. 

 

2007 SomaFlex MIDI II 

Nejprodávanější osmibarevný flexotiskový stroj s výborným poměrem 

cena/výkon. 

 
Obr 4 SOMA Flex MIDI II [1] 

 

2008 Soma Flex IMPERIA 10C 

Vlajková loď firmy. Desetibarevný stroj představen na výstavě Drupa 2008. 

2013 Soma Flex OPTIMA 

Flexotiskový stroj OPTIMA s unikátním konceptem byl úspěšně představen 

na veletrhu K-show 2013. [1] 

 

 

 



 

1.4 Produkty společ

1.4.1 Flexotiskové stroje

Firma momentálně nabízí t

modely pro potisk variabilních ší

jsou schopny tisknout na role papíru, folie nebo laminátu. Dále jsou stroje vybaveny 

počítačem řízeným polohování barevník

uzavřenými raklovými komorami a automatickým mytí

IMPERIA 10 (8 CL)  

  

Poč

Šíř

Délka tisku

Rychlost

PREMIA  

  

Poč

Šíř

Délka tisku

Rychlost

OPTIMA  

  

Poč

Šíř

Délka tisku

Rychlost

1.4.2 Podélné řezačky

Produktová řada podélných 

spektra materiálů při vysoké rychlosti. Tyto

regulací, intuitivním ovládáním a dotykovými displeji. Mohou být vybaveny automatickým 

pozicováním nožů a žilete

VENUS III  

  

Typ ř

Šíř

Rychlost

Prů

PLUTO III 

  

Typ ř

Šíř

Rychlost

Prů

6 

Produkty společnosti SOMA 

Flexotiskové stroje 

ě nabízí tři modely flexotiskových stojů s centrálním válcem. Jsou to 

modely pro potisk variabilních šíří materiálu lihovými nebo vodními barvami. Tyto

sou schopny tisknout na role papíru, folie nebo laminátu. Dále jsou stroje vybaveny 

ízeným polohování barevníků, technologií sleevů, technologií p

enými raklovými komorami a automatickým mytím raklových komor.

Počet barevníků 10 (8) 

Šíře tisku 1050 / 1270mm 

Délka tisku 330 - 850(1300) mm 

Rychlost 450 / 600 m/min opce 

Počet barevníků 8 

Šíře tisku 820 / 1050 / 1270 mm 

Délka tisku 300 - 915 mm 

Rychlost 450 / 500 m/min 

Počet barevníků 8 

Šíře tisku 620 / 820 mm 

Délka tisku 240 / 260 - 600 mm 

Rychlost 300 m/min 

ř čky 

řada podélných řezaček se sestává z modelů určených ke zpracování širokého 

ů ři vysoké rychlosti. Tyto řezačky vynikají precizní regulací tahu, stranovou 

regulací, intuitivním ovládáním a dotykovými displeji. Mohou být vybaveny automatickým 

ů a žiletek nebo automatickým laserovým naváděním

Typ řezačky horní průtah 

Šíře materiálu 1350 / 1600 / 1850 mm 

Rychlost 800 m/min 

Průměr navíjené role 815 / 635 mm 

Typ řezačky kompaktní 

Šíře materiálu 1100 / 1350 / 1600 mm 

Rychlost  600 m/min 

Průměr navíjené role 635mm 

ů s centrálním válcem. Jsou to 

í materiálu lihovými nebo vodními barvami. Tyto stroje 

sou schopny tisknout na role papíru, folie nebo laminátu. Dále jsou stroje vybaveny 

ů, technologií přímých pohonů, 

raklových komor. [1] 

ů čených ke zpracování širokého 

ky vynikají precizní regulací tahu, stranovou 

regulací, intuitivním ovládáním a dotykovými displeji. Mohou být vybaveny automatickým 

m dutinek. [1] 



 

1.4.3 Laminátory  

Bezředidlový laminá

obalových materiálů včetn

ředidlového lepidla je efektivní a ekonomické 

LAMIFLEX E 

 

Šíř

Rychlost

Prů

Druh laminace

 

1.4.4 Montážní stolice

Tyto montážní stolice jsou konstruovány pro rychlé a p

Formy jsou lepeny přímo na for

štočků s vysokou přesností i pro formy s maximálním raportem a ší

FLEXMONT 

 

Max. ší

Max. tisková délka

Min. tisková délka

Optické zv

 

1.4.5 Vysekávačky 

Vysekávací automaty jsou ur

či piva z hliníkové folie.

vyražení více štítku během jednoho úderu.

BULLDOG 

 

Šíř

Prů

Takt vysekávaní max.

Posun pásu
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laminátor Lamiflex je vhodný pro produkci širokého spektra flexibilních 

ů včetně BOPP, PET, PE, LDPE, PP, AL folie nebo papíru. Absence 

edidlového lepidla je efektivní a ekonomické řešení šetrné k životnímu prost

Šíře materiálu 850 / 1100 / 1320 mm 

Rychlost 400 m/min 

Průměr hmotnost  role 1000 mm / 1000 kg 

Druh laminace bezředidlová 

ní stolice 

Tyto montážní stolice jsou konstruovány pro rychlé a přesné nalepení tiskových forem. 

římo na formový sleeve. SOMA Micro Dot systém zaru

řesností i pro formy s maximálním raportem a šíří.

Max. šíře tisku 850 / 1050 / 1270 mm 

Max. tisková délka 800 / 1300 mm 

Min. tisková délka 250 / 300 mm 

Optické zvětšení 100 x 

Vysekávací automaty jsou určeny pro vysekávání štítků, jogurtových ví

i piva z hliníkové folie. Vysekávací nástroj se skládá z několika raznic, které umož

ěhem jednoho úderu. [1] 

Šíře materiálu 320 mm 

Průměr odvíjené role 450 mm 

Takt vysekávaní max. 250 zdvihů nástroje/min 

Posun pásu 15 - 150mm 

 

Lamiflex je vhodný pro produkci širokého spektra flexibilních 

 BOPP, PET, PE, LDPE, PP, AL folie nebo papíru. Absence 

ešení šetrné k životnímu prostředí. [1] 

řesné nalepení tiskových forem. 

Dot systém zaručuje montáž 

esností i pro formy s maximálním raportem a šíří. [1] 

ů, jogurtových víček, polepů vína 

ěkolika raznic, které umožňují 
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2 Teplo a tepelná bilance při obrábění 

2.1 Tepelná bilance řezného procesu 

Během obrábění se téměř všechna práce řezání přemění v teplo. Teplo řezného procesu 

Qe vzniklé při odebírání určitého množství materiálu, je přibližně rovné práci řezného procesu 

Ee, takže Qe≅Ee. Řezný proces je ovlivňován vzniklým teplem, protože: 

• negativně působí na řezné nástroje, 

• ovlivňuje mechanické vlastnosti obráběného materiálu, 

• ovlivňuje pěchování a zpevňování obráběného materiálu, 

• ovlivňuje podmínky tření na čele i hřbetě nástroje. [2,3] 

 

Obr 5 Vznik a odvod tepla [2] 

Teplo při obrábění (na Obr 8) vzniká v oblasti primární deformace I(Qpe- v důsledku 

plastických a elastických deformací), v oblasti sekundární plastické deformace II(Qγ - v 

důsledku tření mezi čelem a nástroje a třískou) a v oblasti III(Qα - v důsledku tření hlavního 

hřbetu nástroje o přechodovou plochu na obrobku). Vzniklé teplo je odváděno třískou (Qt), 

nástrojem (Qn), obrobkem (Qo) a řezným prostředím (Qpr). Za předpokladu, že vzniklé a 

odvedené teplo musí být v rovnováze, můžeme vytvořit rovnici tepelné bilance řezného 

procesu v následujícím tvaru: [2,3] 

Q + Q + Q = Q + Q + Q + Q     [J] 

Nejvíce tepla vzniká v oblasti primární plastické deformace I, poté v oblasti sekundární 

plastické deformace II. Teplo, které vzniká v oblasti hřbetu, by mělo dosahovat co nejnižší 

hodnoty, proto je potřeba volit úhel hřbetu co největší a zamezit tak výraznému opotřebení 
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hřbetu, které ve svém konečném efektu úhel hřbetu dále zmenšuje. Množství vzniklého tepla 

závisí na vlastnostech obráběného materiálu, geometrii nástroje a řezných podmínkách, 

jejichž vliv jde shrnout do následujících bodů: 

• Se zvyšováním řezné rychlosti také stoupá množství vzniklého tepla, v první fázi 

rychleji, poté se nárůst zpomalí (s rostoucí hodnotou vc klesá měrný řezný odpor a tím 

i teplota v oblasti primární plastické deformace, ale výrazně roste práce a tření na čele 

nástroje). 

• Se zvyšováním posuvové rychlosti vf a šířky záběru ostří ap roste množství vzniklého 

tepla, ale výrazně méně než při zvyšování řezné rychlosti. Výhodnější proto tedy je 

štíhlá tříska (malá hodnota f a velká hodnota ap). 

• Tepelné zatížení nástroje narůstá, když zvětšujeme pracovní úhel nastavení hlavního 

ostří κre, tím pádem se teplo soustřeďuje na kratší úsek břitu. 

• Při zmenšování úhlu čela γ se zvětšuje úhel řezu δ, tím se intenzita plastické 

deformace zvyšuje a zároveň roste i množství vzniklého tepla. 

• Při zmenšování úhlu hřbetu α narůstá práce tření na hřbetě nástroje a tím i množství 

vzniklého tepla. [2,3] 

 Podíl jednotlivých složek tepla, odváděného třískou, nástrojem a prostředím, silně 

závisí na tepelné vodivosti materiálu nástroje a obrobku. Dále závisí na řezných podmínkách 

(hlavně řezné rychlosti), řezném prostředí (způsob chlazení a mazání) a na geometrii břitu 

řezného nástroje. Při obrábění je největší část tepla odváděna z místa řezu pomocí třísky. 

Celkové množství tepla, které vzniká při obrábění, se měří pomocí kalorimetrů. [2,3] 

 

2.2 Teplota řezání 

Teplota v místě řezu závisí na kontaktu třísky a nástroje, velikosti řezných sil a třecích 

procesech mezi materiálem obrobku a břitem nástroje. Teplotní pole obrobku, nástroje a 

třísky lze vidět naObr6. Teploty na styku čela nástroje a třísky mohou dosahovat až hodnot 

1200 °C. Při obrábění nízkými řeznými rychlostmi je maximální teplota na špičce nástroje, se 

zvyšujícími řeznými rychlostmi se maximální teplota posunuje do určité vzdálenosti od ostří 

nástroje. [2] 

Pod pojmem teplotní pole se rozumí rozložení teplot v obrobku, nástroji a třísce při 

obráběcím procesu. Většinou se určuje teplota na povrchu těchto těles a to z důvodu 

obtížnosti určení teploty v jednotlivých bodech. [3] 
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Obr 6 Teplotní pole mezi nástrojem, obrobkem a třískou [2] 

Teplotní pole nástroje nás zajímá především, jelikož  teplota povrchových vrstev čela a 

hřbetu má výrazný vliv na stav těchto vrstev, na charakter jejich vzájemného působení s 

materiálem obrobku a v souvislosti s tím i na podstatu a intenzitu otupování nástroje. Teplota 

na čele a hřbetu záleží na vzdálenosti konkrétního bodu od ostří nástroje ve směru odchodu 

třísky a maxima dosahuje v určité vzdálenosti od ostří. V tomto případě dosahuje rozdíl 

nejvyšší a nejnižší teploty na čele až 450 °C a na hřebu je to jenom okolo 100 až 300 °C. 

Absolutní hodnoty středních a mezních teplot jsou o 50 až 100% vyšší než na hřebu. Při 

odebírání malých tlouštěk třísky a při obrábění křehkých materiálů můžou teploty na hřebu 

převyšovat teploty na čele. [3] 

Maximální teploty na čele, hřbetu a jejich rozložení na jejich plochách nás zajímají kvůli 

opotřebení nástroje. Stanovit teplotní pole čela a hřbetu je experimentálně složité, proto se 

většinou spokojíme se stanovením středních teplot na těchto plochách. Střední teplota má sice 

nižší teplotu než maximální teplota břitu, ale lze stanovit snadněji což je její velká výhoda. V 

teorii obrábění je tato střední teplota nazývána teplotou řezání θ a charakterizuje teplotní 

namáhání pracovních ploch nástroje. [3] 

 Metody experimentálního studia tepelných jevů jsou zaměřeny do dvou oblastí: 

• stanovení celkového množství tepla a podíl odvedeného tepla do jednotlivých oblastí, 

• stanovení teploty a teplotního pole obrobku, nástroje a třísky. 

 V praxi se pro měření teplot využívá celá řada fyzikálních nebo chemických jevů. 

Ovšem vzhledem k náročnosti a specifickým podmínkám procesu obrábění lze použít pouze 

některé z nich. Při praktických měření se využívá především těchto jevů: 
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• termoelektrický jev (termočlánky), 

• změna elektrického odporu (termistory), 

• tepelné zařízení (pyrometry, termovize, fotometrie), 

• změna struktury (teploměrné křídy a barvy). [3] 

 

Zařízení pro měření teploty se skládají ze snímače teploty, převodových a přenosových 

členů a indikátoru měřené veličiny. Při měření teploty v procesu řezání se snímače umísťují 

přímo do soustavy stroj - nástroj - obrobek. [3] 

 

2.3 Způsoby měření teploty řezání 

2.3.1 Měření termočlánky 

Při měření termočlánky se využívá tzv. termoelektrického jevu. Tento jev využívá vzniku 

termoelektrického napětí, v obvodu tvořeného dvěma různými vodiči, jejichž konce jsou 

vodivě spojeny, jestliže jsou oba spoje udržovány na různých teplotách. [3] 

 

Obr 7 Schéma zapojení termočlánku [3] 

Umělý termočlánek 

Podstata umělého termočlánku je přímé umístění termočlánku do místa řezu. Za pomoci 

dvou cizích vodičů můžeme měřit teplotu v různých místech nástroje i obrobku, kromě 

stykových ploch břitu s třískou a plochou řezu. Nejčastější využití je k měření teploty na břitu 

nástroje. [3] 
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Obr 8 Schéma zapojení umělého termočlánku [3] 

Poloumělý termočlánek 

Poloumělý termočlánek tvoří jeden vodič materiál obrobku nebo nástroje a druhý vodič je 

vodivě spojený v místě řezu. Oproti umělým termočlánkům jsou lépe použitelné kvůli jejich 

menším rozměrům, a lze je snáze umístit do místa řezu. Jejich nevýhodou ovšem je, že musí 

být nástroj i obrobek elektricky odizolován. Většinou se tento druh využívá při měření při 

stanovení teploty v oblasti styku třísky s čelem nástroje. [3] 

 

Obr 9 Schéma zapojení poloumělého termočlánku [3] 

Přirozený termočlánek 

Přirozený termočlánek je bez přídavného cizího vodiče. Jeden vodič tvoří materiál 

nástroje a druhým je materiál obrobku. Měřící spoj je přímo v místě styku břitu nástroje s 

obrobkem, tzn. na ploše styku třísky s čelem a hřbetu s plochou řezu. Nutnou podmínkou je 

vzájemné odizolování nástroje a obrobku. Nevýhoda této metody měření je nutnost 

cejchování systému pro každou dvojici materiálu nástroje a obrobku, což je velice zdlouhavé 

a obtížné. [3] 
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Obr 10 Schéma přirozeného termočlánku [3] 

 

2.3.2 Pyrometry 

Pyrometr je bezdotykové měřidlo, jež k měření teploty využívá tepelné záření, které 

vysílají měřené objekty do chladnějšího okolí. V praxi se pyrometrů využívá především k 

měření povrchové soustavy stroj - nástroj - obrobek. Dělí se na dva základní druhy: 

• úhrnné pyrometry (radiační nebo také širokopásmové), 

• fotoelektrické pyrometry (pásmové nebo také úzkopásmové). [3] 

 

Úhrnné pyrometry 

 Tyto pyrometry využívají celkového tepelného záření, které vyzařuje těleso v celém 

spektru vlnových délek. Tepelné záření je soustředěno optickou soustavou na teploměrné 

čidlo, tím většinou bývá termočlánek nebo odporový teploměr. Termoelektrické napětí se 

měří milivoltmetrem se stupnicí, která je kalibrována v °C. [3] 

 

Obr 11 Schéma úhrnného pyrometru [3] 

 

Fotoelektrické pyrometry 

Při měření s fotoelektrickými pyrometry se využívá pouze určitá šíře spektra tepelného 

záření, která je vymezena optikou, filtry a spektrální citlivosti fotoelektrického čidla. Velkou 
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výhodou těchto měřidel je rychlá reakce na změnu teploty a dostatečná přesnost a citlivost v 

daném spektrálním pásmu. Tento druh pyrometrů lze využít tam, kde je měřený objekt a 

pyrometr s absorpčními pásmy v oblasti infračerveného záření (CO2, vodní pára). [3] 

 

2.3.3 Měření pomocí termovize 

Měření pomocí termovize je velmi přesná a progresivní metoda při měření teplot při 

řezání. Velkou předností této metody je záznam i velmi rychlých změn teplot, což je důležité 

pro posouzení dynamických jevů. Další výhodou je možnost vybrat si ze snímku jeden či více 

bodů, kde můžeme zjistit okamžité teploty v místě řezu nebo si zobrazit celé teplotní pole 

obráběcího nástroje. Uspořádání je, že se termovize umístí na suport a její objektiv snímá 

přímo oblast řezu.[3] 

 

2.3.4 Měření pomocí teplotních indikátorů 

Teplotními indikátory se dají určovat místa se stejnou teplotou. Po nanesení vrstvy těchto 

látek na povrch zkoumané součásti nastává po dosažení její teploty ke změně barvy, či 

skupenství. Teplotní pole se tak získá poměrně snadno a rychle bez jakýchkoliv poškození 

nástroje. Nevýhoda této metody je nemožnost získání přehledu o teplotě v místě styku 

nástroje s třískou a výroba těchto látek je pouze pro malý rozsah teplot. Nejpoužívanější 

indikátory jsou: 

• teploměrné barvy (thermcolors), 

• teploměrné tužky (thermocrayons),  

• teploměrné křídy nebo vosky. [3] 

 

3 Klady a zápory použití procesních kapalin 

3.1 Rozdělení procesních kapalin 

Procesní médium je důležitým faktorem, který ovlivňuje obráběcí proces především svým 

chladícím a mazacím účinkem. Toto médium vytvoří procesní prostředí, které odvádí teplo 

přímo z místa řezu, mazacím účinkem sníží tření v místě kontaktu nástroje s obrobkem a s 

třískou. Dále snižuje opotřebení nástroje, zlepšuje jakost obrobené plochy a pomáhá při 

odvádění třísky z místa řezu. Přirozeným procesním médiem je vzduch, který ovšem 
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nedosahuje tak výhodných mazacích a chladících účinků, jako dosahují uměle vytvořená 

procesní média. [4] 

Rozdělení procesního prostředí 

Skupina Podskupina 1 Podskupina 2 

Plynné Vzduch    

Inertní plyn 

Kapalná prostředí Mlha   

Vodou mísitelné Minerální 

Polosyntetické 

Syntetické 

Speciální 

Vodou nemísitelné Rostlinné 

Syntetické 

Minerální 

Koncentráty vysokotlakých přísad 

Tuhá maziva     
Tab. 1 Obecné rozdělení typů procesního prostředí [4] 

 

3.1.1 Plynné prostředí 

Vzduch 

Přirozené procesní médium, jehož výhodou je jeho dostupnost. Vzduch stlačujeme a 

používáme jej na očištění od nežádoucích třísek, na ofukování nástroje a obrobku za účelem 

ochlazení místa řezu. Abychom zvýšili chladící účinek je možné vzduch podchladit ve 

speciální Randue - Hilschovy vírové trubici, jejíž princip je znázorněn na obr 12. [4,2] 

 
Obr 12 Princip Rangue - Hilschovy vírové trubice [4] 

Inertní plyn 

Tento plyn se v praxi používá zcela výjimečně. Princip spočívá v tom, že se stlačený plyn 

přivádí do místa řezu za účelem ochlazení a zamezení nevhodných chemických reakcí a 

oxidací. Tato metoda je však velice nákladná. [4,2] 
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3.1.2 Kapalné prostředí 

Jedno z nejvíce využívaných procesních prostředí, které má oproti plynnému lepší mazací 

i chladicí schopnosti. Tekutá maziva se dělí na dvě hlavní skupiny: na vodou mísitelné a 

vodou nemísitelné procesní kapaliny. [4,2] 

3.1.2.1 Metoda MQL (mlha) 

Při této metodě se do místa řezu přivádí minimální množství procesní kapaliny. 

 

Obr 13 Tvorba aerosolu v koaxiální trysce [4] 

Z důvodu použití minimálního množství procesní kapaliny se zlepšuje šetrnost k 

životnímu prostředí. Při použití kvalitního mikromazacího systému, nevzniká žádný odpad 

použité procesní kapaliny, protože se 70 - 80% spotřebuje přímo v místě řezu a zbylá procesní 

kapalina ulpí na obrobku, kde slouží jako ochrana proti korozi. Díky tomu odpadají náklady 

na likvidaci použité procesní kapaliny. O mikromazání se jedná pouze, pokud je procesní 

kapalina dopravována do místa řezu pomocí tlakového vzduchu ve formě aerosolu (Obr. 13). 

Metoda je vhodná pro operace vrtání, vystružování a řezání závitů do materiálů jako jsou 

ocel, šedá litina nebo slitiny hliníku. [4] 

3.1.2.2 Vodou mísitelné procesní kapaliny 

Emulze 

Emulze jsou tvořeny z velké části vodou, většinou se jedná o emulze typu olej rozpuštěný 

ve vodě. Voda je levná dostupná surovina, která se vyznačuje dobrým odvodem tepla díky její 

velké tepelné kapacitě. Cena je mnohonásobně nižší oproti čistým řezným olejům. Ovšem 

surová voda má řadu negativních vlastností, které nedovolují použití vody jako holou 

procesní kapalinu. Hlavním důvodem, je její vysoká tvrdost, tedy velký obsah různých solí 

způsobující na kovových částech stroje a obrobku špatně odstranitelné usazeniny. Dalším 

problémem je korozní účinek vody na železo. Voda sama o sobě nemá ani požadované mazací 

schopnosti, které napomáhají snížení tření při procesu obrábění, a její poměrně nízký bod 

varu způsobuje nadměrné odpařování. Chladící účinek je snižován také kvůli vysokému 

povrchovému napětí, které má za následek špatné smáčení kovů a odmršťování kapek z 
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horkých ploch. Proto je nutné chladící, mazací a jiné potřebné vlastnosti zajistit pomocí 

různých přísad. Jelikož voda je velice vhodná jako životní prostředí pro mikroorganismy, je 

nutné věnovat vodou mísitelným procesním kapalinám daleko větší péči než je tomu u čistých 

řezných olejů. [4,2] 

 

Minerální kapaliny 

Minerální kapaliny jsou díky svému charakteru řazeny mezi koloidní, heterogenní, 

nepravé roztoky dvou nebo více látek těžce mísitelných nebo nemísitelných mezi sebou. 

Olejová část je u těchto procesních kapalin ve formě drobných kapiček (velikosti 10-7-10-9m) 

rozdispergovaných ve vodě. Přísady měnící povrchové napětí oleje se nazývají emulgátory. 

Tyto přísady se používají proto, aby zajistily stabilní disperzní prostředí pro olej rozptýlený 

ve vodě. [4,2] 

 

Syntetické a polosyntetické kapaliny 

Kapaliny na bázi polyglykolů a esterů průhledné barvy. Syntetické kapaliny neobsahují 

olejovou složku. Polosyntetické kapaliny obsahují pouze malé množství olejové složky (5 - 

30% minerálního oleje). Tento druh kapalin ředitelných vodou patří mezi poměrně nové 

druhy procesních kapalin. Jejich vlastnosti jsou jako u kapalin emulgačních, ale mají vyšší 

stálost proti působení bakterií. Také mají menší negativní vliv na životní prostředí. Většinou 

se tyto kapaliny používají pro operace broušení. Dále se využívají při operacích s vyšší 

řeznou rychlostí. Oproti procesním kapalinám založených na ropném základě je možné 

předem určit jejich fyzikální vlastnosti. [4] 

 

Speciální kapaliny 

Tyto kapaliny se využívají jednoúčelově pro neobvyklé typy obrábění, tudíž to jsou 

kapaliny určené pouze pro určitou specifickou oblast použití. 

3.1.2.3 Vodou nemísitelné procesní kapaliny 

Vodou nemísitelné procesní kapaliny nazýváme řezné oleje. Využíváme je při operacích, 

při kterých požadujeme nejvyšší jakost povrchu, proto jsou vhodné pro operace typu 

honování a lapování z důvodu nízkých řezných rychlostí. Dají se také využít při broušení 

nástrojů. [4] 
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Obr 14 Využití řezného oleje [5] 

Oproti procesním kapalinám mísitelných s vodou mají řezné oleje řadu výhod. Mají velmi 

dobrou mazací schopnost a dobrý chladící účinek (avšak nižší chladící účinek než procesní 

kapaliny mísitelné s vodou). Absence vody velmi snižuje riziko vzniku bakterií a jejich šíření 

v mazivu. Vodou nemísitelné procesní kapaliny nemají problém s narušováním strojních 

součástí, které s nimi přicházejí do styku, jelikož nemají problém s korozí. Další pozitivní 

vlastnost je snášenlivost s ostatními kapalinami, nejčastěji mazacími oleji, které mohou 

znečistit procesní kapalinu od okolních strojních součástí. Do procesních kapalin 

nemísitelných s vodou se dodávají různé přísady, které můžeme rozdělit do tří základních 

skupin: 

• mastné látky, 

• organické sloučeniny obsahující S, CL a P, 

• pevná maziva. [4] 

 

Dodávané látky rostlinného původu mají dobrý řezný a mazací účinek. Díky rychlejšímu 

stárnutí oproti ropným olejům dochází k vylučování jejich oxidačních produktů, což vede ke 

zvýšení viskozity a tím pádem dochází ke zhoršení schopnosti oplachu. Při obrábění s pomocí 

těchto procesních kapalin vznikají kovová mýdla, která mají příznivý vliv na proces obrábění. 

[4] 

 

Minerální oleje 

Hlavní složku tvoří minerální (ropný) olej. Minerální olej se získává frakční destilací 

ropy. Je to průhledný bezbarvý olej složený především z alkanů (typicky s 15 až 40 atomy 
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uhlíku v molekule) a cyklických parafínů. Za velkou výhodu se dá považovat snadná 

dostupnost a poměrně nízká cena, proto jsou minerální oleje vyráběny ve velkých množstvích. 

Minerální oleje se vyznačují horším chladícím účinkem, ale mají dobrou mazací 

schopnost. Mají velmi dobrou odolnost proti stárnutí a velmi dobrý ochranný účinek,netrpí na 

bakteriální rozklad. [4,2] 

 

Syntetické oleje 

Syntetické oleje jsou založeny na bázi polyglykolu. Mají dlouhou životnost, která je 

způsobena tím, že v procesní kapalině nedochází k bakteriálnímu rozkladu. Z toho částečně 

vyplývá i jejich zdravotní a ekologická nezávadnost, na kterou je poslední dobou kladen čím 

dál vyšší důraz. Mezi další výhodu této procesní kapaliny patří její vysoký bod vzplanutí a 

bod tuhnutí, což může usnadnit proces obrábění. 4] 

 

Koncentráty vysokotlakých přísad 

Koncentráty vysokotlakých přísad se používají ve směsi s jinými procesními kapalinami, 

nejčastěji s ropnými oleji. Koncentrace je různá, závisí především na řezných podmínkách. 

Koncentráty vysokotlakých přísad mají velký vliv na tvoření nárůstku. Aktivní látky, které 

jsou obsažené v koncentrátu, se vážou na kovový povrch nástroje i obrobku a tím pádem 

zabraňují přímému styku kov na kov a tím i samotné tvorbě nárůstku. Tyto aktivní látky mají 

bohužel nežádoucí účinky. Například chlor zvyšuje účinek koroze a proto je doporučené po 

skončení operace očistit nástroj i obrobek a dle potřeby jej nakonzervovat.  Tyto procesní 

kapaliny jsou nejčastěji používány při výrobě ozubení nebo při výrobě závitů a to při řezných 

rychlostech okolo 2 - 20m/min. [4,2] 

 

Tuhá maziva 

Tuhá maziva jsou v průmyslové výrobě používány velice málo, většinou se jedná o různé 

brusné pasty apod. Tato maziva se nejčastěji používají při drobných ručních operacích. [4] 

 

3.2 Přísady procesních kapalin 

Abychom dosáhli zlepšení nebo změny vlastností směsí, přidáváme do nich přídavné 

látky. U procesních kapalin jde o zlepšení jejich mechanických vlastností, jako je například 

přenos vysokých tlaků vznikajících v místě řezu, ale také chemických vlastností, jako je 

chemická stálost procesních kapalin. [4] 
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Mastné látky 

Do této skupiny patří mastné kyseliny, mastné oleje a syntetické estery. Tyto látky 

napomáhají ke značnému zlepšení přilnavosti oleje ke kovu, zvýší se tím mazací schopnost 

procesní kapaliny a sníží tření. Ovšem tyto vlastnosti se neprojevují při vysokých tlacích. Z 

tohoto důvodu se mastné látky používají v kombinaci s dalšími přísadami. Většinou se prvky 

přísad do procesních kapalin vnáší oxidací, chlorací nebo sířením. Díky tomu se docílí lepšího 

přenosu vysokých tlaků, které vznikají při procesu obrábění. [4] 

Organické sloučeniny S, Cl a P 

Skupina organické sloučeniny síry, chloru a fosforu obsahuje organické prvky, jejichž 

výhodou je schopnost přenášení vysokých tlaků, které vznikají v místě řezu během procesu 

obrábění. Při odřezávání třísky během obrábění se s výhodou využívá, že povrch nástroje i 

třísek jsou kovově čisté, tedy bez jakékoliv oxidace. Vzniká mikroskopická vrstva kovových 

mýdel, která chrání řezný nástroj. Sloučeniny, které obsahují chór snižují tření více než 

sloučeniny obsahující síru. Avšak účinnost síry klesá až při teplotách cca 800°C na rozdíl od 

chlóru, který svou účinnost ztrácí již při teplotě 400°C. Sloučeniny obsahující fosfor jsou ještě 

daleko účinnější. Při výzkumech se ale ukázalo, že nejlepším řešením je kombinace všech 

těchto přísad, nebo jenom chlóru a síry. Přísady se musí vybírat velmi opatrně, jelikož musí 

být rozpustné v minerálním oleji, nesmějí nepoměrně zkracovat jeho pracovní stabilitu, 

nesmějí být korozivní za běžných podmínek a nesmějí být zdravotně závadné, což velmi často 

vylučuje velmi účinné procesní kapaliny. [4] 

Pevné přísady 

Pevná maziva, která se přidávají do řezných olejů, působí na povrch kovu mechanickým 

účinkem. Svou afinitou ke kovu vytvoří tato maziva mezní vrstvu, která odolává proti tlakům, 

a zlepšují mazací schopnosti oleje. Jako nejčastější přísady z kategorie pevných maziv jsou 

například grafit nebo sulfid molybdeničitý. Aby byla procesní kapalina dostatečně účinná, 

musí se pevné částice udržovat v rozptýleném stavu. Bohužel je toto velice náročné a tudíž i 

nákladné kvůli velké měrné hmotnosti přísad (pevných částic). Tento druh přísad není v praxi 

mnoho rozšířen hlavně z důvodu jeho finanční náročnosti. [4] 
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3.3 Výhody procesních kapalin 

Při použití procesních kapalin získáme mnoho výhod. Mezi tyto výhody bychom mohli 

zařadit jejich účinky, které pozitivně působí a ovlivňují proces obrábění. 

3.3.1 Účinky procesních kapalin 

Procesní prostředí ovlivňuje proces obrábění mnoha faktory, které mají na tento proces 

různé účinky. Jako nejdůležitější účinky procesních kapalin se považuje účinek chladící a 

mazací. Tyto účinky ovlivňují celý proces tvorby třísky a s ním spojené silové účinky 

vznikající v průběhu obrábění. Jako další účinky u procesních kapalin jsou účinek čistící, 

mazací a další. [3,4] 

3.3.1.1 Mazací účinek 

Podmínkou účinného mazání je vytvoření vrstvy procesní kapaliny, která brání přímému 

styku kovových povrchů. Při obrábění vznikají tlaky a tato vrstva jim musí odolávat. Tímto se 

snižuje tření mezi nástrojem a obrobkem a mezi nástrojem a třískou. Při obrábění jsou tlaky 

tak vysoké, že zde nemůže dojít ke kapalnému tření. V mikroskopické povrchové mezní 

vrstvě může vzniknout mezní tření, má-li řezné médium velkou afinitu ke kovu, nebo se s 

materiálem váže chemicky. S nižším třením souvisí i menší řezný odpor. To snižuje výkon 

stroje a hlavně energii potřebnou k obrábění. Mazací účinek je zásadní pro dokončovací 

operace, jelikož menší tření se projevuje plynulejším chodem stroje a lepší kvalitou 

obrobeného povrchu. Velmi důležitá je také viskozita u procesních kapalin. Vyšší viskozita 

znamená lepší pevnost mezní vrstvy, ovšem současně se snižuje schopnost procesní kapaliny 

pronikat do míst, kde dochází ke tření a zároveň se snižuje teplo odvedené procesní 

kapalinou. [3,4] 

3.3.1.2 Chladící účinek 

Chladící účinek je schopnost kapaliny odvádět teplo, které vzniká při obrábění v místě 

řezu. Pokud by došlo k hromadění tepla v místě řezu, docházelo by ke změně mechanických 

vlastností v povrchové vrstvě obrobků a k rychlému opotřebení nástroje. Zejména důležitý 

odvod tepla je u nástrojů, kde hrozí znehodnocení vlivem popouštění vysokými teplotami (u 

rychlořezných ocelí).[3,4] 

Teplo se v nejčastějších případech odvádí proudem procesní kapaliny, která v místě 

oplachuje nástroj, obrobek i třísku. Odvedené teplo se během oběhu v nádrži vyzáří do 

okolního prostředí. Hlavní vliv na chladící účinky procesní kapaliny mají tyto vlastnosti: 

povrchové napětí (čím je menší, tím se zvětšuje smáčecí schopnost), výparné teplo, rychlost 

vypařování za určitých teplot, tepelná vodivost a měrné teplo. Hodně důležitá je i pěnivost 
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procesní kapaliny, jestliže vzniká při obrábění nežádoucí pěna, snižuje se chladící schopnost 

procesní kapaliny.[4] 

3.3.1.3 Čistící účinek 

Vysoký čistící účinek mají především kapaliny s malou viskozitou a bez aktivních přísad. 

Čistící účinek je především důležitý u technologie broušením kde je nutné rychle odvádět 

třísku z místa řezu za účelem snížení tepla v místě řezu, které zde vlivem vysokých řezných 

rychlostí a nedokonalé geometrie nástroje vzniká. Dále je důležitý při vrtání hlubokých děr a 

při řezání závitů.[3,4] 

3.3.1.4 Ochranný účinek 

Při obrábění se procesní kapalina dostává do přímého kontaktu s obráběnými součástkami 

a částmi obráběcího stroje. U procesních kapalin je velmi důležité aby nenarušovaly kovy, 

protože případná koroze by byla nepřípustná. Dále je důležité, aby nenarušovaly nekovové 

součásti např. nátěry stroje, gumová těsnění atd. Kromě toho je požadováno, aby procesní 

kapaliny disponovaly schopností ochrannou, které zajistí ochranu stroje při krátkodobých 

odstávkách a ochranu obrobku před působením atmosférické vlhkosti mezi jednotlivými 

operacemi.[3,4] 

 

3.4 Nevýhody procesních kapalin 

Téměř při každé operaci při obrábění se používají procesní kapaliny. Avšak jejich použití 

představuje riziko pro zdraví člověka, který s procesní kapalinou přichází denně do styku, ale 

také pro životní prostředí. Dále bychom mohli za nevýhodu považovat finanční náklady na 

pořízení procesní kapaliny, úpravu nástrojů pro přívod procesní kapaliny do místa řezu a 

finanční náklady na likvidaci. 

O vlastnostech těchto kapalin nás informují jejich tzv. bezpečnostní listy. Tyto listy nás 

informují především jak s kapalinou zacházet, jaké má negativní vlivy na zdraví člověka a na 

životní prostředí, jakým způsobem kapalinu likvidovat atd. (Příloha 1) 

3.4.1 Negativní vliv na zdraví člověka 

Při použití procesních kapalin vzniká kapalný aerosol. Aerosol je heterogenní směs 

malých kapalných částic rozptýlených do ovzduší. V praxi ho lze označit jako tzv. mlhu při 

obrábění.  Bohužel obsluha stroje přichází do přímého kontaktu s aerosolem a vdechuje ho. 

To může mít několik negativních následků na zdraví obsluhy jako např. krvácivost z nosu, 

bolest a pálení v krku, kašel a může dojít i k astmatu. Při kožním kontaktu s procesní 
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kapalinou je velice důležitá hygiena. Pokud obsluha nedodržuje hygienu,mohouse objevit 

záněty kůže (kontaktní dermatitida nebo dráždivá kontaktní dermatitida), kterých se těžko 

zbavuje (Obr. 15). [6,7] 

 

Obr 15 Zánět kůže na rukou vzniklé při nedostatečné hygieně [7] 

3.4.2 Likvidace procesních kapalin 

Procesní kapalina je chemický produkt, který se musí speciálně likvidovat. Doporučený 

způsob likvidace je uveden na bezpečnostním listu dané procesní kapaliny. Nejčastějším 

druhem likvidace, které dále nezatěžují životní prostředí, jsou tyto: 

• fyzikálně - chemická metoda, 

• destilace. [8] 

 

Likvidaci kapaliny (Obr. 16) kovoobráběcím firmám zajišťují jiné firmy, které se přímo 

specializují na centrální likvidaci odpadů.Odpadní kapalinu si tyto firmy odvezou v cisternách 

nebo v sudech a chemicky zlikvidují. Konečným produktem odpadní emulze jsou kal, olej a 

voda. [8] 

 

Obr 16 Likvidace procesní kapaliny [8] 
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4 Výběr vhodné kapaliny pro danou operaci 

Zvolit vhodnou procesní kapalinu pro danou operaci je velice těžké. Výběr kapaliny 

záleží na mnoha faktorech, na které je nutné brát ohled.  

 

Při soustružení je nejdůležitější trvanlivosti nástroje a tomuto požadavku nejlépe 

vyhovuje emulze. Při tvarovém soustružení, kdy tvarový nůž má vedle tvaru zabezpečit i 

dokonalou jakost obrobené plochy, je doporučeno zvolit procesní kapalinu s dobrými 

mazacími účinky. Těmto požadavkům nejlépe vyhovuje řezný olej nebo emulze o vyšší 

koncentraci, případně emulze s přísadami. 

Při honování plní kapalina dvě funkce. První je aby odváděla teplo, které vzniká při 

pohybu honovací hlavy a za druhé odplavovat části obráběného materiálu z brousících 

kamenů.Při honování oceli se doporučuje směs oleje, nebo také emulze o koncentraci 5 až 

10%. 

Pro superfinišování se většinou používá směs oleje. Občas se oleje nahrazují vodnými 

roztoky, které se ale musí vhodně upravit pro superfinišování. 

Při protahování se nástroj silně namáhá a požaduje se vysoká jakost opracované plochy. 

Při malých rychlostech se vystačí s emulzí o koncentraci 5-10%, ale většinou se používají 

řezné oleje. 

U vrtání se procesní kapalina využívá hlavně k prodloužení životnosti vrtáků. U vrtání 

hlubokých děr plní funkci vyplavování třísek. Pro tuto operaci se většinou používá řezný olej. 

Při řezání závitů se vyžaduje dodržení profilu závitu a jakost povrchu. U běžných 

materiálů se dá použít emulze s přísadou aktivních látek nebo řezný olej. Pokud se závity 

řežou do špatně obrobitelných materiálů, lze použít řezné oleje s přísadami. 

Pro frézování se doporučuje použít emulzi, jelikož nám jde především o prodloužení 

životnosti fréz a zmenšení tření. 

Při broušení vznikají vysoké teploty. Z tohoto důvodu musí mít procesní kapalina 

výborný chladící účinek. Pro běžné broušení se používá emulze o koncentraci do 5%. Při 

broušení speciálních tvarů (závitů nebo ozubených kol) se používají řezné oleje. [9] 

 

Požadavky na mazací a chladící účinky kapalin, které jsou různé, podle druhu obrábění 

jsou vidět na Obr. 17.  
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Obr 17 Náročnost na chladící a mazací účinek při obrábění [9] 

 

5 Technicko-ekonomické zhodnocení 

Při práci jsem se zaměřil na soustruh GILDEMEISTER CTX 420 linear. Na tomto stroji 

jsem kontroloval parametry procesní kapaliny (koncentraci, hodnotu pH a hodnotu biocidů). 

5.1 Soustruh GILDEMEISTER CTX 420 linear 

Tento soustruh (obr. 18) je vybavený programově řízeným, pojízdným koníkem s 

poháněnými nástroji, osou C a osou Y. Technické parametry jsou znázorněny v následující 

tabulce [10]: 
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Tab. 2 Parametry soustruhu CTX 420 linear [10] 

Pracovní oblast 
Max. oběžný průměr mm 680 
Max. průměr soustružení  mm 324 
Max. délka soustružení  mm 600 
Hlavní vřeteno 
Vzpěrný počet otáček  1/min 900 
Průměr tyče max. mm 65 
Průměr vřetena v předním ložisku mm 120 
Vrtání vřetene mm 79 
Rozsah otáček 1/min 5 000 
Příčné saně X/Y/Z 
Příčná dráha X mm 260 
Podélná dráha Z mm 635 
Svislá dráha Y mm 40 
Nástrojový suport 
Počet nástrojů   12 
Počet poháněných nástrojů   12 
Rozsah otáček 1/min 4 500 
Koník 
Zdvih koníku mm 580 
Síla koníku kN 8 
Středící hrot MK 5 
Míry a hmotnost 
Rozměry délka/šířka/výška (včetně dopravníku třísek) mm 4350/2440/2080 
Hmotnost stroje (bez dopravníku třísek) kg 6 000 

 

 

Obr 18 Soustruh GILDEMEISTER CTX 420 linear 
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5.1.1 Druh procesní kapaliny 

Soustruh GILDEMEISTER CTX 420 linear je naplněn obráběcí kapalinou od firmy Olea. 

Jedná se o typ OPTIMA COOL 40. Tato obráběcí kapalina je semisyntetická tvořená 

syntetickými přísadami (40% vysoce rafinovaného a nízko aromatického minerálního oleje, 

inhibitory koroze, přísadami proti pěnění a konzervačními prostředky zaručujícími 

dlouhodobou biostabilitu). Na soustruhu GILDEMEISTER CTX 420 linear se obrábí 

konstrukční oceli a Al slitiny. Neobrábí se litina, což nezkracuje životnost procesní kapaliny. 

[11] 

Charakteristické vlastnosti OPTIMA COOL 40: 

• výborně emulguje, s měkkou vodou tvoří opalescentní kapalinu, 

• má dostatečnou mazací, chladící a oplachovací schopnost a výborný protinárůstkový 

účinek, 

• vyznačuje se vysokou odolností vůči působení mikroorganismů, 

• má výborné protikorozní vlastnosti, velmi dobrou smáčivost a odlučivost cizího oleje, 

• pro náročný provoz je vybavena výkonnými odpěňovači zaručujícími minimální sklon 

k tvorbě pěny, 

• neovlivňuje NBR kaučuková těsnění a PU izolační kabeláže. [11] 

Tab. 3 Charakteristické parametry kapaliny [11] 

 

5.1.2 Plnění stroje procesní kapalinou 

Při přípravě procesní kapaliny mísitelné s vodou je velice důležitá kvalita vody. Voda by 

měla být pitná, čistá a neutrální (doporučená hodnota pH je 7). Důležitou roli hraje také její 

tvrdost, která by se měla pohybovat okolo 10 - 20 °N. V našem případě musíme používat 

změkčovač vody,se solnými tabletami, abychom dosáhli požadované tvrdosti (Obr. 19). [12] 

Parametr Jednotka Norma Hodnota 
Hustota při 15°C kg/m ČSN EN ISO 12185 970 
Bod tekutosti koncentrátu °C ČSN ISO 3016 0 
Stálost emulze 48 h, 5 % obj. v 
destilované vodě h. ČSN 65 6250 vyhovuje 
Stálost emulze 48 h, 5 % obj. ve 
vodě tvrdosti 3,58 mmol/l h. ČSN 65 6250 vyhovuje 
Korozivní působení na filtr. 
Paíře, 5 % hm. (voda tvrdosti 
3,58 mmol/l) stupeň DIN 51360/2 0 
pH v dest. vodě, 20% emulze °C ČSN 65 6299 9,3 
Faktor refraktometru     1,1 



28 
 

 

Obr 19 Změkčovač vody 

K přípravě se musí používat pouze čisté, nepozinkované, dezinfikované nádrže. 

Koncentrát se vždy přilévá do vody za stálého míchání. Pro přípravu emulze je nejvhodnější 

použít ejektorový směšovač, který se našroubuje do otvoru sudu a připojí se na přívod vody 

(Obr. 20). [4,12] 

 

Obr 20 Směšovač přišroubovaný k sudu 

Směšovač zajistí stejnoměrné rozptýlení koncentrátu v celé nádrži. Při napouštění do 

stroje je velice důležitá občasná kontrola koncentrace pomocí ručního refraktometru, 

abychom dosáhli požadované koncentrace. [4,12] 
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5.1.3 Životnost kapaliny 

Nejdelší životnosti procesní kapaliny dosáhneme, když budeme procesní kapalinu 

pravidelně kontrolovat (alespoň jednou týdně). Důležitou hodnotou je především pH v 

procesní kapalině. Během používání se pH v procesní kapalině mění. Může dojít k poklesu 

nebo naopak ke zvýšení hodnoty pH. Jestliže dojde ke snižování pH, tak nejčastější příčinou 

bývají bakterie, které narušují procesní kapalinu. Naopak zvýšené hodnoty pH mají většinou 

za následek alkalické čisticí prostředky. Hodnota pH se zjišťuje pomocí pH papírků (Obr. 21). 

[12] 

 

Obr 21 Měření hodnoty pH 

 Abychom zabránili vzniku bakterií, je důležité hlídat hodnotu biocidů. Pokud hodnota 

biocidů klesne pod hranici 100 mg/l zvyšuje se pravděpodobnost výskytu bakterií v procesní 

kapalině (Obr. 22 a Obr. 23). Při větších koncentrací bakterií většinou procesní kapalina 

nepříjemně zapáchá a může dojít k jejímu znehodnocení. Hodnota biocidů se měří pomocí 

sady na měření biocidů (Obr. 24). [12] 



30 
 

 

Obr 22 Správná hodnota biocidů 

 

Obr 23 Malá hodnota biocidů 
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Obr 24 Sada na měření hodnoty biocidů 

Důležitá je i samotná koncentrace procesní kapaliny. Pokud je koncentrace příliš vysoká, 

může docházet k pěnění, které má za následek špatné chlazení, což má negativní vliv na 

nástroj. Další nevýhodou vysoké koncentrace procesní kapaliny je zvyšování nákladů. Pokud 

je koncentrace příliš nízká snižuje se stabilita procesní kapaliny a napomáhá ke vzniku 

mikroorganismů. Průběh koncentrace v období od 24.7.2014 do 27.3.2015 na soustruhu 

GILDEMEISTER CTX 420 linear a na všech strojích, které používají procesní kapalinu jsou 

zobrazeny v příloze 2 a v příloze 3. Koncentrace se měří pomocí refraktometru (Obr. 25). [12] 

 

Obr 25 Refraktometr 

Účinným opatřením k prodloužení životnosti emulze je její provzdušňování, jelikož bez 

přístupu vzduchu (při delší odstávce, nebo při usazených kalech na povrchu emulze) kapalina 

nemůže dýchat a množí se bakterie. Proto je velice důležité odsávat nečistoty z povrchu 

kapaliny v zásobníku. [12] 
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5.2 Náklady na procesní kapalinu 

Procesních kapalin je na trhu velké množství s různými cenami. V našem případě je to 

OPTIMA COOL 40 (příloha 1). Roční náklady na procesní kapalinu jsou uvedeny v 

následující tabulce: 

Tab. 4 Tabulka nákladů 

Spotřeba za 1 měsíc  ( PK 100% koncentrace) cca 12 l 

Roční spotřeba (100% koncentrace) cca 144 l 
Cena za 1 litr (100% koncentrace) 87 Kč 
Měsíční náklady (PK 100% koncentrace) 1 044 Kč 
Roční náklady (PK 100% koncentrace) 12 528 Kč 

 

Ovšem tato částka není finální, jelikož do ní musíme započítat cenu vody, která tvoří 

většinu procesní kapaliny. Dále musíme počítat s náklady na ošetření, kontrolu procesní 

kapaliny během její životnosti a také na likvidaci odpadu a kalů z procesních kapalin. 

5.3 Zhodnocení použití procesní kapaliny 

I přes poměrně vysoké náklady, které musí firma SOMA vynaložit na procesní kapalinu, 

se použití procesních kapalin vyplatí. Je to hlavně z důvodu menšího opotřebení nástrojů, 

které mají nesrovnatelně vyšší cenu než náklady na procesní kapalinu. Dále se použití 

procesních kapalin vyplatí z důvodu možnosti zvyšování řezných parametrů, jako jsou řezná 

rychlost, posuv a hloubka záběru. Zvýšením těchto parametrů docílíme zkrácení strojních 

časů, které zvýší produktivitu celého stroje.  
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ZÁVĚR 

V dnešní době jsou procesní kapaliny nedílnou součástí obrábění. Procesní kapaliny 

výrazně ovlivňují jakost obrobené plochy, pomáhají při odvodu třísky z místa řezu a zvyšují 

životnost nástrojů. Mají také funkci ochrany proti korozi obrobku i stroje. 

 Moderní výroba musí brát ohled na negativní účinky procesních kapalin, které působí na 

zdraví obsluhy stroje a také na životní prostředí. Technolog musí vědět, kdy se procesní 

kapalina nemusí používat, aby zbytečně nezatěžoval životní prostředí a nezvyšoval náklady 

na výrobu.  

V textu bakalářské práce je uvedeno, proč vlastně vzniká teplo při obrábění a jak se toto 

teplo měří. Dále jsou vypsány druhy používaných procesních kapalin a je zde uvedeno, která 

z nich je vhodná pro určitou obráběcí operaci.Z výrobní praxe je popsán soustruh 

GILDEMEISTER CTX 420 linear, na kterém je zdokumentováno používání procesní 

kapaliny OPTIMA COOL 40 a parametry, které se u procesní kapaliny během její životnosti 

musí kontrolovat. Aby životnost procesní kapaliny byla co nejdelší, a stále plnila svoje 

funkce, je nutné se o ni starat. Jakým způsobem se má o procesní kapalinu výrobní podnik 

starat, uvádí výrobce v technickém listu. Dodavatelé procesních kapalin dále nabízejí své 

služby na pravidelnou kontrolu, ošetřování, čištění zařízení a školení pracovníků, kteří přijdou 

s procesní kapalinou do styku. 

Použití procesních kapalin při obrábění je doporučeno, jelikož při tomto obrábění 

můžeme zvýšit řezné parametry a ušetřit tím strojní časy. Náklady, které jsou potřeba na 

pořízení procesní kapaliny, jsou mnohem menší, než ty, které musí firma vynaložit na koupi 

nových nástrojů. V dnešní době je upřednostňováno obrábění za sucha.Bohužel tato metoda 

nelze použít při každé operaci, a proto procesní kapaliny zůstávají jako hlavní prvek při 

obrábění. 
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