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Příloha 1 Podrobnější informace o technologických požadavcích na řezná média 

Chladící účinek 

Chladícím účinkem je rozuměna schopnost média odvádět teplo z místa řezu. 

Z fyzikálního hlediska, bude mít řezné médium chladící efekt, bude-li existovat teplotní 

gradient mezi médiem a obráběcí soustavou nebo jejími prvky. Odebírání tepla 

je uskutečňováno tak, že řezné médium obklopuje řeznou soustavu, ze které odjímá část 

vzniklého tepla. Použitím řezného média je snižována teplota řezání. Chladící účinky 

média závisí na jeho specifických vlastnostech (např. smáčecí schopnosti, 

tepelné vodivosti, výparném teple, rychlosti odpařování, měrném teple atd.)[5] 

Mazací účinek 

Mazací účinek je způsoben tím, že se na obrobku utvoří vrstva řezného média. Ta brání 

přímému styku obrobku a nástrojem. Vrstva řezného média snižuje tření v řezné soustavě. 

Výsledkem mazacích účinků řezného média je zmenšení řezných sil, zmenšení spotřeby 

a zlepšení jakosti obrobeného povrchu. Mazací účinek řezného média je nejvíce 

uplatňován při dokončovacích obráběcích operacích, při protahování a výrobě závitů 

nebo ozubení.[5] 

Čistící účinek 

Čistícím účinkem řezné kapaliny je funkce odstraňování třísek z místa řezu. Čistící účinek 

je významný zejména při broušení, řezání závitů a vrtání hlubokých děr.[5] 

Provozní stálost 

Provozní stálost řezné kapaliny je vyjádřena schopnost mít stále stejné vlastnosti 

po dobu své životnosti. Měřítkem stálosti řezného média je jeho doba výměny. 

Stárnutí média na bázi oleje se projevuje tvorbou pryskyřičných usazenin. Stárnutím řezné 

kapaliny se vytvářejí tzv. produkty stárnutí, které mají vliv na zhoršování funkčních 

vlastností média (zmenšení mazacího účinku, ztrátu ochranných schopností). 

Produkty stárnutí mohou být příčinou rozkladu, hnilobného rozkladu a koroze. 

Provozní stálost média závisí na chemických a fyzikálních vlastnostech 

a také na pracovní teplotě.[5] 
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Ochranný účinek 

Ochranný účinek řezného média zabezpečuje ochranu kovů proti korozi. Tato vlastnost 

je důležitá nejen pro obráběný materiál, ale také pro obráběcí stroj. Dalším požadavkem 

na řezné médium je, aby nerozpouštělo ani nebylo nijak agresivní ke gumovým těsněním 

a nátěrům obráběcích strojů.[5] 

Zdravotní nezávadnost 

Požadavek na zdravotní nezávadnost je zařazen z hlediska ochrany zdraví obsluhy 

obráběcích strojů. Řezné médium nesmí vykazovat vlastnosti – zdraví škodlivý, dráždivý, 

jedovatý a také nesmí mít nepříjemný zápach.[5] 

Přiměřené provozní náklady 

Přiměřené provozní náklady jsou spojeny s podrobným technicko-ekonomickým rozborem 

použití určitého řezného média.[5] 
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Příloha 2 Podrobnější informace o řezných médiích 

Vodní roztoky 

Vodní roztoky svými vlastnostmi poskytují velmi dobré chladící a čistící účinky. 

Jejich hlavní složkou je voda, která většinou potřebuje řadu úprav (změkčování, přidávání 

přísad proti korozi a napěnění, přidávání přísad pro zlepšení smáčivosti). 

Nevýhodou vodních roztoků jsou téměř absenční mazací schopnosti. Vodní roztoky jsou 

také náchylné k množení anaerobních bakterií, které způsobují vznik kalů a nepříjemný 

zápach. Výhodou této varianty řezné kapaliny je její jednoduchost a ekonomičnost.[5] 

Emulzní kapaliny 

Emulzní kapalinu tvoří dvě vzájemně nerozpustné kapaliny. Tyto kapaliny tvoří 

tzv. disperzní soustavu, v níž jedna kapalina tvoří mikroskopické kapky rozptýlené 

v kapalině druhé (olej ve vodě). Aby bylo dosaženo tohoto stavu, musí být do systému 

přidán emulgátor, který zmenšuje mezipovrchové napětí emulgovaných kapalin. 

Emulgátor směs stabilizuje a zabraňuje koagulaci jemně rozptýlených částic 

oleje ve vodě.[5] 

Emulze kombinuje vlastnosti chladící a mazací. Chladící vlastnost emulze závisí na 

koncentraci emulze. Antikorozní účinky emulze závisí na jejím pH. V současné době jsou 

emulze nejrozšířenějšími řeznými kapalinami.[5] 

Zušlechtěné řezné oleje 

Zušlechtěné řezné oleje jsou kapaliny na bázi minerálních olejů. Tlakovou únosnost 

a mazací vlastnosti zlepšují přísady (organické sloučeniny, mastné látky, pevná maziva) 

Mastné látky jsou zmýdelnitelné mastné oleje, mastné kapaliny a syntetické oleje. 

Tyto látky zvětšují přilnavost oleje ke kovu a zlepšují tím mazací schopnosti. 

Nejsou však účinné při velmi vysokých tlacích.[5] 

Dalšími přísadami jsou organické sloučeniny na bázi síry, chloru nebo fosforu. 

Organické sloučeniny jsou používány jako přísady pro velmi vysoké tlaky.[5] 

Pevná maziva se přidávají jako přísady do řezných olejů pro jejich vysokou proti tlakům. 

Mezi pevná maziva patří grafit a sirník molybdenu. Nevýhodou pevných maziv je jejich 

sedimentace. Aby byla zaručena jejich účinnost, musí být v kapalinách udržovaný 

rozptýlený stav pevných částic.[5] 
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Syntetické a polysyntetické kapaliny 

Tyto řezné kapaliny jsou známé svou velkou provozní stálostí. Z velké části jsou rozpustné 

ve vodě. Mají také dobré chladící, mazací a ochranné účinky. Syntetické řezné kapaliny 

jsou složeny z rozpouštědel – glykolů, které se ve vodě rozpouštějí nebo s ní tvoří emulzi. 

Syntetické řezné média neobsahují minerální oleje. Tyto řezné kapaliny mají dobré 

vlastnosti chladící a čistí, také se snadno připravují. Použití těchto řezných kapalin 

má v neposlední řadě ekonomické výhody.[5] 

V syntetických řezných kapalinách lze rozptýlit oleje. Tímto vznikají polysyntetické řezné 

kapaliny. Polysyntetické kapaliny mají lepší mazací vlastnosti.[5] 
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Příloha 3 Dělení obráběcích strojů 

Dle technologie obrábění se dělí obráběcí stroje na: 

soustruhy, 

hoblovačky, 

obrážečky, 

vrtačky, vyvrtávačky, 

frézky, 

brusky, 

stroje určené na jemné dokončovací operace, 

strojové pily – stroje na dělení materiálu, 

speciální stroje.[1] 

Dle hlavního řezného pohybu jsou obráběcí stroje děleny na: 
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Třídění obráběcích strojů podle použití: 

Obráběcí stroje mohou být tříděny podle použití z hlediska typu výroby – kusová, 

sériová, hromadná. Od druhů obrobků, obráběcích operací a typu výroby se odvíjí použití 

univerzálních nebo jednoúčelových strojů, resp. NC strojů nebo obráběcích center. 

Skupina strojů 

Vhodné 

pro opracování 

obrobků podle Operace Příklady 
Vhodné 

pro výrobu 

Druhu Rozměru 

U
n
iv

er
zá

ln
í 

st
ro

je
 Široko - 

univerzální 

Různé 

druhy 

Různé 

rozměry 

Často velmi 

odlišné operace 

Hrotový soustruh, 

soustruh svislý, 

vyvrtávačky, 

konzolová frézka, 

vrtačka 

Kusová, 

sériová 

i hromadná 

(dle 

obtížnosti 

zařízení) Úzko - 

univerzální  

Různé 

druhy 

Různé 

rozměry 

Příbuzné 

operace 

Obrážečka, čelní 

soustruh 

Speciální stroje Stejný 

druh 

Různé 

rozměry 

Jedna nebo 

omezený rozsah 

operací 

Stroje na výrobu 

ozubení, 

protahovačky, 

podtáčecí 

soustruh 

Kusová, 

sériová 

i hromadná 

Jednoúčelové 

stroje 

Stále stejné obrobky Jedna nebo 

několik stálých 

operací 

Automatické 

linky 

Hromadná 

NC stroje Různé obrobky 

(omezený rozměr) 

Různé Hrotový soustruh, 

frézka 

Kusová 

malosériová 

Obráběcí centra 

(OC) 

Různé obrobky 

(omezený rozměr) 

Různé OC horizontální 

OC vertikální 

Kusová, 

malosériová, 

sériová 
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Třídění obráběcích strojů podle metody, kterou pracují: 

Toto třídění je odvozené od tvaru řezné hrany – s pravidelnou nebo nepravidelnou 

geometrií a podle hlavního řezného pohybu – rotační nebo přímočarý. Třídění obráběcích 

strojů podle metody, kterou pracují, zobrazuje následující obrázek. 
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Příloha 4 Obrábění jako technologický proces 
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Příloha 5 Bezpečnostní list Blasocut BC 25 
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Příloha 6 Bezpečnostní list Blasomill 10 
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Příloha 7 Výskyt zdrojů iniciace - soustruh HAAS SL – 40 

Zdroje iniciace - soustruh HAAS SL - 40 

Zdroje iniciace 
Přítomnost druhu zdroje iniciace 

ANO NE 

Horké povrchy X 
 

Plameny a horké plyny 
 

X 

Mechanicky vznikající jiskry X 
 

Elektrická zařízení X 
 

Rozptylové proudy 
 

X 

Statická elektřina 
 

X 

Úder blesku 
 

X 

Vysokofrekvenční elektromagnetické vlny 

od 104 Hz do 3,1012 Hz  
X 

Elektromagnetické vlny 

od 3,1011 Hz do 3,1013 Hz  
X 

Ionizující záření 
 

X 

Ultrazvuk 
 

X 

Adiabatická komprese a rázové vlny  
X 

Exotermické reakce 
 

X 
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Příloha 8 Prohlášení o shodě, soustruh HAAS SL – 40 
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Příloha 9 Bokorys a nákres pracovního prostoru soustruhu HAAS SL – 40 
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Příloha 10 Výpočet množství hasiva dle normy ČSN ISO 6183 

Při výpočtu množství hasební látky bylo postupováno dle vztahu, který uvádí 

norma ČSN ISO 6183 – Hasicí zařízení – Hasicí zařízení na oxid uhličitý pro použití 

v objektech – Návrh a instalace. 

Zadané parametry: 

plocha bokorysu Abok =2,14 m
2
 

délka boční hrany B = 2,58 m 

vliv odsávání Vz = 0 m
3
 

objem konstrukcí VG= 0 m
3
 

celková plocha Av = 20,25m
2
 

otevřená plocha A0v = 0 m
2
 

koeficient podle druhu chráněného materiálu Kb = 1 
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Výpočet plochy: 

Plocha Šířka Délka Velikost plochy 

A1 0,25 2,58 0,645 

A2 0,55 2,58 1,419 

A3 1,1 2,58 2,838 

A4 1,18 2,58 3,0444 

A5 0,81 2,58 2,0898 

A6 1,08 2,58 2,7864 

A7 0,57 2,58 1,4706 

A8 0,65 2,58 1,677 

A9 x x 2,14 

A10 x x 2,14 

Celková plocha   A x x 20,2502 

Objem pracovního prostoru: 

                            

Výpočet množství hasiva: 

                   

            

             

                                         

                                                

Výpočet množství hasiva s 10 % navýšením dle normy [49],[48]: 

                                    

              

Celkové množství hasiva dle normy norma ČSN ISO 6183 

bylo spočítáno na 8,71 kg. Bude použit 1 kus tlakové láhve s hmotností 10 kg 

hasební látky. 
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Příloha 11 Výpočet množství hasiva dle předpisu VdS 2093en 

Při výpočtu množství hasební látky bylo postupováno dle vztahu, který uvádí 

německá norma VdS 2093en – CO2 Fire Extinguishing Systéme – 

Planing and Installation.[47] 

Výpočet množství hasební látky dle VdS 2093en uvádí rovnice 3: 

                                    (3) 

[47] 

Označení  Název veličiny Jednotka 

Q množství hasiva [kg] 

V  objem zařízení [m
3
] 

4VZ  vliv odsávání [m
3
] 

VG objem pevných konstrukcí [m
3
] 

A celková plocha [m
2
] 

A0 otevřená plocha [m
2
] 

KB koeficient dle druhu chráněného materiálu - 

Zadané parametry: 

plocha bokorysu Abok =2,14 m
2
 

délka boční hrany B = 2,58 m 

vliv odsávání 4Vz = 0 m
3
 

objem pevných konstrukcí VG= 0 m
3
 

celková plocha A = 20,25m
2
 

otevřená plocha A0 = 0 m
2
 

koeficient podle chráněného materiálu Kb = 1 
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Výpočet plochy: 

Plocha Šířka Délka Velikost plochy 

A1 0,25 2,58 0,645 

A2 0,55 2,58 1,419 

A3 1,1 2,58 2,838 

A4 1,18 2,58 3,0444 

A5 0,81 2,58 2,0898 

A6 1,08 2,58 2,7864 

A7 0,57 2,58 1,4706 

A8 0,65 2,58 1,677 

A9 x x 2,14 

A10 x x 2,14 

Celková plocha   A x x 20,2502 

Objem pracovního prostoru: 

                            

Výpočet množství hasiva: 

                                     

                                                 

Výpočet množství hasiva s 10 % navýšením dle normy [48]: 

                                    

              

Celkové množství hasiva dle normy VdS 2093en bylo spočítáno na 9,01 kg. 

Bude použit 1 kus tlakové láhve s hmotností 10 kg hasební látky. 
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Příloha 12 Příklad pro konstrukci hasicího systému integrovaného do strojního 

zařízení podle ČSN EN 13 478+A1 
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Příloha 13 Příklad rozhraní mezi soustruhem a automatickým hasicím zařízením 

podle normy ČSN EN ISO 23 125 

;

 


