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ABSTRAKT 
 
Tato diplomová práce komplexně posuzuje vliv vysokotlakého a nízkotlakého 
chlazení na proces obrábění. Toto srovnání bylo provedeno na základních 
obráběcích operacích – soustružení, frézování a vrtání – za použití různých typů 
materiálů a nástrojů. Text je zaměřen především na vznik třísky a jejím odvodu,  
na odvod tepla z místa řezu, životnost a opotřebení nástrojů. Dále je zde uveden 
popis a princip vysokotlakého chlazení. Na závěr je provedeno ekonomické 
zhodnocení srovnávající vysokotlaký a nízkotlaký chladící systém. 

 
 
Klíčová slova: Vysokotlaké chlazení, nízkotlaké chlazení 
 
 
ABSTRACT 
 
The diploma thesis is aimed to the influence of the high-pressure and low-pressure 
coolant system according to the machining operation.  The comparison was 
carried out with different types of materials and cutting tools using the main 
machining operations – turning, milling, and drilling. The study is focused on the 
chip and heat removal from the cutting zone, tools life and wear of the tools.  A 
description of the basic principle of the high-pressure coolant system meant is 
described in this thesis. The economical analysis of the high-pressure compared 
to low-pressure system was determined in the last part of this work. 
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ÚVOD 
 
  Při procesu řezání se veškerá mechanická energie vynaložená na tvorbu 
třísky přeměňuji v energii tepelnou (95-98%). Toto vzniklé teplo nám značně 
ovlivňuje trvanlivost stroje i nástroje, přesnost obrobené plochy atd. Cílem je 
tedy toto teplo snížit na minimum. K tomu nám slouží technologie chlazení 
a mazání. 

 
Chlazení a mazání je velice důležitý aspekt při procesu řezání. Řezné 

kapaliny mají tři základní aspekty (chlazení, mazání, čištění). První z nich 
snižuje teplotu v místě řezu, druhý zmenšuje tření na stykových plochách břitu 
a poslední má za úkol odstraňovat třísky z místa řezu.  

 
V současné době se kladou stále větší nároky nejen na kvalitu obrobené 

plochy, ale také na náklady spojené s obrábění, na produktivitu výroby 
a v neposlední řadě také na ekologii. Z těchto důvodů je třeba vybrat vhodný 
druh chlazení. V dnešní době jsou doporučovány tyto trendy v oblasti 
chlazení: mazání malým, respektive minimálního množství maziva, obrábění 
za sucha, změna receptur kapalin mísitelných s vodou, použití vysokotlakých 
chladicích systémů atd. 

 
Vysokotlaké chladicí systémy jsou vhodné téměř pro všechny druhy 

obráběných materiálů. Používají řeznou kapalinu s koncentrací (8%-12%), 
tudíž ekologicky nezávadnou. Jejich nevýhodami jsou vyšší pořizovací 
náklady. Ovšem tyto chladicí systémy několikrát prodlužují životnost nástrojů 
a zvyšují produktivitu výroby oproti běžným chladicím systémům. 
 
 Tato diplomová práce zhodnocuje technologické, ekonomické a ekologické 
aspekty obrábění při použití vysokotlakého chlazení a srovnává je s klasickým 
konvenčním chlazením.  
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Qe = Ee. 

 
1  TEPLO A TEPLOTA P ŘI TŘÍSKOVÉM OBRÁB ĚNÍ 

    
Při třískovém obrábění se přibližně 98 % práce řezání přemění v teplo. 

Teplo Qe, které vzniká během řezného procesu, při odebírání daného 
množství materiálu, se přibližně rovná práci řezného procesu Ee [1]. Platí 
proto 

(1.1) 
 
 
Vznik tepla při třískovém obrábění 
 

Během třískového obrábění vzniká teplo ve třech oblastech, jak je 
znázorněno na obrázku 1.1. Oblast mezi body A a B je oblast primární 
plastické deformace, vzniká v důsledku plastických a elastických deformací 
materiálu. Oblast mezi body B a C je oblast sekundární plastické deformace. 
V této oblasti dochází ke tření mezi třískou a čelem nástroje. Oblast mezi 
body B a D je oblast, ve které vzniká teplo v důsledku tření mezi hlavním 
hřbetem nástroje a přechodovou plochou na obrobku. 

 

 
 

Obrázek 1.1: Oblasti vzniku tepla při třískovém obrábění. 
 

Nejvíce tepla, projevujícího se zvýšením teploty, vzniká v oblasti (A-B) a dále 
v oblasti (B-C). V oblasti (B-C) se snažíme o to, aby teplota zde byla co 
nejnižší. Toho můžeme docílit tím, že zvolíme co největší úhel hřbetu 
nástroje (vyšší úhel hřbetu zamezí také výraznému opotřebení nástroje). 
Vzniklé teplo závisí na následujících podmínkách: 
 
• vlastnostech obráběného materiálu, 
• geometrii nástroje, 
• řezných podmínkách. 
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Q(I) + Q(II) + Q(III) = QO + QT + QN + QPR,  

Teplo, které vzniká při třískovém obrábění, má negativní vliv na řezné 
vlastnosti nástroje. Ovlivňuje tření na čele i hřbetě nástroje a mechanické 
vlastnosti nástroje. Z výše jmenovaných důvodů je tedy nutné toto teplo 
odvádět.  
 
Odvod tepla při třískovém obrábění 
 
Teplo je odváděno několika možnými způsoby, jak je vidět na obrázku 1.2: 
 
• do obrobku, 
• třískou, 
• do nástroje, 
• do prostředí. 

Platí-li, že vzniklé teplo je rovno teplu odvedenému, musí platit rovnice 
tepelné bilance. 
 

(1.2) 
 
kde Q(I) znamená teplo vzniklé v oblasti primární plastické deformace, 
Q(II) teplo vzniklé v oblasti sekundární plastické deformace, Q(III) teplo vzniklé 
v oblasti (III), QO teplo odvedené do obrobku, QT teplo odvedené třískou, 
QN teplo odvedené do nástroje a QPR teplo odvedené do prostředí [1]. 
 

 
 Obrázek 1.2: Odvod tepla při třískovém obrábění. 

 
Pro snížení negativních vlivů na nástroj a obrobek během obrábění je 

nutné odvést co nejvíce vzniklého tepla třískou nebo do okolního prostředí. 
Podíl tepla odvedeného třískou závisí na řezné rychlosti, např. u běžných 
ocelí typu 12050.1 se při vzrůstající řezné rychlosti zvyšuje podíl tepla 
odvedeného třískou. Velké množství tepla odvedeného do nástroje výrazně 
zvyšuje intenzitu opotřebení, a tudíž snižuje trvanlivost a životnost nástroje. 
Velké množství tepla odvedeného do obrobku zhoršuje kvalitu jeho povrchu. 
Problémy s teplem odvedeným do obrobku jsou patrné zejména u procesu 
broušení ocelí, kde se podíl odvedeného tepla pohybuje od 70 % do 90 %[1]. 
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2  ŘEZNÉ KAPALINY 

Význam a funkce řezných kapalin 
 
Řezné kapaliny vytváří 3 základní účinky: 
 
a) chladící účinek, 
b) mazací účinek, 
c) čistící účinek. 

Dále plní funkci ochrany obrobku před korozí a pomáhají snižovat vibrace 
stroje. 

   
Ad a) Chladící účinek - zajišťuje odvod tepla z místa řezu a stabilizaci 

nízkých teplot při řezání. Každá kapalina účinně chladí, pokud má 
teplotu nižší než je teplota povrchu obrobku. Tedy pokud nastane 
teplotní spád mezi kapalinou a obrobkem. Při dopadu chladicí kapaliny 
na povrch obrobku dochází k přestupu tepla z obrobku do kapaliny. 
Část tepla je také odvedeno radiací do prostředí. Chladicí kapalina 
odvede teplo do nádrže stroje nebo do jeho dalších částí. Chladicí 
kapaliny mají vliv na trvanlivost nástroje. Jejich kvalita je ovlivněna 
chemickým složením, tvrdostí vody a kyselostí. Kvalitu chladicí 
kapaliny nejvíce ovlivňuje její tvrdost [2]. 

 
Ad b) Mazací účinek - vytváří především různé řezné oleje. Ovlivňuje třecí 

podmínky mezi třískou a čelem nástroje a také mezi obrobkem          
a hřbetem nástroje. Mazací účinek kapalin je dán především jejich 
viskozitou. Ta má vliv na proudění a přilnavost k nově vznikajícím 
troucím se povrchům. Dále závisí především na teplotě řezného 
prostředí, protože při vysokých teplotách 300°C - 1000°C nedochází 
ke vzniku mazacího filmu. Teploty, které jsou příznivé pro vytvoření 
mazacího filmu na povrchu obrobku, se pohybují v rozmezí 120°C - 
150°C (polosuché t ření). Polosuché tření se proto může uplatnit 
pouze u nízkých řezných rychlostí. Mazací účinek se může zvýšit 
změnou chemického složení řezných olejů (přidání aditiv, esterů, 
aldehydů atd.). Takto zvýšený mazací účinek zajistí tvorbu mazacího 
filmu, ovšem na druhé straně vzniká problém s likvidací těchto 
řezných olejů (ekologické aspekty obrábění). Aby došlo ke snížení 
náročnosti vůči životnímu prostředí používají se proto řezné oleje 
mísitelné s vodou atd. [2].  

 
Ad c) Čistící účinek - odstraňuje třísky a drobné nečistoty z místa řezu. 

Specifické požadavky na čistící účinek jsou kladeny hlavně                
u broušení, hlubokého vrtání a řezání závitů. Třísky a nečistoty, které 
jsou odvedeny procesní kapalinou do nádrže stroje, by měly být 
odfiltrovány,  aby se odstranilo jejich zpětnému nalétávání do místa 
řezu [2]. 
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Všechny tři základní účinky procesních kapalin jsou také závislé na druhu 

obráběcí operace, viz obrázek 2.1. 
 

 
Obrázek 2.1: Metody obrábění z hlediska požadavků chlazení a mazání. 

 
 
Význam všech tří účinků se řídí podle obráběného materiálu, materiálu 
řezného nástroje, jeho geometrií, řezných podmínek a požadovaného 
dokončení povrchu obrobené součásti. V současnosti jsou při obrábění 
kromě klasických způsobů chlazení řezného procesu aplikovány i moderní, 
ekologické technologie chlazení a mazání. K nim patří zejména mazání 
minimálním množstvím maziva (Minimum Quantity of Lubrication - MQL)        
a ofuk místa řezu mraženým nebo chlazeným vzduchem při suchém 
obrábění. Z provozních důvodů jsou dnes preferovány řezné kapaliny            
s dlouhou životností a bez potřeby jejich úprav. Optimální použití emulzí        
a řezných olejů je v mnoha případech podmíněno instalací přídavných 
zařízení na přívod, filtraci a distribuci řezné kapaliny, případné odsávání 
například olejové mlhy z pracovního prostoru CNC stroje. 

 
 

 
 

2.1 Rozdělení řezných kapalin 
 

Při obrábění kovů v průmyslu jsou jako technologické kapaliny používány 
řezné oleje nebo emulze. Druhy technologických kapalin se volí dle metody 
obrábění. Protože při jejich používání často dochází k jejich styku s obsluhou 
stroje a dále jejich únikům do okolí, jsou řezné kapaliny regulovány stále 
přísnějšími bezpečnostními a hygienickými předpisy. Reakcí na ně jsou 
změny složení kapalin, vznik nových řezných kapalin, ekonomické aspekty    
a v neposlední řadě také odklon od používání klasických řezných kapalin 
k mikromazání nebo obrábění za sucha.   
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Mezi běžně používané řezné kapaliny patří: 
 

a) Vodní roztoky - jsou řezné kapaliny, které slouží především pro odvod 
tepla. Mají však velice dobrý chladicí účinek nikoliv mazací. Základem 
jejich složení je voda, kterou je však nutno upravovat přísadami proti 
korozi, změkčováním. Vodní roztok musí být vždy alkalický. Výhodou jsou 
velice nízké pořizovací náklady [2].   

 
b) Emulze mísitelné s vodou – tato skupina produktů pro obrábění se také 

někdy nazývá emulzní oleje. Tyto emulze mají za úkol vytvářet jak chladící 
účinek, tak i mazací účinek. Dobrý chladící účinek zajišťuje voda a mazací 
účinek zprostředkují živočišné, rostlinné nebo ropné oleje. Obě tyto 
kapaliny jsou vzájemně nerozpustné, avšak jsou schopny vytvořit 
disperzní soustavu dvou vzájemně nerozpustných kapalin, kdy jedna fáze 
tvoří mikroskopické kapénky rozptýlené ve fázi druhé. Jsou vhodné pro 
automatizovaná obráběcí centra a různé druhy materiálů nástrojů (slinuté 
karbidy, vysokorychlostní ocel) a patří mezi nejčastěji používané řezné 
kapaliny, neboť tvoří asi 80 % z jejich celkového objemu. Využívají se také 
u vysokorychlostního obrábění, kde se používá tlak emulze nad 6 MPa 
(60 barů-vysokotlaké chlazení). Emulze mohou mít negativní vliv na lidské 
zdraví, kdy může dojít např. k infekci kůže. Aby nedošlo ke ztrátě 
chemické složení a stability je nutno udržovat čistotu v nádrži stroje [2]. 

 
c) Syntetická rozpouštědla – do této skupiny patří zejména glykoly, 

polyglykoly, estery, které jsou snadno rozpustné ve vodě. Přestože 
obsahují velice malé množství oleje, zabraňují korozi již při nízkých 
koncentracích. Mají velice dobrý chladicí, mazací účinek a také velice 
dobře odvádí třísky a nečistoty z místa řezu. Výhod těchto rozpouštědel se 
využívá především u broušení, protože nezanáší brusný kotouč a velice 
rychle odvádí teplo [2].  

 
d) Polosyntetická rozpouštědla – obsahují do 40 % oleje a přidáním vody 

vytváří průhledný roztok. Mají velice dobrý chladicí účinek, dlouhou 
životnost. Důležitým aspektem je jejich nehořlavost. 
 

e) Řezné oleje, zušlechtěné řezné oleje – hlavní složku řezných olejů tvoří 
minerální, živočišné, rostlinné oleje, dále organické sloučeniny, mastné 
látky a pevná maziva. Mají výborný mazací účinek, dobrou smáčivost, 
avšak malý chladicí účinek. Limitním faktorem pro tyto oleje je řezná 
rychlost, která nesmí překročit 80 m/min [2].  
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f) Plyn – chlazení plynem se začalo používat při obrábění pomocí slinutých 

karbidů a řezné keramiky. Plyn je přiváděn pod tlakem do místa řezu. Má 
nízký chladicí i mazací účinek. Vhodné plyny jsou CO2, N2, inertní argon 
nebo freon pod vysokým tlakem, pomocí kterého se odstraňují třísky          
a nečistoty při obrábění těžkoobrobitelných materiálů. Nevýhodou chlazení 
plynem jsou poměrně vysoké náklady a riziko nebezpečí při jeho 
používání [2]. 

 
g) Řezná mlha - je zpravidla olejová emulze rozptýlená tlakem vzduchu, 

vytékajícího z trysky rychlostí až 300 m/s [2]. Má výborný chladící účinek, 
který se ještě zvyšuje podchlazením při expanzi. Tryska bývá 
nasměrována přímo na řeznou část nástroje před jeho najetím do řezu [2].  

 
h) Pevné látky, gely a pasty - se používají v náročných, těžkých pracovních 

podmínkách. Patří sem sirník molybdeničitý, grafit rozptýlený v oleji nebo 
tuku. Dále se používají pasty s obsahem fosforu a síry, které vytváří při 
styku s kovem mazací vrstvičku z kovových mýdel [2]. 
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3  CHLAZENÍ A MAZÁNÍ P ŘI TŘÍSKOVÉM OBRÁB ĚNÍ 

 
Při třískovém obrábění lze výsledky řezného procesu ovlivnit vhodnou 

volbou řezného prostředí. To má vliv na: 
 
• vznik a průběh primární plastické deformace třísky, 
• vznik a průběh sekundární plastické deformace třísky, 
• teplotu řezání, 
• řezný odpor, 
• trvanlivost a životnost nástroje, 
• kvalitu obrobeného povrchu obrobku, 
• řeznou rychlost, 
• posuv, 
• dobu obrábění, 
• množství spotřebované energie. 

Vhodným řezným prostředím lze obvykle zvýšit hospodárný úběr třísky 
o 50 % až 200 % v porovnání s prací za sucha [2]. Řezné prostředí ovlivňuje 
tvorbu mechanismu třísky, produktivitu obrábění, náklady na obrábění. To 
bývá většinou vytvořeno pomocí chladicí kapaliny, řezných olejů, olejové 
mlhy, procesními pastami, plynem, procesní kapalinou nebo prací za sucha. 
Důležitým faktorem při volbě řezného prostředí není pouze určení vhodného 
typu chladicí kapaliny, ale také způsob jak a odkud bude chladicí kapalina do 
místa řezu dopravována. Pro přívod chladicí kapaliny do místa řezu existují 
tři základní směry přívodu, jak je patrné z obrázku 3.1. 
 
 

 
Obrázek 3.1: Přívod chladicí kapaliny do místa řezu. 

 
Na umístění přívodu chladicí kapaliny neexistuje jednoznačný názor, 

neboť závisí na druhu obráběného materiálu. Přívod ve směru A má výrazný 
vliv na stáčení třísky, na délku styku mezi třískou a čelem nástroje a také na 
místo maximální teploty ve vztahu k řezné hraně nástroje. Chlazení vnější  
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strany třísky (přívod A) snižuje délku styku mezi třískou a nástrojem, a to 
může mít dobrý vliv na trvanlivost nástroje [4]. 

 
Další důležité faktory přívodu chladicí kapaliny do místa řezu jsou: 

• úhel dopadu chladicí kapaliny do místa řezu, 
• velikost tlaku, pomocí kterého kapalina dopadá do místa řezu, 
• množství chladicí kapaliny (průtok), 
• přesnost dopadu, 
• přívod kapaliny (vnitřkem nástroje - vrtání, či z vnějšího prostředí -

soustružení). 

Výše uvedené parametry mají vliv na trvanlivost břitu nástroje a jakost 
obrobené plochy. Volba procesní kapaliny závisí na druhu obráběného 
materiálu, obráběcí operace, geometrii nástroje a daných řezných 
podmínkách, viz tabulka 3.1. Neexistuje žádná universální procesní kapalina, 
která by se dala použít pro všechny druhy obráběných materiálů a všechny 
druhy obráběcích operací. 

 

Technologie  Materiál obrobku 

 

Nízkouhlíkové 
oceli 

Uhlíkové oceli 
Legované 

oceli 

Korozi-, 
žáru-

vzdorné 
oceli 

Soustružení Emulze, syntetické kapaliny 
Emulze s EP 

přísadami, syntetické 
kapaliny 

Frézování 

Emulze, tuky, 
polosyntetické, 

syntetické 
kapaliny 

Emulze s EP 
přísadami, 

polosyntetické, 
syntetické 
kapaliny 

Emulze 
s EP 

přísadami, 
syntetické 
kapaliny 
(řezné 
oleje) 

Emulze 
s EP 

přísadami 

Vrtání Emulze s EP přísadami, 
syntetické kapaliny 

Emulze s EP 
přísadami, řezné 

oleje 
Obrážení 

ozubených 
kol 

Emulze pro vysoce syntetické 
kapaliny 

Řezné oleje 

Výroba 
ozubení 

odvalováním, 
frézováním 

Emulze s EP přísadami, syntetické 
kapaliny, řezné oleje 

Řezné 
oleje 

Protahování Emulze s EP přísadami, syntetické kapaliny, řezné 
oleje 

Řezání závit ů Emulze s EP přísadami, 
syntetické kapaliny, řezné oleje 

Řezné oleje 

Broušení Syntetické nebo chemické kapaliny, emulze, řezné 
oleje 

Tabulka 3.1: Doporučení pro volbu řezné kapaliny pro různé operace         
obrábění [2]. (EP přísady – Extreme Pressures Additives) 
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3.1 NOVÉ TRENDY V OBLASTI MAZÁNÍ A CHLAZENÍ 
U TŘÍSKOVÉHO OBRÁB ĚNÍ 

Ve všech oblastech průmyslu je dnes věnována velká pozornost ekologii. 
Není tomu jinak i ve strojírenství, kde se klade také patřičný důraz na vytváření 
a zlepšování životního a pracovního prostředí. Tradiční řezné kapaliny, které 
se používají ve strojírenství pro odvod tepla z místa řezu a mazání v místě 
řezu, jsou založeny na bázi ropy, často s přísadami chlóru, fosforu a síry. 
Používání těchto řezných kapalin je doprovázeno problémy při styku 
s obsluhou a jejich únikům do okolí. Mnoho typů těchto kapalin je nutné 
regenerovat nebo likvidovat, což přináší ekologické problémy a další 
ekonomické náklady. Z těchto důvodů se neustále připravují přísnější 
bezpečnostní a hygienické předpisy. Reakcí na danou skutečnost jsou změny 
složení kapalin, vznik nových typů, přesuny preferencí uživatelů mezi typy 
kapalin a také odklon od klasických řezných kapalin k „mikromazání“ nebo 
obrábění za sucha. Průmyslový manažer může akceptovat nové technologie, 
jestliže jsou bezpečné a spolehlivé ve výrobním procesu. Obecně existuje 
několik metod, jak ovlivnit teplo a teplotu při obrábění [5]: 
 

• snížit celkové generování tepla hlavně v oblasti primární plastické 
deformace (positivní geometrie řezného nástroje, nižším úhlem střižné 
roviny), 

• snížit vznik tepla v oblasti sekundární plastické deformace (efektivní 
povlakování nástroje s nízkým koeficientem tření), 

• změnit odvod tepla (tvrdý izolační povlak na nástroji), 
• použít účinné chlazení a mazání při obrábění. 

 
Strategie dnešního chlazení: 
 
a) obrábění s použitím nízkotlakých nebo vysokotlakých chladicích jednotek, 
b) obrábění za sucha (bez použití chladicích kapalin), 
c) změna receptur kapalin mísitelných s vodou, 
d) mazání malým, respektive minimálním množstvím maziva, 
e) použití olejů místo chladících mazacích kapalin mísitelných s vodou. 

 
Ad a) Obrábění s použitím nízkotlakých nebo vysokotlakých chladících 

jednotek - jedná se o tzv. mokré obrábění, tedy s použitím chladicí 
kapaliny. Chladicí kapalina je vstřikována z chladicích jednotek do 
místa řezu. Přívod kapaliny bývá u soustružení z vnějšku, u frézování 
a vrtání je přívod veden skrz vřeteno a nástroj. Některé CNC stroje 
mohou mít tyto chladící jednotky již zabudovány uvnitř stroje. Nejvíce 
komplikovaný druh chlazení, je vysokotlaké chlazení, které je složeno 
z několika komponent (čerpací jednotka, zásobovací systém, filtrační 
systém, kalové jednotky, odsávací systémy) [5]. 
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Ad b) Obrábění za sucha - jedním z nových trendů v oblasti mazání 

a chlazení je eliminace řezné kapaliny. Důležitým faktorem při 
obrábění za sucha je teplota v místě řezu, která ovlivňuje především 
životnost nástroje. Je dokázáno, že snížením teploty o 25°C se jeho 
životnost prodlouží až trojnásobně. Při obrábění za sucha odpadají 
náklady spojené s řeznou kapalinou, ale teplota v místě řezu bývá 
řádově o 100°C vyšší. Náklady na aplikaci řezných kapalin se pohybují 
v rozmezí 7 % až 16 % výrobních nákladů vztažených na jeden 
obrobek, zatímco náklady na nástroje se pohybují v rozmezí 2 % až 
4 %. Obrábění za sucha se používá především u soustružení při 
vyšších rychlostech. Při soustružení za sucha s vyšší řeznou rychlostí 
se teplota v místě řezu téměř shoduje s teplotou, která vznikne v místě 
řezu při soustružení s chlazením, viz obrázek 3.2. 

 

 
 

Obrázek 3.2. Porovnání teplot při obrábění za sucha a s chlazením. 
 

Nevýhody spojené s obráběním za sucha: 
 
• musí se upravit nástrojové materiály, které budou schopny odolávat 

teplotám od 1200°C do 1300°C, 
• musí se upravit geometrie nástrojů, 
• musí se vyřešit odvod třísek při hlubokém vrtání. 

Výhody spojené s obráběním za sucha: 
 
• lidské zdraví – snížení alergie osob, onemocnění pokožky, 
• pracovní prostředí – řezné kapaliny znečišťují okolní prostředí, 

odpadá skladování a likvidace použitých řezných kapalin, 
• ekonomické – odpadají náklady na likvidaci řezných kapalin. 
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Materiály vhodné pro obrábění za sucha: 

Při vynechání chladiva se doporučuje dodržovat specifické 
bezpečnostní omezení, protože v průběhu obrábění lehkých kovů 
může vzniknout výbušná směs z jemných částic. Jestliže se v procesu 
vyskytuje teplota vyšší jak 450°C, t řísky se mohou vznítit a hořet. 
Obrábění za sucha je vhodné použít pro materiály jako slitiny mosazi, 
litiny, tvárných hliníkových slitin nebo konstrukčních ocelí. Tato 
metoda není vhodná pro obrábění austenitických ocelí a slitin niklu. 

 
 
Ad c) Změna receptur kapalin mísitelných s vodou - běžné chladící a mazací 

kapaliny mísitelné s vodou mají vysoké alkalické pH mezi 8,8 – 9,2 
a další produkty, které neobsahují bor a aminy, mají pH mezi 8,2 – 8,6. 
Takto vysoké pH je velice škodlivé pro lidskou pokožku. Z tohoto 
důvodu začal vývoj kapalin, který se zabýval možností snížení pH při 
zachování stejných mazacích a chladících účinků. Byly připraveny 
kapaliny mísitelné s vodou, které mají pH mezi 7,0 – 5,5. Díky tomu, že 
se pH kapalin přibližuje pH lidské pokožce snižuje se relativní 
koncentrace aktivní zásady na méně než 5 %. Tyto nové kapaliny byly 
podrobeny zkoušce podle testu Trans Epidermal Water Loss (TEWL). 
Výsledky testů poukazují na to, že i čisté koncentráty přísad do těchto 
kapalin byly zařazeny jako „látka neškodná“. Kapaliny jsou vhodné pro 
svoji velkou škálu materiálů (běžná litina, ocelové slitiny, hliníkové 
slitiny, barevné kovy) [3]. Tyto kapaliny se také často využívají 
u vysokotlakého chlazení, z důvodu předepsané koncentrace chladicí 
kapaliny [5]. 

 
 
Ad d) Mazáním malým, respektive minimálním množstvím maziva (MQL) -  

rozlišuje se mazání malým množstvím maziva (spotřeba maziva do         
2 l/min) a mazáním minimálním množstvím maziva (spotřeba maziva 
do 50 ml/min). Systémy MQL (Minimum Quantity of Lubrication), jsou 
zaměřeny na minimalizaci aplikované řezné kapaliny ve formě jemně 
rozptýlené směsi orientované přímo do místa řezu. Odpadá při nich 
chlazení a odvod třísek z místa řezu. Důležitým faktorem systému 
MQL je výběr řezné kapaliny. Řezná kapalina je přiváděna ve formě 
mlhy, aerosolu a je nutné ji pečlivě testovat na toxikologickou 
nezávadnost. Proto se jako řezné kapaliny používají přírodní maziva   
a oleje, estery, mastné alkoholy. Metoda MQL je vhodná pro obrábění 
šedé litiny, hliníku, ocelí. Kromě výhod použití se výzkum této metody 
musí zaměřit na vznik aerosolů a výparů, odvod třísek, protipožární 
ochranu a optimalizaci maziv na jednotlivé typy obráběcích procesů 
[5]. 
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Ad e) Použití olejů místo řezných, mazacích kapalin mísitelných s vodou -  

tento trend vznikl v 90. letech minulého století na základě požadavku 
německého automobilového průmyslu z důvodu eliminace prudkého 
vzrůstu provozních nákladů při používání klasických kapalin 
mísitelných s vodou. Proto začaly být kladeny nové požadavky na 
výrobce řezných kapalin, které zněly: 
 
• vodou nemísitelné chladící, mazací prostředky pro všechny třískové 

obráběcí operace a všechny materiály používané v automobilovém 
průmyslu, 

• nízká viskozita těchto kapalin, aby se redukovaly ztráty výnosem na 
třískách a na obráběných součástech, 

• nízká tvorba mlhy a nízká těkavost do pracovního prostředí, 
• minimální nebezpečí pro vodu, 
• multifunkčnost kapaliny – např. použitelnost i jako hydraulický olej, 

prací olej, kalící olej [5]. 

Z těchto důvodů byly připraveny řezné kapaliny, které se 
vyznačovaly stejnou aditivací základových olejů při rozdílné viskozitě. 
Tento druh řezných kapalin se dá použít pro mazání funkčních ploch 
na obráběcím stroji, jako jsou hydraulika, kluzné plochy, převodovky, 
vřetena. Jsou vhodné pro různé třískové obráběcí procesy a materiály. 
Použití jedné universální řezné kapaliny vede k výraznému odlehčení 
životnímu prostředí a také vede ke snížení výrobních nákladů.  
 

V současné době patří mezi nejpoužívanější universální řeznou 
kapalinu kapalina UNIFLUID, která se používá jako chladící i mazací 
kapalina zároveň. Je vhodná téměř pro 80 % třískových obráběcích 
procesů a současně jako hydraulický olej v obráběcím stroji. 

 
 
 
 

3.2 JAK SPRÁVN Ě ZVOLIT CHLAZENÍ PRO OBRÁB ĚCÍ 
STROJ? 

 
Během obrábění kovů se teplota v místě řezu pohybuje kolem 650°C až 

800°C a tém ěř 97 % energie spotřebované při obrábění se přemění na teplo. 
Při použití klasického nízkotlakého chlazení se velká část chladicí kapaliny 
přemění v páru, která následně brání přístupu nové chladicí kapaliny, a tak 
není zaručen potřebný chladící a mazací účinek. To způsobí výrazné 
zhoršení dokonce i úplnou ztrátu mazacího účinku, dále možné zpětné 
nalétávání třísek na řeznou hranu, poškození nástroje či úplné poškození 
obrobku [6].  
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Při výběru správného chlazení je třeba se nejdříve zamyslet nad tím, jestli 

je opravdu nutné použít chladicí systém nebo zda lze využít metody obrábění 
za sucha. Při rozhodování se musí vzít v úvahu zejména konkrétní druh 
obrábění (soustružení, frézování, vrtání). Například u vrtání hlubokých děr 
nelze použít metodu obrábění za sucha, protože chladicí kapalina musí zcela 
vyplnit vrtaný otvor pro vyrovnání tlaku a odvodu třísky z místa řezu. Opačný 
případ nastává u soustružení a frézování. V obou případech se mohou použít 
oba dva způsoby. U soustružení a frézování jsou důležité zvážit kladné 
i záporné stránky těchto metod. Hlavní argument pro „suchou cestu“ je, že 
v okamžiku kdy je nástroj zasažen chladicí kapalinou, dochází k výraznému 
teplotnímu šoku [4]. To je patrné zejména u frézování, kdy při rychlosti 
frézování 1000 ot/min dochází až k 1000 extrémním výkyvům teploty, které 
nástroj poškozují více než samotná vysoká teplota [6].  
 

Dalším důležitým faktorem při rozhodování typu chlazení je výběr chladicí 
kapaliny. Ten je závislý na druhu obráběného materiálu, druhu obrábění atd. 
Pro každou obráběcí operaci je nutné rozhodnout, zda se má preferovat 
chladící, mazací či čistící účinek. Na základě toho se dále odvíjí použití 
emulzí, olejů, syntetických kapalin, polysyntetických kapalin a dalších. Výběr 
těchto kapalin je rozhodující pro ekonomiku obrábění.  Obecně lze říci, že se 
vybírá taková chladicí kapalina, která splňuje požadované technologické 
parametry v rámci požadavku minimálních nákladů.  
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4  VYSOKOTLAKÉ A VELKOOBJEMOVÉ CHLAZENÍ 

 
Při třískovém obrábění vzniká bariéra přehřáté páry. Tuto bariéru je možno 

překonat použitím vysokotlakého a velkoobjemového chlazení a vhodnou 
volbou řezného nástroje. Při použití vysokotlakého systému chlazení je 
vhodné používat řezné nástroje, které jsou opatřeny chladicí tryskou uvnitř 
nástroje (frézování, vrtání). Pro vysokotlaké systémy chlazení se v současné 
době na trhu objevila tryska patentována firmou ChipBlaster. Tato tryska 
nedovolí chladicí kapalině pokračovat ve spirálovém toku a až v 98 % 
zasáhne přesně místo řezu ve srovnání s konvenčními metodami chlazení, 
kde až 40 % chladicí kapaliny vůbec nezasahuje nástroj ani obrobek. Tento 
typ vyžaduje, aby chladicí kapalina vytékala ve zhuštěném ustáleném toku 
při doporučeném tlaku. Tryska bude podrobně popsána v kapitole 4.5.1. 

 
U vysokotlakého chlazení je velice důležité nasměrovat správně proud 

chladicí kapaliny. Proto je vhodné dodržet následující doporučení: 
 

• přesně nasměrovat proud chladicí kapaliny na ostří, 
• proud chladicí kapaliny by měl v optimálním případě svírat úhel 

s plochou destičky 10°, 
• maximální velikost tohoto úhlu nesmí být větší než 25°, 
• bylo zjištěno, že úhel o velikosti 45° a v ětší vede ke zpětnému 

nalétávání třísek do řezu [7]. 

Tento vysokotlaký chladicí systém byl sestrojen s myšlenkou dostat 
chladicí kapalinu přímo do místa řezu, tj. do místa, kde se stýká nástroj 
s obrobkem. Toho lze docílit správným nastavením tlaků a objemů. 
Dostatečné množství vysoce stlačené kapaliny přivedené do místa řezu 
dokáže odvést všechno vznikající teplo, a proto nedochází ke vzniku páry 
nebo jen v nepatrném množství. Velký objem navíc zajistí dobré mazání        
a odstraní třísky z místa řezu. Z tohoto důvodu nedochází k poškození 
řezných nástrojů, ale jenom k jejich běžnému opotřebení.  

 
Vysokotlaké chlazení lze popsat Bernoulliovou rovnicí proudění ideální 

kapaliny. 
 
 

(4.1) 
 

 
kde v1  rychlost kapaliny na vstupu, p1  tlak kapaliny na vstupu, U1 gravitační 

potenciál na jednotku objemu na vstupu, ( la
rr

d
2

1

⋅∫ρ ) práce externích sil 

působících mezi body 1 a 2, dl element vzdálenosti z místa 1 do 2,                
v2 rychlost kapaliny na výstupu, p2 tlak kapaliny na výstupu, U2 gravitační  
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potenciál na jednotku objemu na výstupu, ρ hustota kapaliny, viz 
obrázek 4.1. 

 
Za předpokladu ideální kapaliny tzn., že kapalina je nestlačitelná (ρ = 

konst.) a není viskózní, nevírového a stacionárního proudění, platí rovnice 
kontinuity 
 

(4.2) 
 

  
(4.3) 

 
 
kde R je objemový tok, S obsah příčného průřezu trubice v libovolném bodě 
a v rychlost kapaliny v tomto bodě. 
 

    

 
        

Obrázek 4.1: Model trubice, k odvození proudění ideální kapaliny. 
 

Množství kapaliny, které proteče za čas daným místem, je v prvním 
přiblížení rovno 
 

 
(4.4) 

 
Změna teploty ∆� chladící kapaliny předaná nebo odebraná z okolí je 

rovna 
 

 
(4.5) 

 
kde cp je měrná tepelná kapacita chladicí kapaliny a m je její hmotnost, ∆Q je 
změna tepla. Hodnoty cp jsou uvedeny v tabulce 4.1. 
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Druh kapaliny 
cp 

[J/kg.K] 

Voda 4,18 

Olej 1,92 

Vzduch 1,04 

 
Tabulka 4.1: Měrná tepelná kapacita pro různé druhy kapalin. 

 
Změna toku chladicí kapaliny má za následek změnu hybnosti kapaliny      

a vznik síly. Chladicí kapalina se odrazí rychlostí vx 
 

�

��
 ���  · �v�� �  ��  · �v����

� �  �v����� �  ��  ·  v��� �  � · v · � · v���,                   (4.6) 
 
kde vcf je rychlost chladicí kapaliny přicházející do místa řezu, vx  je rychlost 
kapaliny po odrazu, vres je výsledná rychlost chladicí kapaliny. To může 
pomoci zlomení a odvodu třísek z čela nástroje viz obrázek 4.2. 
 

 
 

Obrázek 4.2: Model utváření třísky a proudění chladicí kapaliny do 
místa řezu. 
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4.1 Vlastnosti vysokotlakého a velkoobjemového chla zení 

V následujícím textu budou shrnuty jednotlivé aspekty tohoto procesu 
chlazení a provedeno srovnání s konvenční metodou chlazení. 

 
 

4.1.1 VÝHODY VYSOKOTLAKÉHO CHLAZENÍ 

Použití vysokotlakého a velkoobjemového chlazení v řezném procesu 
přináší tyto hlavní přednosti:  
 

• zvýšení řezné rychlosti i posuvu, 
• zvýšení trvanlivosti řezného nástroje, 
• kontrolu při tvorbě a odvodu třísek, a tím zvýšení spolehlivosti procesu 

obrábění, 
• usnadňuje lámání třísek, 
• do místa řezu dodává správný objem dobře fokusovaného                   

a dostatečně silného proudu chladicí kapaliny, 
• nástroje přirozeně stárnou, neničí se v důsledku přehřátí. 

 
Při použití vysokotlakého systému vznikají krátké rozlámané třísky, které 
nezpůsobují žádné další škody. 

 
4.1.2 NEVÝHODY VYSOKOTLAKÉHO CHLAZENÍ 

• vyšší pořizovací náklady, 
• vyšší spotřeba elektrické energie, 
• vyšší udržovací náklady, 
• vysoké nároky na koncentraci chladicí kapaliny (8 % - 12 %). 

 
 

4.1.3 OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ TLAK Ů A OBJEMŮ PŘI VYSOKOTLAKÉM 
CHLAZENÍ 

 
Otázku nejvhodnějšího tlaku a objemu chladicí kapaliny pro daný typ 

chlazení nelze zcela jednoznačně zodpovědět. Obecně lze říci, že pro 
většinu operací jsou dostatečné tlaky přibližně 7 MPa (70 barů). Pro odvod 
veškerého tepla z místa řezu je také nutné mít dostatečné množství chladicí 
kapaliny. Toto množství chladicí kapaliny závisí na velikosti používaného 
nástroje, na počtu nástrojů, které jsou současně v záběru, a na okamžitém 
výkonu stroje snímaném na vřeteni [7]. Experimentálně bylo stanoveno 
optimální množství chladicí kapaliny, které je asi 2,36l/kW. 

 
Tedy pro 20 kW stroj bude potřeba průtok asi 47 litrů/min. Tento přepočet je 
velice důležitý pro případy, kdy personál bude obsluhovat extrémně velké 
vrtací či frézovací centrum, protože je nezbytně nutné zajistit zásobník 
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s dostatečným množstvím chladicí kapaliny. Pro vysokotlaké chladicí 
jednotky lze zvolit modely s vlastní vestavěnou nádrží i bez ní. Obecně lze 
říci, že volba velikosti chladicí nádrže se řídí požadovanou hodnotou 
maximálního průtoku za minutu. Tabulka 4.2 popisuje závislost objemu 
chladicí kapaliny na typu operace.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabulka 4.2: Objem chladicí kapaliny v závislosti na způsobu obrábění [7]. 
 

Dalším důležitým faktorem souvisejícím s optimálním nastavením tlaku      
a objemu chladicí kapaliny je fokusace paprsku chladicí kapaliny a jejího 
přivedení na řeznou hranu nástroje. Optimální nastavení tlaku a objemu je 
proto ovlivněno konstrukcí trysky, viz obrázek 4.3. 

 
 
 

 
 
 

Obrázek 4.3: Tvar trysky a tvar vzniklého rozptylu kapaliny po výstupu 
z nízkotlaké a vysokotlaké trysky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operace Převodní koeficient  

Vyvrtávání 
15 l /cm průměru 

nástroje 

Soustružení 
2,36 l/kW řezného 
výkonu nástroje 

Frézování 
2,36 l/kW řezného 
výkonu nástroje 
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4.1.4 STÁLÉ VERSUS PROMĚNLIVÉ NASTAVENÍ TLAK Ů 

 
V minulých letech nebyly vysokotlaké a velkoobjemové chladicí systémy 

příliš účinné. Jejich nevýhodou byla omezená regulace tlaku a průtoku 
kapaliny. Tlak stroje byl nastaven podle největšího nástroje, který byl na CNC 
stroji. Stálý průtok dával buď příliš velké množství chladicí kapaliny, nebo 
naopak příliš malé množství kapaliny, což vedlo ke vzniku přehřáté páry, 
snížení životnosti filtrů, a v důsledku toho nebylo chlazení efektivní                 
a ekonomické. Během výměny nástroje systémy pracovaly na prázdno, 
přičemž chladicí kapalina odcházela přímo do odpadu. 
 
Příklad: 

Nejběžnější systémy dodávají 30 litrů chladicí kapaliny za minutu při tlaku 
7 MPa. Pokud se na stroji používá 8 mm vrták, přes který reálně proteče 
pouze 12 l/min, zbývajících 18 litrů musí být odvedeno přes mechanický 
tlakový ventil pryč ze systému. U tohoto typu chladícího agregátu je k čerpání 
30 l/min potřebný 5 kW motor, rovněž filtry musí přefiltrovat vždy celých 
30 litrů, přičemž 60 % objemu kapaliny odtéká bez využití. Jistou analogii lze 
nalézt v případě auta jedoucí rychlostí 80 km/hod, avšak řidič by udržoval 
tuto rychlost s neustále sešlápnutým brzdovým pedálem [7]. 

 
V současné době se vyrábí chladící jednotky, které jsou vybaveny, jak 

regulací tlaku, tak i regulací průtoku chladicí kapaliny. Požadovaný tlak je 
možné nastavit na řídícím panelu stroje, tak také v řídícím programu pomocí 
M-funkcí. Průtok se nastavuje automaticky, podle velikosti nastaveného tlaku 
a podle průměru otvoru trysky a velikosti nástroje (velké nástroje – velké 
tlaky a průtoky, malé nástroje – malé tlaky a malé průtoky).  
 

Programování a instalace stavitelných tlaků a průtoků je velice složitá. 
Z tohoto důvodu firma ChipBlaster vynalezla systém automaticky 
proměnlivého objemu (APO). Tento systém automaticky nastavuje objem 
chladicí kapaliny podle průměru otvoru. Chladicí kapalina je proto efektivně 
využívána a systém nepotřebuje žádné regulační ventily. Výsledkem je velmi 
dobrý odvod tepla a třísek z místa řezu.  

 
Chladící jednotky firmy ChipBlaster se vyrábí v různých tlakových 

rozmezích a je možné u nich nastavit libovolný průtok. Např. pokud 
potřebujeme, aby přes rozhraní tříska/nástroj proteklo 8 litrů chladicí 
kapaliny, jednotka ChipBlaster bude čerpat pouze 8 litrů chladicí kapaliny. 
Stavitelný průtok a tlak nám ušetří energii při třískovém obrábění, tudíž jsou 
sníženy ekonomické náklady a zvýšena životnost filtrů i čerpadla. 
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Klady a zápory pro stálý či proměnlivý průtok jsou shrnuty v tabulce 4.3. 

 

STÁLÝ PRŮTOK PROMĚNLIVÝ PRŮTOK 

KLADY KLADY 

 •nižší finanční náklady •pumpa přivádí do systému pouze 
požadované množství kapaliny 

•snadná instalace •udržuje optimální tlak 

•snadné odstraňování problémů •redukuje ohřev chladícího média 

  
•snadno lze přednastavit pro jiné 
tlaky 

ZÁPORY ZÁPORY 

•fixní průtok může být v dané 
situaci příliš malý nebo velký 

•vyšší pořizovací náklady 

•plýtvání elektrickou energií •nutné vyškolení obsluhy  

•odklonění chladicí kapaliny může 
způsobit vznik dalšího tepla 

•náročnější údržby a oprava 

Tabulka 4.3: Shrnutí kladů a záporů při stálém či proměnlivém tlaku. 
 

 
4.1.5 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KVALITU VÝSLEDKU PROCESU OBRÁB ĚNÍ 

 
Nejenom optimální nastavení tlaků a objemů garantuje výslednou kvalitu 

při procesu obrábění, ale existují i další aspekty, které tuto kvalitu značně 
ovlivňují. Jedná se zejména o čistotu, koncentraci a druh chladicí kapaliny.  
 
a) Čistota chladicí kapaliny - zaručuje kvalitu obrobeného povrchu obrobku 

a také trvanlivost nástroje. Pokud se v ní nachází kovové abrazivní částice 
o velikosti větší než 5 µm, je nutné danou chladicí kapalinu filtrovat. 
Drobné kovové částice poškozují upínací plochy řezných nástrojů, dále 
zhoršují přesnost jejich upnutí a házení v upnutém stavu. Pokud jsou 
použity nástroje s vnitřním chlazením, může dojít k zanášení chladících 
kanálků a tím ke snížení přívodu kapaliny atd. Pro vysokotlaké chladicí 
systémy firmy ChipBlaster je možné použít odstředivé filtrační jednotky, 
které dokážou odstranit kovové abrazivní částice o velikosti 5 µm. Tyto 
odstředivé filtrační jednotky nejsou přímo součástí chladících systému. 
Chladicí kapalina také nesmí pěnit. 

 
b) Koncentrace chladicí kapaliny - důležitým faktorem chladicí kapaliny je její 

koncentrace, která by se měla pohybovat v rozmezí 8% - 10% u vody a do 
12% u oleje. Nesprávná koncentrace s sebou nese celou řadu problémů. 
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V první řadě se vlivem nesprávné koncentrace neustále mění řezný 
proces, podle aktuální hodnoty koncentrace. Dále se vlivem nesprávné 
koncentrace musí často měnit přednastavené parametry dané operace, 
aby nedošlo k poškození nástroje. Abychom snížili vliv lidského zásahu na 
kontrolu koncentrace a tím snížili také vedlejší časy, je možné kontrolu 
koncentrace provádět pomocí automatického kontrolního systému 
koncentrace. Tento systém je možno aplikovat, jak pro samostatně stojící 
jednotky, tak také pro chladicí jednotky, které jsou součástí obráběcího 
centra. Systém je možno přednastavit na měření koncentrace chladicí 
kapaliny v intervalu od 5 do 30 minut. Kontrola koncentrace vede 
k prodloužení životnosti chladiva a nástroje. 

 
c) Druh chladicí kapaliny - při vysokotlakém chlazení se používají dva 

základní druhy chladicích kapalin. Jedná se především o vodu, která má 
výborný chladící účinek, ale špatný mazací účinek. Důležitým faktorem při 
volbě vody je její koncentrace, která by se měla pohybovat v rozmezí 8% - 
10% a také tvrdost vody. Tvrdost vody je především důležitá z hlediska 
usazování vodního kamene v trysce. Další kapalinu, kterou můžeme 
použít je olej. Olej má výborné mazací vlastnosti, ale špatné chladicí 
vlastnosti. Z hlediska vysokotlakého chlazení má také několik nevýhod. 
V první řadě se olej vyznačuje nižší hustotou vůči vodě. Z důvodu nižší 
hustoty má olej menší schopnost odvádět teplo z místa řezu než voda. 
Nižší hustota oleje je také příčinnou toho, že při stejném tlaku a objemu, 
bude výsledná síla proudu oleje menší než síla proudu vody. Olej má také 
vyšší viskozitu, což znamená, že při použití vysokotlakého chlazení působí 
větší odpor proti pumpování. Viskozita (mm2/s) oleje by neměla překročit 
43 % své hodnoty při 21°C. Z d ůvodu vyšší hodnoty viskozity oleje vyplývá 
také nižší průtok. Nižší průtok může mít za následek horší schopnost 
odlamování třísek a jejich odvod z místa řezu. Ze všech výše 
jmenovaných nevýhod se může zdát, že olej není vhodná kapalina pro 
vysokotlaké chlazení. Při použití oleje, jako kapaliny pro vysokotlaké 
chlazení je nutné dbát především na jeho vhodný výběr.  Správnou volbou 
oleje lze ovlivnit životnost a efektivitu obráběcího stroje i řezných nástrojů, 
kvalitu, kvantitu odvedené práce, vynaložené náklady i dosažené zisky. Při 
provádění běžných soustružnických operací není nutné olej používat. 
Existují ovšem i případy, které si přímo vyžadují vysokotlaké chlazení 
s olejem. Jedná se především o závitování hlubokých děr. U této operace 
je použití nízkotlakého chlazení nedostačující (je velice obtížné, aby 
kapalina obtékala a působila na celý obráběný povrch). Aby se dalo použít 
vysokotlaké chlazení s olejem je nutné stávající čerpadlo nahradit 
výkonnějším typem a také zvolit kvalitnější filtraci, přívod oleje musí být 
skrz nástroj, viz obrázek 4.4. Důležitým pravidlem je, že na 1 kW řezného 
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výkonu nástroje by mělo být do místa řezu dodáváno 2,3 l oleje. Jako 
vhodný druh oleje se doporučuje použit emulzní olej ve vodě, který se 
v mnohém blíží charakteristikám vody (10% koncentrace, výborné mazací 
účinky, odvod tepla, protikorozní účinky a je šetrnější k životnímu 
prostředí) [8]. 

 

 
Obrázek 4.4: Přívod oleje středem nástroje [11]. 

 
 

4.2 FILTRACE 
 

V současné době je trend při obrábění neustále snižovat tolerance 
přesnosti. To s sebou přináší vyšší nároky na filtraci chladicí kapaliny. 
Obecně platí, že by měly být z chladicí kapaliny odstraněny všechny částice 
větší jak 10 % z nejnižší toleranční hodnoty. Firma ChipBlaster nabízí filtrační 
jednotky, které mohou filtrovat částice od velikosti 1 µm. 
 
Hlavní důvody filtrace chladicí kapaliny: 
 
Dva základní důvody proč filtrovat chladicí kapalinu jsou: 

a) vliv chladicí kapaliny na obráběcí centrum – stroj, 
b) vliv chladicí kapaliny na řezné nástroje. 

 
Ad a) Obráběcí centra-stroje - každé mechanické zařízení, které potřebuje 

vytvořit přesné součásti, by mělo být chráněno před nečistotami 
a kontaminací, např. drobné kovové částice třísky poškozují rotační části 
na frézovacích strojích. Drobné částečky způsobují špatnou 
opakovatelnost a opotřebení držáků frézy. Při testech, které se zaměřily 
na kontrolu drsnosti povrchu frézovacích držáků, bylo zjištěno, že ze 40 
frézovacích držáků, které se používaly po dobu několika měsíců, měl 
téměř každý na povrchu vruby z důvodu třísek, které se dostaly mezi 
nástroj a vřeteno, viz obrázek 4.5.  
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Obrázek 4.5. Poškození vřetene vlivem nečistot a třísek [7]. 
 

Ad b) Řezné nástroje - nástroje se liší citlivostí vůči abrazivním částem 
v chladicí kapalině. Životnost nástroje je závislá na čistotě chladicí 
kapaliny. Pokud se nepřefiltrovaná chladicí kapalina s abrazivními 
částicemi vstřikuje na rozhraní tříska/nástroj, dochází k poškození nástroje 
a vznikají nerovnosti na povrchu obrobku, viz obrázek 4.6. Samostatnou 
kapitolu tvoří vrtání, kde může nastat problém s ucpáním díry na přívod 
chladicí kapaliny skrz vrták. Ucpání způsobí drobné nečistoty v chladicí 
kapalině. Dojde k zamezení přísunu kapaliny do místa řezu. Z toho 
důvodu nedochází k odvodu třísek z místa řezu, díra se zahlcuje, což 
může vést až k destrukci vrtáku. Představte si, jak musí být malé a jak 
moc zakalené třísky, které ucpou díry vrtáku, jestliže nejsou vidět pouhým 
okem. Z těchto důvodu je životnost vrtáků nepředvídatelná. Při procesu 
chlazení musí být proto kontrolováno více prvků najednou. 

 

 
 

Obrázek 4.6. Špatné dokončení povrchu obrobku 
vlivem nečistot a třísek [7]. 
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4.2.1 ZPŮSOBY FILTRACE PRO VYSOKOTLAKÉ A VELKOOBJEMOVÉ 

CHLADICÍ SYSTÉMY 

V současné době jsou na trhu nabízeny dva způsoby filtrace chladicí 
kapaliny. Jedná se o velkoobjemové filtrační systémy s vyměnitelnými filtry, 
nebo odstředivé filtrační systémy s možností doplnění o odstředivku kalu.      
U těchto filtračních systémů nejsou vyměnitelné filtry zapotřebí. 
 
a) Velkoobjemový filtrační systém - jedná se o filtraci pomocí pytlových filtrů 

z běžné tkaniny až do velikosti 1 µm standardně 5 µm. Tyto systémy 
nemají vlastní oběžný systém (systém - pumpu), ale napojují se na 
(oběžný systém) stroje. Jsou to systémy navržené pro velkoobjemové 
aplikace. Doporučují se používat pro stálý průtok chladicí kapaliny do 
76 l/min a tlaku 0,2 MPa. Průtok chladicí kapaliny je řízen jednou dvojicí 
M-funkcí. Výstup kapaliny může být u frézovacích center naprogramován 
skrze vřeteno nebo do vnějšího chlazení. Jednotky mohou být vybaveny 
jednou, dvěma nebo čtyřmi filtračními nádobami viz obrázek 4.7. Jsou 
vhodné pro vrtání s nástroji do průměru 42mm. Princip spočívá 
v přečerpávání chladicí kapaliny z nádrže obráběcího stroje přes filtrační 
nádobu na vstup čerpadla. Úroveň filtrace se dá posoudit pomocí 
ηx účinnosti filtrace βx filtračního koeficientu, viz rovnice 4.7, 4.8 [10]. 

 
�� �  ��

��
 ,        

 (4.7) 
 

kde Nx je počet částic před filtrem, Mx počet částic za filtrem. Účinnost je 
potom rovna 

 

�� � 100 �  
100
��

 �%. 

(4.8) 
 

 
Obrázek 4.7: Duální filtrační jednotka firmy ChipBlaster [7]. 
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b) Odstředivé filtrační jednotky - tyto filtrační jednotky byly zkonstruovány 

a navrženy tak, aby eliminovaly finančně náročnou výměnu filtračních 
náplní a snížily vedlejší časy. Jednotky jsou navrženy, aby běžely bez 
problémů a bez údržby. Tyto jednotky jsou bezúdržbové. Jsou vhodné jak 
pro vysokotlaké, tak i nízkotlaké chladicí systémy. Filtrační jednotky 
pracují na principu odstředivky. Základem filtračních jednotek ChipBlaster 
je velkokapacitní odstředivka. Chladicí kapalina je neustále filtrována 
a tlačena přečerpávacím čerpadlem do sacího (vstupního) otvoru, viz 
obrázek 4.8, kde je poté odstředivkou roztočena. Všechny jemné částice 
jsou odděleny a soustředěny kolem stěny nádrže, postupně propadají 
a shromaždují se pod zarážkou na dně filtrační nádoby. Přefiltrovaná 
chladicí kapalina je tlačena vírem vzhůru a vtéká zpět do nádrže chladící 
jednotky. Takto vyčištěná kapalina se navrací zpět do výroby. Testy 
provedené v nezávislé laboratoři prokázaly 98,75% účinnost tohoto 
systémy při filtraci do 2 µm [7]. 

 

 
 

Obrázek 4.8: Princip odstředivé filtrační jednotky [7]. 
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Výhody odstředivé filtrační jednotky jsou následující: 

 
• odstraňuje finančně nákladné filtry, 
• snižuje vedlejší časy, 
• snižuje poškození vřetene, 
• zvyšuje životnost nástroje, 
• zvyšuje životnost chladicí kapaliny. 

 
ODSTŘEDIVKA KALU 

 
Firma ChipBlaster dále nabízí k odstředivým filtračním jednotkám 

tzv. odstředivku kalu, která zajišťuje kontinuální filtraci. Princip a nákres 
odstředivky kalu je patrný z obrázku 4.9. Odstředivka kalu je schopna 
odstranit z kalu drobné částice a třísky. Tyto částice se posléze dopravují do 
vestavěného zásobníku. Takto upravená kapalina se vrací zpět do systému. 
Toto zařízení proto zvyšuje účinnost filtračních jednotek. Rozměry 
odstředivky kalu jsou 1720 mm x 1400 mm x 840 mm (v x d x š), tudíž není 
náročná na prostor. 

 
Obrázek 4.9: Princip práce odstředivky kalu [7]. 
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4.3 CHLADICÍ JEDNOTKY FIRMY CHIPBLASTER 

Chladicí jednotky ChipBlaster jsou nabízeny v několika výrobních řadách. 
Jednotlivé řady se od sebe liší velikostí průtoků, tlaků chladicí kapaliny, průměrem 
nástroje pro vrtání atd. Jejich popis je vypracován v následujících kapitolách. 
 

4.3.1 CHLADICÍ JEDNOTKY ŘADY D 

Jsou ideální pro obráběcí stroje o výkonu do 15 kW, soustruhy s jednou hlavou 
a frézovací centra s kuželem ISO 40. Tyto jednotky jsou určeny pro bezobslužný 
provoz. Rozměry jednotek jsou: výška 1070 mm, délka 1080 mm, šířka 500 mm. 
V řadě D je nabízeno několik typů chladicích jednotek. Souhrn parametrů pro 
jednotlivé jednotky je popsán v tabulce 4.4. 

 

TYP 
JEDNOTKY 

PRŮTOK 
[l/min] 

TLAK 
[MPa] FILTRACE MAX.PRŮMĚR 

VRTÁKU [mm]  
CHLAZENÍ 
OLEJEM 

D16-70-1 16 7 Jedna filtrační jednotka o velikosti 
0,5 m a propustnosti 5 µm 11 Ne 

D30-80-1 30 8 Dvě filtrační jednotky o velikosti 
0,5 m a propustnosti 5 µm 20 Ne 

D20-140-5 20 14 Dvě filtrační jednotky o velikosti 
0,5 m a propustnosti 10 µm 13 Ano 

Tabulka 4.4: Přednastavené parametry chladicích jednotek řady D. 
 

U všech typů jednotek řady D je možné přidat externí regulátor tlaku, který 
umožňuje nastavení libovolně nižšího tlaku do 2,5 MPa. Jednotka D20-140-5 je 
určena pro dlouhotočné CNC soustružnické automaty, má možnost 5 výstupů 
chladicí kapaliny. Ke všem řadám je možné dodat také externí nádrž s objemem 
600 litrů, potom se před označení řady přidá písmeno T. 

 
4.3.2 CHLADICÍ JEDNOTKY ŘADY JV 

Všechny chladicí jednotky s označením V mají možnost regulace průtoku 
chladicí kapaliny. Jsou vhodné pro obráběcí stroje do 18 kW, soustruhy s jednou 
hlavou a frézovací centra s kuželem ISO 40. Tyto jednotky jsou určeny pro 
bezobslužný provoz. Rozměry jednotek jsou: výška 1240 mm, délka 1430 mm, 
šířka 890 mm. V řadě JV jsou nabízeny dva typy chladicích jednotek. Souhrn 
parametrů pro obě jednotky je popsán v tabulce 4.5. 
 

TYP 
JEDNOTKY 

PRŮTOK 
[l/min] 

TLAK 
[MPa] FILTRACE MAX.PRŮMĚR 

VRTÁKU [mm]  
CHLAZENÍ 
OLEJEM 

JV 10 12 až 38 do 
10,5 

Možnost připojit odstředivou 
filtraci, nebo zdvojenou filtraci 25 Ano 

JVHP 4 až 38 do 21 Možnost připojit odstředivou 
filtraci, nebo zdvojenou filtraci 25 Ano 

Tabulka 4.5: Přednastavené parametry chladicích jednotek řady JV. 
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4.3.3 CHLADICÍ JEDNOTKY ŘADY EV 

Jsou vhodné pro obráběcí stroje do 26 kW, soustruhy se dvěma hlavami            
a frézovací centra s kuželem ISO 50. Tyto jednotky jsou určeny pro bezobslužný 
provoz. Rozměry jednotek jsou: výška 1240 mm, délka 1480 mm, šířka 1060 mm. 
V řadě EV jsou nabízeny dva typy chladicích jednotek. Souhrn parametrů pro obě 
jednotky je popsán v tabulce 4.6. 

 

TYP 
JEDNOTKY 

PRŮTOK 
[l/min] 

TLAK 
[MPa] FILTRACE MAX.PRŮMĚR 

VRTÁKU [mm]  
CHLAZENÍ 
OLEJEM 

EV 13 12 až 50 do 
13,3 

Možnost připojit odstředivou 
filtraci, nebo zdvojenou filtraci 33 Ano 

EVHP 8 až 50 do 21 
Možnost připojit odstředivou 

filtraci, nebo zdvojenou filtraci 33 Ano 

Tabulka 4.6: Přednastavené parametry chladicích jednotek řady EV. 
 

4.3.4 CHLADICÍ JEDNOTKY ŘADY GV 

Jsou vhodné pro obráběcí stroje do 37 kW, soustruhy se dvěma hlavami            
a frézovací centra s kuželem ISO 50. Tyto jednotky jsou určeny pro bezobslužný 
provoz. Rozměry jednotek jsou: výška 1910 mm, délka 1490 mm, šířka 1060 mm. 
V řadě GV jsou nabízeny dva typy chladicích jednotek. Souhrn parametrů pro obě 
jednotky je popsán v tabulce 4.7. 
 

TYP 
JEDNOTKY 

PRŮTOK 
[l/min] 

TLAK 
[MPa] FILTRACE MAX.PRŮMĚR 

VRTÁKU [mm]  
CHLAZENÍ 
OLEJEM 

GV 20 15 až 76 do 
10,5 

Možnost připojit odstředivou 
filtraci, nebo zdvojenou filtraci 50 Ano 

GVHP 8 až 76 do 21 
Možnost připojit odstředivou 

filtraci, nebo zdvojenou filtraci 50 Ano 

Tabulka 4.7: Přednastavené parametry chladicích jednotek řady GV. 
 

Chladicí jednotka GV20 má ve standardním vybavení zdvojenou filtraci (chladicí 
emulze 5 µm, řezný olej 20 µm). 
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4.3.5 CHLADICÍ JEDNOTKY ŘADY CV 

Jsou vhodné pro obráběcí stroje do 80 kW, soustruhy s více hlavami                 
a frézovací centra s kuželem ISO 50, nebo pro obsluhování více strojů na jednou. 
Tyto jednotky jsou určeny pro bezobslužný provoz. Rozměry jednotek jsou: výška 
1340 mm, délka 2890 mm, šířka 1650 mm. V řadě CV je nabízen pouze jeden typ 
chladicí jednotky. Souhrn parametrů pro tuto jednotku je popsán v tabulce 4.8. 
 

TYP 
JEDNOTKY 

PRŮTOK 
[l/min] 

TLAK 
[MPa] FILTRACE MAX.PRŮMĚR 

VRTÁKU [mm]  
CHLAZENÍ 
OLEJEM 

CV50 - 3000 30 až 
150 do 20 Možnost připojit odstředivou 

filtraci, nebo zdvojenou filtraci 130 Ano 

Tabulka 4.8: Přednastavené parametry chladicí jednotky řady CV. 
 

Chladicí jednotka CV50-3000 má ve standardním vybavení čtyři výstupy 
chladicí kapaliny, čtyři filtry (chladicí emulze 5 µm, řezný olej 25 µm).  
 

Ke všem řadám JV, EV, GV a CV je možné pořídit následující opce: filtrace na 
bázi odstředivky, odstředivku kalu, zdvojenou filtraci, sběr zbytkového oleje, 
automatické přepínání filtrů, automatická kontrola kvality chladicí kapaliny, měřící 
zařízení a ukazatele, pistole na vnější oplach stolu, magnetická separace třísek, 
chlazení udržující stálou teplotu chladicí kapaliny. U všech jednotek s označení V 
je také možno použít chlazení olejem. Doporučují se používat lehké minerální 
oleje a lehké rostlinné oleje. Naopak se nedoporučují používat chlorované                     
a náhražkové oleje. Limitním faktorem pro použití olejů je jejich viskozita. 
Viskozitní limity pro jednotlivé typy chladicích jednotek jsou popsány v tabulce 4.9.  
 

TYP 
JEDNOTKY 

TEPLOTA 
[°C] 

VISKOZITA 
[mm 2/s] 

JV 10 21 43,16 

EV 13 21 32,37 

GV 20 21 38,844 

CV50-3000 21 38,844 

Tabulka 4.9: Limitní hodnoty viskozity pro jednotlivé 
typy chladicích jednotek. 

 
4.4 OPOTŘEBENÍ ŘEZNÉHO NÁSTROJE PŘI 

VYSOKOTLAKÉM A VELKOOBJEMOVÉM CHLAZENÍ 
 

Při třískovém obrábění dochází k postupnému opotřebení řezného nástroje. 
Obecně lze říci, že opotřebení je důsledkem funkce všech strojních součástí, 
které se vzájemně dotýkají a konají vůči sobě pohyb. U třískového obrábění  
relativní pohyb koná nástroj-tříska a nástroj-obrobek. Na velikosti a druhu 
opotřebení mají výrazný vliv následující faktory: 
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• geometrie nástroje, 
• řezné prostředí (teplota v místě řezu), 
• tvorba mechanizmu třísky, 
• druh obráběcí operace, 
• řezná rychlost,  
• posuv.  

 
Opotřebení nástroje vzniká vzájemným působením povrchových vrstev 

materiálu nástroje a obrobku. Teplota v místě řezu dosahuje velikosti kolem 
850°C a tlaky v tomto míst ě mohou dosahovat 104 MPa. Rozhodujícím 
faktorem určujícím, který typ děje v procesu opotřebení převládá, je teplota 
styku nástroje s obrobkem [12]. 

 
Mezi základní mechanismy patří: 

• abraze – brusný otěr, oddělování a přemísťování částic z míst, kde 
stykem dvou kovů na kov se poruší povrchové vrstvy [1], 

• adheze – nastává za vysokých teplot a tlaků, kdy se vytvoří 
mikrosvárové spoje na vrcholcích nerovností čela a třísky, 

• difúze – přechod atomů z materiálu nástroje do materiálu obrobku                
a naopak, 

• oxidace – za pomoci kyslíku vznikají na povrchu nástroje nežádoucí 
chemické sloučeniny, 

• plastická deformace – vzniká následkem vysokého mechanického 
a tepelného zatížení, 

• křehký lom – se objevuje následkem vysokého mechanického zatížení. 
 

Z hlediska vysokotlakého a velkoobjemového chlazení je třeba se zaměřit 
na dva faktory ovlivňující opotřebení nástroje a to řezné prostředí a tvorba 
mechanismu třísky. 

 
 
 

4.4.1 ELIMINACE OPOTŘEBENÍ NÁSTROJE VLIVEM DLOUHÉ T ŘÍSKY PŘI 
POUŽITÍ VYSOKOTLAKÉHO CHLAZENÍ 

 
Třísky mohou způsobit nepředvídatelné poškození nástroje, stroje či 

obrobku. Dlouhé třísky se hůře kontrolují, způsobují více poškození a špatně 
odvádí z místa řezu. Dlouhá tříska je znázorněna na obrázku 4.10a a na 
obrázku 4.10b je možno vidět vzhled krátké třísky. Dlouhé třísky se mohou 
obalit kolem vřetene, obrobku nebo nástroje a tím způsobují jejich poškození.   

 
Naopak krátké zlomené třísky mohou být rychle odváděny z místa řezu, 

pomocí proudu chladicí kapaliny. Aby vznikaly krátké zlomené třísky 
doporučuje se u vysokotlakého chlazení přivádět chladicí kapalinu do místa 
řezu z místa B dle obrázku 3.1. Přívod chladicí kapaliny do místa řezu ze 
směru B nám zajistí tryska umístěna na držáku nástroje dle obrázku  4.11 
a obrázku 4.12.  
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(a)       (b) 

 

 
 

Obrázek 4.10: (a) Dlouhá tříska vzniklá při nízkotlakém chlazení, 
(b) krátká tříska vzniklá při vysokotlakém chlazení. 

 

 
Obrázek 4.11: Umístění trysky na držáku nástroje. 

 
 

 
Obrázek 4.12: Umístění dvou trysek na držáku nástroje 
a znázornění přívodu chladicí kapaliny do místa řezu [13]. 
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4.4.2 ELIMINACE OPOTŘEBENÍ NÁSTROJE VLIVEM ŘEZNÉHO PROSTŘEDÍ 

PŘI POUŽITÍ VYSOKOTLAKÉHO CHLAZENÍ 

 
Řezné prostředí ovlivňuje opotřebení nástroje, trvanlivost nástroje a funkční 

vlastnosti obrobku (drsnost obrobeného povrchu, zpevnění obrobené plochy          
a zbytková napětí v povrchové vrstvě). Mezi faktory, které ovlivňují řezné 
prostředí, patří: 

• teplota, 
• tření na čele a hřbetě nástroje, 
• chladicí a mazací kapaliny. 

 
Na opotřebení břitu nástroje má největší vliv sekundární a terciální plastická 

deformace. Jsou to tedy místa, kde dochází ke tření mezi třískou a čelem 
nástrojem, respektive hřbetem nástroje a obrobkem. V důsledku tření se 
generuje na kontaktních plochách vysoká teplota, která nám značně ovlivňuje 
tvorbu opotřebení na čele i hřbetě nástroje. Teplotu na kontaktních plochách 
lze eliminovat správně zvoleným typem chlazení. Při obrábění se teplota 
v místě řezu pohybuje v rozmezí teplot mezi 600°C - 800°C. J e známo, že při 
použití nízkotlakého chladicího systému se část přiváděné chladicí kapaliny, 
ještě před tím než dopadne do místa řezu, přemění v páru. Tudíž vytváří 
bariéru přehřáté páry. K překonání této bariéry je možné použít vysokotlaké 
chladicí systémy, které zaručí, že chladicí kapalina se v celém jejím množství 
dostane do místa řezu. Při testování vlivu teploty na opotřebení břitových 
destiček, bylo zjištěno, že vysokotlaké chlazení dokáže prodloužit životnost 
nástroje až na 13-ti násobek, jak je patrné z obrázku 4.13a a obrázku 4.13b. 
 
 

(a)       (b) 
 

 
Obrázek 4.13: (a) teplotně opotřebovaná břitová destička při obrábění niklové 
slitiny (INCONEL 718), (b) 13krát prodloužená životnost stejné břitové destičky 
při použití vysokotlakého chladicího systému. 
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4.5 OBRÁBĚCÍ OPERACE PŘI POUŽITÍ VYSOKOTLAKÉHO 

CHLAZENÍ 
Vysokotlaké chlazení lze použít pro všechny druhy obráběcích operací 

(soustružení, frézování a vrtání). Popis a princip použití vysokotlakého 
chlazení pro jednotlivé operace je popsán níže.  
 

4.5.1 SOUSTRUŽENÍ PŘI POUŽITÍ VYSOKOTLAKÉHO CHLAZENÍ 

 
Jeden z hlavních problémů chlazení při soustružení je, že chladicí kapalina 

není efektivně využívána. Jeden z výrobců chladicích kapalin provedl testy, při 
kterých bylo zjištěno, že až 40 % z času soustružení chladicí kapalina 
nepůsobí na nástroj nebo obrobek [9].  
 

Vysokotlaké chladící jednotky jsou zkonstruovány tak, aby chladicí kapalina 
byla dopravena do místa, kde je jí opravdu třeba (na rozhraní tříska/nástroj) 
a byla efektivně využita po celou dobu chlazení. Dalším důležitým 
požadavkem je proniknutí přes parní bariéru a odvedení třísek z místa řezu. 
Správné nastavení tlaku a objemu chladicí kapaliny zabrání vytvoření parní 
bariéry a jejího lokálního růstu. Velké množství chladicí kapaliny má za 
následek odstranění tepla z místa řezu, a tím pádem se nemůže vytvořit parní 
bariéra. Důležité je nastavení tlaku, ovšem samotný tlak bez objemu je 
bezvýznamný. Bylo zjištěno, že nezáleží na velikosti tlaku, pokud kapalina 
není přesně dopravena do místa řezu. Vysokotlaké chlazení udržuje nízkou 
teplotu, a z toho důvodu nemůže dojít ke vzniku škodlivých chemických reakcí. 
Správné nastavení tlaku chladicí kapaliny umožní odlomení třísky (studená 
tříska se láme daleko lépe a snadněji než tříska horká). Snížení teploty 
v místě řezu pomocí vysokotlakého chladicího systému, umožní až 30% 
zvýšení řezné rychlosti. Vysoký tlak chladicí kapaliny také poskytuje kluzkost 
mezi třískou a čelem nástroje, čímž se zlepšují dokončovací operace.  

 
Pro soustružení ChipBlaster patentoval trysku, která je součástí držáku 

nástroje, viz obrázek 4.14 a zajistí dopad chladící kapaliny do místa řezu. 
Tryska nedovolí chladicí kapalině pokračovat ve spirálovém toku. To vyžaduje, 
aby chladivo vytékalo ve zhuštěném, ustáleném toku, při doporučeném tlaku.  
Podle průměru trysky je automaticky nastavován průtok kapaliny. Trysky jsou 
vhodné pro celou řadu obráběcích operací (hrubování, dokončovací operace, 
obrábění závitů, zápichů). Doporučené průtoky a průřezy trysek jsou popsány 
v tabulce 4.10 a schéma trysek je patrné z obrázku 4.15, obrázku 4.16 
a obrázku 4.17. 
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 Obrázek 4.14: Umístění trysky na držáku nástroje, při soustružení [9]. 
 
 

 
Obrázek 4.15: Nákres trysky řady 8054 – 8058. 

 
 

 
Obrázek 4.16: Schéma trysky 8154 – 8158. 

 
 

 
Obrázek 4.17: Schéma trysky 8254 – 8256. 
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Výrobní 
číslo trysky 

Plocha kapaliny 
na výstupu 

z trysky  

Průtok [l/min] 
při tlaku 7 MPa 

Průtok [l/min] p ři 
tlaku 14 MPa 

Průtok [l /min] p ři 
tlaku 21 MPa 

Cena 
(Kč) 

8054 1,574 9 13 16 1100 

8055 1,819 11 15 18 1100 

8056 3,148 19 26 32 1100 

8057 4,45 26 37 45 1100 

8058 8,9 49 73 90 1100 

8154 1,574 9 13 16 1250 

8155 1,819 11 15 18 1250 

8156 3,148 19 26 32 1250 

8157 4,45 26 37 45 1250 

8158 8,9 49 73 90 1250 

8254 1,574 9 13 16 1250 

8254R 1,574 9 13 16 1250 

8254M 1,574 9 13 16 1250 

8254M5R 1,574 9 13 16 1250 

8255 1,819 11 15 18 1250 

8255R 1,819 11 15 18 1250 

8255M 1,819 11 15 18 1250 

8255M5R 1,819 11 15 18 1250 

8256 3,148 19 26 32 1250 

8256R 3,148 19 26 32 1250 

8256M 3,148 19 26 32 1250 

8256M5R 3,148 19 26 32 1250 

Tabulka 4.10: Doporučené průtoky při stanovém tlaku a průřezu vstupního otvoru 
trysky. Označení R znamená reverzní závit, M metrický závit M5R reverzně 
metrický závit. 
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4.5.2 FRÉZOVÁNÍ PŘI POUŽITÍ VYSOKOTLAKÉHO CHLAZENÍ 

 
Základní podmínkou skutečně efektivního chlazení u frézování je chlazení 

vedené středem nástroje a vřetene. Pouze chlazením středem nástroje je 
možné zaručit, aby se do řezné zóny dostalo takové množství chladicí 
kapaliny, která nám z ní efektivně odvede teplo a třísky. Při nesprávně 
zvoleném množství chladicí kapaliny nastává neefektivní a zbytečné 
zaplavování místa řezu. Chladicí kapalina, aniž by byla využita, odtéká do 
odpadu. V tomto případě nenastává pouze plýtvání kapalinou, ale také se 
nadměrně zatěžují pumpy, které kapalinu čerpají a dále se nám zbytečně 
zanáší filtry. Celý proces chlazení je tudíž ekonomicky nevýhodný. Aby 
nedocházelo k neefektivnímu chlazení, je možné použít vysokotlaké chladicí 
systémy, u kterých si navolíme tlak kapaliny a průtok je automaticky nastaven 
podle průměru nástroje nebo trysky, tudíž nedochází ke zbytečnému 
zaplavovaní místa řezu. Takto provedené chlazení zlepšuje životnost nástroje 
a umožňuje vyšší otáčky, vyvrtávání hlubších děr a frézování kapes. Přehled 
doporučených hodnot pro frézování různých druhů materiálu je popsán 
v tabulce 4.11. Z těchto důvodů se zvyšuje produktivita a zkracuje doba cyklu.         
U vysokotlakého chlazení při frézování je možné stejně jako u soustružení 
použít programovatelnou trysku. Na jednu frézovací hlavu je možné umístit         
i několik trysek, viz obrázek 4.18. Obecně platí pravidlo, kolik má fréza břitů, 
tolik by měla mít trysek. 
 
 

 
Obrázek 4.18: Umístění trysek na frézovací hlavu [9]. 
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Obráběný 
materiál 

D frézy 
[mm] 

2 břity 3 břity 4 břity 

fz vc n vf fz vc n vf fz vc n vf 

Ocel 12020 

10 0,0381 610 20371 1552 0,038 610 20371 2322 0,038 610 20371 3104 

25 0,09 610 7639 1375 0,09 610 7639 2062 0,09 610 7639 2750 

50 0,114 610 3819 873 0,114 610 3819 1309 0,114 610 3819 1742 

75 0,114 610 2546 582 0,114 610 2546 873 0,114 610 2546 1164 

100 0,127 610 1909 485 0,127 610 1909 727 0,127 610 1909 970 

42CrMoS4 

10 0,0381 370 12220 931 0,038 370 12220 1397 0,038 370 12220 1862 

25 0,09 370 4583 815 0,09 370 4583 1220 0,09 370 4583 1629 

50 0,114 370 2291 523 0,114 370 2291 785 0,114 370 2291 1047 

75 0,114 370 1527 349 0,114 370 1527 523 0,114 370 1527 670 

100 0,127 370 1145 290 0,127 370 1145 436 0,127 370 1145 582 

Litina, 
temperovaná 

litina 

10 0,0381 490 16297 1241 0,038 490 16297 1860 0,038 490 16297 2483 

25 0,09 490 6110 1086 0,09 490 6110 1630 0,09 490 6110 2173 

50 0,114 490 3050 700 0,114 490 3050 1045 0,114 490 3050 1397 

75 0,114 490 2037 465 0,114 490 2037 700 0,114 490 2037 931 

100 0,127 490 1520 390 0,127 490 1520 582 0,127 490 1520 776 

Ocel 17240 

10 0,038 274 9167 698 0,038 274 9167 1047 0,038 274 9167 1397 

25 0,089 274 3437 611 0,089 274 3437 916 0,089 274 3437 1222 

50 0,1143 274 1718 392 0,114 274 1718 589 0,114 274 1718 785 

75 0,1143 274 1145 261 0,114 274 1145 392 0,114 274 1145 523 

100 0,127 274 859 218 0,127 274 859 327 0,127 274 859 436 

Slitiny hliníku  

10 0,0381 610 20371 1552 0,038 610 20371 2328 0,038 610 20371 3104 

25 0,09 610 7639 1358 0,09 610 7639 2037 0,09 610 7639 2716 

50 0,114 610 3819 873 0,114 610 3819 1309 0,114 610 3819 1746 

75 0,114 610 2546 582 0,114 610 2546 873 0,114 610 2546 1164 

100 0,127 610 1909 485 0,127 610 1909 727 0,127 610 1909 970 

Slitiny titanu 

10 0,0381 120 4074 310 0,038 120 4074 465 0,038 120 4074 620 

25 0,09 120 1527 271 0,09 120 1527 407 0,09 120 1527 543 

50 0,114 120 763 174 0,114 120 763 260 0,114 120 763 350 

75 0,114 120 509 116 0,114 120 509 174 0,114 120 509 232 

100 0,127 120 381 97 0,127 120 381 145 0,127 120 381 194 

Tabulka 4.11: Doporučené řezné rychlosti a posuvy při frézování 
s vysokotlakým chlazením. 

 
 

 
 
 



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE  List 44 

 

 
Výhody frézování s vysokotlakým chlazením: 

• nedochází k teplotním šokům, 
• kapalina vždy zasáhne řeznou hranu, 
• získáváme velmi přesný tvar obrobku, 
• zvýšení řezné rychlosti, 
• zvýšení posuvu, 
• zvýšení životnosti nástrojů. 

 
 

4.5.3 VRTÁNÍ PŘI POUŽITÍ VYSOKOTLAKÉHO CHLAZENÍ 

 
Stejně jako u soustružení a frézování, tak i uvrtání slouží vysokotlaké 

chlazení k odstranění typických problémů s třískami a teplotou.  U vrtání je 
využití vysokotlakého chlazení nejmarkantnější, protože při vrtání musíme 
chladit místo řezu ve velmi omezeném prostoru, např. při vrtání neprůchozí 
díry či řezání závitu závitníkem.  Přívod chladicí kapaliny musí být skrze 
nástroj, viz obrázek 4.19. Pro většinu případu vrtání se doporučuje pracovat 
s tlaky kolem 7 MPa. V praxi se ale mohou objevit případy, kdy je nutné 
pracovat s tlaky vyššími jak výše jmenovaných 7 MPa.  
 

 
Obrázek 4.19: Vysokotlaké chlazení středem nástroje [9].  

 
Efektivita práce vrtáku závisí na: 

• objemu chladicí kapaliny, 
• tlaku chladicí kapaliny, 
• průměru třísky, 
• průměru vrtané díry, 
• proudu chladicí kapaliny. 

 
Důkaz, že všechny aspekty, které ovlivňují efektivitu práce, si lze ověřit na 

provedeném testu vrtání děr průměru d=3,3 mm a délky l = 10d, viz 
tabulka 4.12. 
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  Vrtání děr d =3,3 mm a délky l = 10d 

Tlak kapaliny (MPa) 6,9 
Nástroj celokarbidový vrták Ø 3,3 mm 

Stroj Mori seiki SV50 
Otáčky (1/min) 10 000 
Posuv (mm/ot) 0,165 
Doba vrtání (s) 1,2 

Počet děr na trvanlivost 
vrtáku  4000 

Tabulka 4.12: Získané hodnoty při vrtání díry o průměru d=3,3mm 
a délky l=10d. 
 

Při vrtání s tlakem kapalin 7 MPa vzniká krátká tříska, kterou je kapalina 
schopna lépe odvést z místa řezu. Vzhled třísek je patrný z obrázku 4.20. Aby 
došlo k bezproblémovému odvodu třísek, výrobce doporučuje pracovat 
s průtokem 15l/min na mm průměru vrtáku. 

 
 

 
Obrázek 4.20: Třísky vzniklé při vrtání ocele 12050 a slitiny hliníku [9]. 

 
Aby bylo dosaženo bezchybného, a kvalitního vrtání musí být splněny 

následující parametry. Především je nutné vybrat správný druh chladicí 
kapaliny. Kapaliny musí mít téměř dokonalou čistotu, nesmí obsahovat třísky 
ani drobné nečistoty, protože by mohlo dojít k ucpání chladících kanálků 
(snižuje se přívod kapaliny) a poškození např. upínací plochy nástroje. 
Zůstane-li mezi upínacími plochami nástroje např. tříska o velikosti asi 5 µm 
snižuje se přesnost i použitelnost vrtání. Nečistoty obsažené v chladicí 
kapalině také v neposlední řadě snižují trvanlivost vrtáků. Kapaliny musí mít 
také velmi dobré mazací účinky, koncentrace nesmí být menší než 8 % a ne 
větší než 12 % a také nesmí pěnit. Doporučené rychlosti a posuvy pro vrtání 
s vysokotlakým chlazením viz tabulka 4.13. 
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Výhody vysokotlakého chlazení při obrábění: 

• udržení tlaku ve vrtaném otvoru, 
• překonání parní bariéry, 
• možnost kontroly utváření a odvodu třísek,  
• zvýšení řezné rychlosti (až o 30 %), 
• zvýšení trvanlivosti řezného nástroje. 

 
 

Materiál 
průměr 
vrtáku 
[mm] 

fz 
[mm/ot]  

vc 
[m/min]  

n 
[1/min]  

vf 
[m/min]  

12020 

5,0 0,109 330 21000 2290 

7,5 0,2184 335 14151 3090 

10,0 0,327 315 9958 3260 

12,5 0,381 330 8403 3200 

Slitiny titanu 

5,0 0,06 50 3040 185 

7,5 0,1397 50 2050 287 

10,0 0,215 45 1450 310 

12,5 0,254 50 1220 310 

Bronz a 
slitiny mědi 

5,0 0,06 360 22800 1370 

7,5 0,1397 360 15400 2150 

10,0 0,2159 340 10850 2345 

12,5 0,254 360 9160 2330 

Slitiny hliníku 

5,0 0,0508 600 38000 1930 

7,5 0,205 605 25730 5275 

10,0 0,325 570 18100 5890 

12,5 0,381 600 15280 5820 

Nástrojová 
ocel 

5,0 0,078 150 9500 740 

7,5 0,17 150 6430 1095 

10,0 0,261 145 4530 1180 

12,5 0,304 150 3820 1160 
Tabulka 4.13: Doporučené rychlosti a posuvy při vrtání s použitím 
vysokotlakého chlazení. 
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5  ZKOUŠKY OBRÁB ĚNÍ PŘI POUŽÍTÍ VYSOKOTLAKÉ 

CHLADÍCÍ JEDNOTKY CHIPBLASTER  
 
Obecné parametry testů: 

Testy byly zaměřeny na porovnání vlivů vysokotlakého (7 MPa)                    
a nízkotlakého (2 MPa) chlazení při procesu obrábění. Porovnávalo se např. 
opotřebení nástroje, životnost nástroje, tvorba třísek, odvod tepla atd. Testy 
byly prováděny ve společnosti Kovosvit MAS, a.s., Sezimovo Ústí, za přispění 
pracovníků společnosti Technology – support, s.r.o.. 

 
Stroj: 

Testy byly prováděny na zařízení MCV 1000 QUICK, viz obrázek 5.1. Stroje 
MCV jsou postaveny na nosném rámu ve tvaru písmene C. Na zařízení je 
možno aplikovat lineární vedení ve všech osách, umožňuje  požadovanou 
přesnost a dynamiku obrábění. Stroje této řady umožňují automatickou 
výměnu nástrojů ze zásobníku, tudíž je umožněna práce v automatickém 
cyklu. Chladicí kapalina je přiváděna středem vřetena, což je vyhovující pro 
prováděné testy. Upínací plocha stolu má rozměry 1300 mm x 670 mm, max. 
zatížení stolu je 1200 kg a pracovní rozsah v osách X, Y, Z  je 1016 x 610 x 
720 mm3. Otáčky vřetene se pohybují v rozsahu 8000 ot/min až 24000 ot/min, 
dle druhu použitého vřetene [7]. 
 

 
 

Obrázek 5.1: Stroj MCV 1000 QUICK [7]. 
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Chladící jednotka: 

Jako chladící jednotka byla vybrána jednotka firmy ChipBlaster řady JV, viz 
obrázek 5.2. Přesné označení zní ChipBlaster JV10. Jedná se o jednotku, kde 
je možná automatická regulace průtoku chladicí kapaliny v intervalu 12 l/min 
až 38 l/min. Je možné ji použít pro vrtání děr do Ø 25 mm. Na jednotce je 
možné nastavit tlak do hodnoty 10,5 MPa a je vhodná pro obráběcí stroje 
o výkonu 18 kW, soustruhy s jednou hlavou a frézovací centra s kuželem ISO 
40 [7]. Jednotka je vybavena také vysokovýkonnou pumpou, která je schopna 
dodávat takové množství kapaliny, aby byl udržován stálý tlak. Zapnutí 
a vypnutí jednotky je řízeno dvojicí M-funkcí.  
 
 
 

 
Obrázek 5.2: Vysokotlaká chladící jednotka ChipBlaster JV10 [7]. 

 
Chladící médium: 

Byla použita chladicí kapalina typu Blaser, Blasocut KOMBI883.0,3+F28, 
koncentrace 8,8 % od firmy Blaser Swisslube CZ, spol.s.r.o. Jedná se s vodou 
mísitelnou chladící a mazací kapalinu vhodnou ke středně těžkému až 
těžkému třískovému obrábění. Chladicí kapalina neobsahuje chlor, tudíž se 
řadí mezi ekologicky nezávadné kapaliny.  
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5.1 TESTY ZAMĚŘENÉ NA MĚŘENÍ OPOTŘEBENÍ 
A ŽIVOTNOSTI NÁSTROJE. 

K měření opotřebení a životnosti nástroje byly provedeny celkem 3 testy. 
Jednalo se o měření opotřebení na břitové destičce drážkovací frézy, 
celokarbidového vrtáku a HSS vrtáku (High Speed Steel Drill). Průběhy 
a vyhodnocení testů jsou popsány v následujících kapitolách.  

 
5.1.1 TEST 1:  FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY Ø 16 mm S HLOUBKOU ŘEZU 5 mm 

 
Zadané parametry: 
 
Obráběný materiál:  ČSN 12 050 
Nástroj:    HP E 90AN D-16-3-C16-07-C - drážkovací fréza 
Břitová destička VBD:  HP ANKT 0702 PN-R IC928 
Upínač:    DIN 69 871 40 ER 32 x 65 
Řezné podmínky:  vc = 180 m/min (řezná rychlost), 
    n = 3500 1/min (počet otáček), 
    fz = 0,08 mm/zub (posuv na zub), 
    vf = 0,84 m/min (posuvová rychlost), 
    h = 5 mm (hloubka řezu) 
 
Cíle a průběh testu: 

Cílem testu bylo porovnat vliv vysokotlakého chladicího systému na 
životnost nástrojů. K testu byl použit materiál ocel 12 050. Průběh spočíval ve 
frézování drážky výše jmenovaných parametrů při stejných řezných 
podmínkách, ale při rozdílných tlacích (7 MPa a 2 MPa) a s rozdílným typem 
čerpadel. Opotřebení břitové destičky (VBD) na nástroji bylo měřeno po ujetí 
dráhy 3600 mm v řezu. Cílem testu nebylo ničit nástroje, a proto se 
neobrábělo až na hranu opotřebení [7]. 

 
Vyhodnocení testu: 

Před testem se očekávalo, že největší opotřebení vznikne na špičce 
nástroje. Ovšem po provedení testu bylo zjištěno, že největší opotřebení 
nevznikne na špičce břitové destičky, ale ve vzdálenosti 5 mm od špičky 
destičky, tj. v místě, kde končila hloubka záběru. Při použití chlazení 
s tlakem 2 MPa bylo možno pozorovat na povrchu břitové destičky první 
mikrotrhliny ve vzdálenosti 3,5 mm od špičky břitové destičky. Opotřebení bylo 
0,55 mm a začínalo ve vzdálenosti 0,8 mm od špičky destičky, viz obrázek 5.3. 
Při použití chlazení s tlakem 7 MPa nebylo možné na povrchu destičky žádné 
mikrotrhliny spatřit a opotřebení bylo 0,3 mm ve vzdálenosti 1,5 mm od špičky 
destičky. 
 

Ze zjištěných a naměřených výsledků je patrné, že lokální opotřebení na 
břitových destičkách při použití chlazení s tlakem 2 MPa je větší než při použití 
chlazení s tlakem 7 MPa. Navíc při použití vyššího tlaku chlazení je opotřebení 
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rovnoměrné. Také špička bude dříve zasažena u chlazení s tlakem 2 MPa než 
s tlakem 7 MPa.  
 

 

 
Obrázek 5.3: Velikost opotřebení VBD po obrábění s tlakem chladicí 
kapaliny 2 MPa, velikost opotřebení VBD po obrábění s tlakem 
chladicí kapaliny 7 MPa [7]. 

 
Rozdíly ve výsledcích testu jsou způsobeny tím, že u každého měření je 

rozdílná teplota v místě řezu. Při použití vysokotlakého chlazení je teplo 
odvedeno rychleji než u nízkotlakého chlazení. Větší tlak také zkracuje kontakt 
mezi třískou a vlastní břitovou destičkou. U obou způsobu chlazení nedošlo 
k problému utváření třísky, a tudíž nedocházelo k zahlcování stroje. Třísky 
vykazovaly stejný tvar i velikost, viz obrázek 5.4 srovnání. 
 

Testem bylo zjištěno, že obrábění s vysokotlakým chlazením snižuje 
opotřebení destiček, a tudíž zvyšuje jejich životnost oproti obrábění 
s nízkotlakým chlazením. 

 

 
Obrázek 5.4: Třísky po obrábění s chlazením 2 MPa a třísky po obrábění 
s chlazením 7 MPa [7]. 
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5.1.2 TEST 2:  VRTÁNÍ DÍRY Ø 3,5 mm, HLOUBKY 20 mm,  BEZ PŘERUŠENÍ 

ŘEZU, 441 DĚR  

 
Zadané parametry: 

 
Obráběný materiál:  ČSN 12 050  
Nástroj:     SCD 035-023-060-ACG 5 IC 908 – celokarbidový

    vrták 
Upínač:    DIN 69 871 40 ER 32 x 65 
Řezné podmínky:  vc = 100 m/min, 
    n = 9100 1/min, 
    fz = 0,15 mm/ot, 
    vf = 2,73 m/min 
     
Cíle testu: 

Cílem tohoto testu bylo provést dva experimenty: 
A) vliv vysokotlakého chlazení na životnost nástrojů, 
B) provést vrtání „na smrt“ vrtáku.  
 
Průběh experimentu A: 

Průběh spočíval ve vrtání díry výše jmenovaných parametrů při stejných 
řezných podmínkách, ale při rozdílných tlacích (7 MPa a 2 MPa) a s rozdílným 
typem čerpadel. Opotřebení vrtáku bylo měřeno po vyvrtání dráhy 8820 mm. 
 

Při použití vysokotlakého chlazení lze vypozorovat, že vzniká kratší tříska 
(až o 35 %), viz obrázek 5.5, tudíž nedochází k zahlcení a ucpání vrtané díry. 
Třísky jsou plynule odváděny ven z místa řezu, což ve výsledku zaručuje lépe 
opracovaný povrch a menší možnost zlomení vrtáku než u použití 
nízkotlakého chlazení. 
 
Vyhodnocení experimentu A: 

Velikost naměřeného opotřebení je u vysokotlakého chlazení velice malé, 
jak je patrné na obrázku 5.6a a obrázku 5.6b. Po celou dobu vrtání dráhy 8820 
mm nebylo nutné vrták přebrušovat. Naopak u použití nízkotlakého chlazení 
nám opotřebení zasahuje až do chladícího otvoru vrtáku, což vede k nutnému 
přebroušení.   
 

Vzniklé rozdíly ve výsledcích testu jsou způsobeny tím, že u každého 
měření je rozdílná teplota v místě řezu. Při použití vysokotlakého chlazení je 
teplo odvedeno rychleji než u nízkotlakého chlazení. Větší tlak také zkracuje 
kontakt mezi třískou a vlastní břitovou destičkou. 
 

Testem bylo zjištěno, že obrábění s vysokotlakým chlazením snižuje 
opotřebení vrtáku a tudíž zvyšuje jeho životnost oproti obrábění s nízkotlakým 
chlazením. A také to vede k méně časté nutnosti přebrušování vrtáku. 
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Obrázek 5.5: Třísky po obrábění s použitím nízkotlakého chlazení, třísky po 
obrábění s použitím vysokotlakého chlazení [7]. 
 
 

(a)       (b) 
 

Obrázek 5.6: Velikost opotřebení vrtáku při použití vysokotlakého chlazení [7], 
(a) pohled na ostří, (b) boční pohled na nástroj. 

 
 
Průběh experimentu B: 

Při tomto testu se provádělo vrtání díry daných parametrů až do úplné 
destrukce vrtáku. 
 
Vyhodnocení experimentu B: 

Při použití nízkotlakého chlazení a vyvrtání dráhy 8820 mm bylo ještě 
vyvrtáno dalších 90 otvorů, což činí 1800 mm. Po vyvrtání této délky došlo 
k prasknutí vrtáku v řezu. Při použití vysokotlakého chlazení a vyvrtání stejné 
délky vrták nejevil známky nutnosti přebroušení a vzniklé opotřebení bylo 
minimální (do 0,5 mm). Opět bylo prokázáno, že při použití vysokotlakého 
obrábění se prodlužuje životnost vrtáku. 
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5.1.3 TEST 3: VRTÁNÍ DÍRY Ø 6 mm DO HLOUBKY 120 mm,  BEZ 

PŘERUŠENÍ ŘEZU 

Cíle testu: 
Cílem testu bylo provést dva experimenty: 
 

A) Zkoumat délku řezu, aniž by došlo k poškození vrtáku. 
B) Měření energie vrtání při testování maximální hloubky díry bez přerušení 
řezu a měření životnosti nástroje. 
 

Zadané parametry experimentu A: 
 
Obráběný materiál:  ČSN 12 050  
Nástroj pro navrtání otvoru Ø 6,1 mm 
 
Nástroj:    FTO-GDN pr. 6,1 mm, OSG 48148068,  
Upínač:  tepelně smrštitelné pouzdro 
Řezné podmínky:  vc = 110 m/min, 
    n = 5750 1/min, 
    fz = 0,18 mm/ot, 
    vf = 3,105 m/min, 
    hloubka navrtávání 1,1 mm 

 
Nástroj pro vyvrtání otvoru Ø 6 mm do hloubky 120 mm:  
 
Nástroj:    FTO-GDXL Ø 6 mm, OSG 8568360,  
Upínač:    tepelně smrštitelné pouzdro 
Řezné podmínky:  vc = 100 m/min, 
    n = 5300 1/min, 
    fz = 0,18 mm/ot, 
    vf = 2,862 m/min, 
    hloubka navrtávání 120 mm 

 
Vyhodnocení a průběh experimentu A: 

Při nízkotlakém chlazení bylo zjištěno, že díru těchto parametrů není možné 
vyvrtat, protože dojde k zahlcení díry třískou a to vede ke zlomení vrtáku. Pro 
takovéto parametry vrtané díry by muselo být použito chlazení s tlakem 
minimálně 3 MPa. Z toho plyne, že při použití vysokotlakého chlazení není 
problém s vrtáním děr těchto parametrů. Test tudíž prověřil, že pro vrtání 
hlubokých děr (i 20d) je nutné použít vysokotlaké chlazení. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE  List 54 

 

 
Zadané parametry experimentu B: 
 
Nástroj:   Vrták HSS/PVD Ø 6 mm, DIN 338 R-N, Guhring 
Upínač:   Hydraulický držák Rohm SK 6x40 
Povlak vrtáku:  PVD: TiN, Ti(C,N), Ti(Al,N), TiN+Mo2C (Movic®) 
Stroj:   FV 25 CNC  
Chladivo:   Emulzní olej s EP, koncentrace 6 % 
Řezné podmínky: vc = 40 m/min, 
   n = 2120 1/min, 
   fz = 0,18 mm/ot, 
   vf = 1,145 m/min 
 
Vyhodnocení a průběh experimentu B: 

U nástrojů z rychlořezné oceli jde velice špatně změřit opotřebení. Při vrtání 
tímto vrtákem bylo vyvrtáno pouze několik děr, protože se vrtaná díra ucpala 
třískami a došlo k destrukci vrtáku. K destrukci došlo z toho důvodu, že 
přiváděná chladicí kapalina neměla dostatečný tlak k odvodu třísek z místa 
řezu. Při vyhodnocení a porovnání těchto dvou testů lze jednoznačně říci, že 
vysokotlaké chlazení má pozitivní vliv na vrtání. Zvyšuje životnost řezných 
nástrojů i rychlost vrtání. Také došlo při použití vysokotlakého chlazení ke 
snížení drsnosti povrchu vrtané díry. Průběh energie vrtání v závislosti na 
hloubce vrtané díry bez zastavení řezného procesu je na obrázku 5.7. 
Výsledky tohoto experimentu B pak byly porovnány s výsledky experimentu A 
a vyneseny do grafu na obrázku 5.8. 
 

 
Obrázek 5.7: Průběh energie vrtání v závislosti na hloubce vrtané díry bez 

zastavení řezného procesu[14]. 
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Obrázek 5.8: Porovnání všech výsledků vrtání s HSS vrtákem [14]. 

 
 

Poznámky ke všem testům: 
Všechny testy byly prováděny ve firmě Kovosvit MAS, a.s., Sezimovo Ústí. 

Testy nebyly zaměřeny na monitorování ohřevu chladicí kapaliny, který 
nastává neustálou cirkulací kapaliny, protože použitá pumpa čerpá pouze 
konstantní průtokové množství stále dokola bez ohledu na potřebu řezného 
procesu. Při využití vysokotlaké jednotky řady JV firmy ChipBlaster je velikost 
průtoku závislá na zpětném tlaku z místa řezu. Ten je vyhodnocován řídící 
jednotkou, a tím je zaručeno, že pístová pumpa dodá do řezu pouze 
požadované množství chladicí kapaliny. 
 
 
 
5.2 TESTY ZAMĚŘENÉ NA TVORBU TŘÍSKY. 

Tvorba třísky je velice důležitým faktorem, který má vliv na opotřebení 
nástroje, vřetene a stroje. Na tvorbě třísky také závisí kvalita obrobeného 
povrchu. Z těchto důvodů byly provedeny testy, které sledovaly tvorbu třísky 
při použití vysokotlakého a nízkotlakého chlazení. Všechny testy zaměřené na 
tvorbu třísky byly provedeny ve firmě Chipblaster. 
 

5.2.1 TEST 1: OBRÁB ĚNÍ NÍZKOUHLÍKOVÉ OCELI 

Test byl zaměřen na porovnání tvorby třísky u nízkouhlíkové oceli při použití 
nízkotlakého a vysokotlakého chladicího systému. 
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Zadané parametry viz tabulka 5.1: 

  Nízkotlaké chlazení  Vysokotlaké chlazení  

TLAK KAPALINY [MPa] 1 7 

POSUV NA OTÁČKU fz [mm/ot] 0,203 0,254 

ŘEZNÁ RYCHLOST  vc [m/min] 240 610 

HLOUBKA ŘEZU ap [mm] 1,27 1,27 

DÉLKA ŘEZU [mm] 70 70 

Tabulka 5.1: Parametry testu obrábění pro nízkouhlíkovou ocel. 
 
Průběh a vyhodnocení testu: 

Při testu bylo zjištěno, že při obrábění s nízkotlakým chlazením vzniknou 
dlouhé třísky, viz obrázek 5.9a, které se musí vždy před nadcházející operací 
odstranit. Z toho důvodu dochází k prodloužení celkové doby obrábění. 
Během obrábění při tlaku 1 MPa bylo možno provést pouze 10 záběrů, aniž by 
vznikly první známky opotřebení břitové destičky. Naopak při obrábění 
s vysokotlakým chlazením vznikly krátké třísky, viz obrázek 5.9b, které nebylo 
nutné mechanicky odstranit. Také došlo k navýšení záběrů oproti 
nízkotlakému chlazení na 30. Testy prokázaly, že při použití vyššího tlaku 
chlazení dojde ke zvýšení produktivity výroby, a také se prodlouží životnost 
břitové destičky. 

 
(a)       (b) 

 

 
Obrázek 5.9: (a) Dlouhé třísky vzniklé po obrábění s nízkým tlakem, (b) třísky 

vzniklé při použití vysokého tlaku chlazení [9]. 
 
 

5.2.2 TEST 2: OBRÁB ĚNÍ SOUČÁSTKY DÉLKY 70 mm Z OCELI 12020 

Cílem testu bylo prověřit tvorbu třísky oceli 12020 při použití nízkotlakého 
chlazení a vysokotlakého chlazení. A také porovnat vliv hloubky řezu za 
daného tlaku na tvorbu třísky. Test byl prováděn ve třech fázích. 
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Zadané parametry viz tabulka 5.2: 
 

  Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3 

TLAK KAPALINY [MPa] 1 7 7 

POSUV NA OTÁČKU fz [mm/ot] 0,254 0,254 0,254 

ŘEZNÁ RYCHLOST  vc [m/min] 610 610 610 

HLOUBKA ŘEZU ap [mm] 1,27 0,508 1,27 

DÉLKA ŘEZU [mm] 70 70 70 

Tabulka 5.2: Zadané parametry testu obrábění součástky délky 
70 mm z oceli 12020. 
 

Průběh a vyhodnocení testu: 
Ve fázi 1 se provádělo obrábění s tlakem kapaliny 1 MPa a hloubkou řezu        

1,27 mm. Výsledkem takto provedeného obrábění byly dlouhé třísky, viz 
obrázek 5.10a, které se omotávaly kolem obrobku. Docházelo ke vtlačování 
třísek do obrobku a tedy ke zhoršení kvality povrchu obrobku. Ve fázi 2 se 
obrábělo s tlakem kapaliny 7 MPa, ale snížila se hloubka řezu na 0,508 mm. 
Při takto nastavených podmínkách vznikly třísky drobnější než v předchozí fázi 
testu 2, viz obrázek 5.10b, ale stále měly poměrně značnou délku. Proto se 
přešlo k fázi 3, ve které se ponechal tlak chladicí kapaliny, ale zvýšila se opět 
hloubka řezu na hodnotu 1,27 mm. V tomto případě vznikly krátké třísky, viz 
obrázek 5.11, které byly bez problémů odvedeny z místa řezu. Výsledkem 
tohoto testu tedy je, že nejen tlak má vliv na tvorbu třísky, ale musí být 
doplněn vhodnou volbou hloubky řezu.    
 

(a)       (b) 
 

 
Obrázek 5.10: (a) Dlouhé třísky vzniklé ve fázi 1 testu 2 (b) Dlouhé 
třísky vzniklé ve fázi 2 testu 2 [9]. 
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Obrázek 5.11: Krátké třísky vzniklé ve fázi 3 testu 2 [9]. 

 
 

5.2.3 TEST 3: VRTÁNÍ DÍRY Ø 6,6 mm DO POLOTOVARU ZE  SLITINY 
TITANU Ti6AL4V 

Cílem testu bylo prověřit životnost nástroje a tvorbu třísky při vrtání 
s vysokým tlakem chladicí kapaliny. 
 
Nástroj: Vrták Ø 6 mm ze slinutého karbidu (SK) 
 
Zadané parametry viz tabulka 5.3: 
 

  Nízkotlaké chlazení Vysokotlaké chlazení 

TLAK KAPALINY [MPa] 1 7 

POSUV NA OTÁČKU fz [mm/ot] 0,05 0,116 

ŘEZNÁ RYCHLOST  vc [m/min] 27 35 

HLOUBKA ŘEZU ap [mm] 16 16 

OTÁČKY n [1/min]  1327 1712  
POSUVOVÁ RYCHLOST vf 
[m/min] 0,067 0,199 

DÉLKA ŘEZU [mm] 70 70 

Tabulka 5.3: Zadané parametry při testu vrtání díry Ø 6,6 mm do polotovaru 
ze slitiny titanu Ti6Al4V. 

 
Průběh a výsledky testu: 

Při vrtání s nízkým tlakem chladicí kapaliny bylo vyvrtáno 100 děr, poté bylo 
nutné vrták přebrousit. Při vrtání s vysokým tlakem chladicí kapaliny bylo 
vyvrtáno 1680 děr a teprve po tomto počtu vyvrtaných děr bylo nutné vrták 
přebrousit. Výsledek testu ukazuje, že i při vrtání takto tvrdých materiálů, jako 
je slitina titanu Ti6AL4V, se při použití vysokotlakého chlazení až 16krát zvýší 
životnost vrtáku. U vysokotlakého vrtání vznikly krátké třísky, viz obrázek 5.12, 
které nezahlcovaly vrtanou díru a bez problému docházelo k jejich odvodu 
z místa řezu. 
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Obrázek 5.12: Porovnání velikosti vzniklých třísek s velikostí vrtáku při vrtání 
s vysokým tlakem chladicí kapaliny [9]. 

 
 
 

5.3 Testy zam ěřené na obráb ění titanových a niklových 
slitin 

Slitiny titanu a niklu patří mezi těžkoobrobitelné materiály. Při jejich 
obrábění vzniká v místě řezu vysoká teplota. Nízká měrná tepelná vodivost 
těchto slitin má za následek vznik vysoké teploty na rozhraní tříska – nástroj, 
obrobek – nástroj a vede také ke zrychlenému vzniku opotřebení a zvyšuje 
náklady na obrábění. Pro obrábění slitin titanu a niklu je vhodné používat nižší 
řezné rychlosti a posuvy. Ke zlepšení obrábění těchto slitin je vhodné použít 
některou z následujících operací: obrábění za sucha, vysokotlaké 
a velkoobjemové chlazení, chlazení argonem nebo použití MQL. Pro nástroje 
je vhodné použít materiály jako PCD – polykrystalický diamant, povlakované 
a nepovlakované slinuté karbidy. 
 
 

5.3.1 TEST 1: POROVNÁNÍ VLIVU RŮZNÝCH TYPŮ CHLAZENÍ NA 
ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ 

 
Cílem testu bylo prověřit životnost nástrojů z různých materiálů, při použití 

4 druhů chlazení (nízkotlaké chlazení, vysokotlaké chlazení s tlakem 11 MPa, 
vysokotlaké chlazení s tlakem 20,3 MPa a chlazení argonem). 
 
Průběh a vyhodnocení testu: 

Testy prokázaly, že použití vysokotlakého chlazení má kladný vliv na životnost 
nástroje z povlakovaných slinutých karbidů (SK) při obrábění slitin niklu (inconelu 
718). Při vysokotlakém chlazení vznikala krátká tříska, která byla bez větších 
problémů odvedena z místa řezu. Lepších výsledků, ale bylo dosaženo při 
obrábění slitiny Ti6Al4V. Tuto slitinu je možné stejně dobře obrábět nástroji 
z povlakovaných i nepovlakovaných SK, tak i nástrojem z polykrystalického 
diamantu (PCD). Závislost řezné rychlosti na životnosti nástrojů z různých 
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materiálů je patrná z grafů na obrázku 5.13 a obrázku 5.14. Tyto obrázky 
zřetelně ukazují životnost nástrojů, které dosáhneme při vysokotlakém chlazení 
a také je možno pozorovat téměř zanedbatelný rozdíl mezi povlakovanými 
a nepovlakovanými SK. Vliv řezné rychlosti na vznik teploty při obrábění slitin 
titanu s nástroji z SK je uveden v tabulce 5.4. Závislost řezné rychlosti na vznik 
teploty byla vynesena do grafu na obrázku 5.15. Obecně lze říci, že zvýšení 
řezné rychlosti vede ke zvýšení teploty v místě řezu. Z tabulky je také patrné, že 
při obrábění řeznou rychlostí 500 m/min vzniká v místě řezu nižší teplota než při 
obrábění rychlostí 450 m/min. To si lze vysvětlit možnou erozí na ostří, která 
vznikne od teplotního opotřebení, viz obrázek 5.16 [15]. 
 

Při těchto testech bylo také prokázáno, že keramické nástroje a kubický nitrid 
bóru nejsou vhodné pro obrábění slitiny Ti6Al4V. Při vyšších řezných rychlostech 
mají sklon způsobit nadměrné opotřebení špičky a mohou způsobit zlomení ostří. 

 
 
 

 
Obrázek 5.13: Závislost životnosti nástroje při obrábění slitin titanu 
s nástrojem s nepovlakovanými slinutými karbidy a při použití různých 
druhů chlazení na řezné rychlosti. 
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Obrázek 5.14: Závislost životnosti nástroje při obrábění slitin titanu 
nástrojem s povlakovaného slinutého karbidu a z polykrystalického 
diamantu při použití různých druhů chlazení na řezné rychlosti. 

 
 

Vc [m/min] Teplota [°C] 

50 612 

100 763 

150 853 

200 924 

250 1020 

300 1057 

350 1075 

400 1138 

450 1219 

500 1215 

 
Tabulka 5.4: Vliv řezné rychlosti na vznik tepla v místě řezu, při obrábění 

nástrojem z SK. 
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Obrázek 5.15: Závislost teploty na řezné rychlosti v místě řezu při obrábění 
s vysokotlakým chlazením a nástrojem ze SK. 

 

 
Obrázek 5.16: Eroze ostří vzniklá teplotním opotřebení [15]. 

 
 
 

5.4 Testy zam ěřené na produktivitu výroby 
V současné době je trend neustále snižovat výrobní náklady, hlavní a vedlejší 

časy při obrábění a také zvyšovat produktivitu výroby. Následující testy slouží        
k porovnání výše jmenovaných aspektů při použití vysokotlakého a nízkotlakého 
chlazení. 
 

5.4.1 Test 1: Výroba hydraulického rozvad ěče 

Parametry testu: 
Obráběná součást:    Hydraulický rozvaděč 
Materiál:     ocel 12020 
Obráběcí stroj:    Vertikální obráběcí centrum  
Chladicí jednotka:   ChipBlaster JV10 
Chladicí kapalina:   Master chemici C350 10% koncentrace 
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Tlak:     Nízkotlaké chlazení 0,4 MPa, 
      Vysokotlaké chlazení 7 MPa 
Použité nástroje:   viz tabulka 5.5 
Nákres a vzhled součásti:  viz obrázek 5.17 a obrázek 5.18 
 
 

NÁSTROJ TYP NÁSTROJE VÝROBCE 

T-1 čelní fréza 45°  Kennametal 

T-2 Fazetovací nástroj 25 mm  K-Tool 

T-3 plátkový vrták Magic Drill 30 mm Kyocera 

T-4 plátkový vrták 27 mm Kennametal 

T-5 stupňovitý vrták 90° Kennametal 

T-6 kopinatý vrták 17 mm Kennametal 

T-7 monolitní karbidová fréza 19 mm 
úprava 

ChipBlaster 

T-8 plátkový tvarový vrták Metcut 

T-9 plátkový tvarový vrták Metcut 

T-10 monolitní karbidová kulová fréza 19 mm 
úprava 

ChipBlaster 

T-11 závitovací fréza 1 Xact Form 

T-12 závitovací fréza 2 Xact Form 

T-13 monolitní karbidový vrták 6,7 mm CJT Coolcarb 

T-14 pevný závitník 32 mm OSG 

T-15 monolitní karbidový vrták 8,7 mm CJT Coolcarb 

 
Tabulka 5.5: Seznam použitých nástrojů na obrobení hydraulického rozvaděče. 
 
 
 

 
Obrázek 5.17: Hydraulický rozvaděč. 
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Obrázek 5.18: Nákres obráběné součásti. 
 

Průběh testu: 
Řezné podmínky a jednotlivé časy obrábění s nízkým tlakem jsou 

zaznamenány v tabulce 5.6, s vysokým tlakem v tabulce 5.7. 
 

operace  vc 
[m/min]  

n  
[1/min]  

fz 
[mm/ot]  

vf 

[mm/min]  
  čas 

obráb ění 

T-1 čelní fréza 45°  212 977 0,846 826   1:16 

T-2 srážeč hran 25 mm  450 5730 0,203 1164   0:52 

T-3 plátkový vrták Magic Drill 30 mm  107 1132 0,114 129,4   1:01 

T-4 plátkový vrták 27 mm  152 1797 0,102 182,6   0:26 

T-5 stup ňovitý vrták 90°  163 4737 0,051 240   0:20 

T-6 kopinatý vrták 17 mm  46 853 0,203 173   4:32 

T-7 
monolitní karbidová fréza 19 mm  

úprava ChipBLASTER 106 1783 0,279 498   2:43 

T-8 plátkový tvarový vrták  199 2200 0,102 223   0:30 

T-9 plátkový tvarový vrták  144 2791 0,076 212   0:53 

T-10 
monolitní karbidová kulová fréza 

19 mm 106 1783 0,279 498   1:05 

T-11 závitovací fréza 1  132 3056 0,015 46,6   2:58 

T-12 závitovací fréza 2  132 2547 0,025 64,7   3:13 

T-13 
monolitní karbidový vrták 6,7 mm  

 106 5026 0,152 766   0:15 

T-14 
pevný závitník 32 mm  

 61 606 1,250 757,9   0:20 

T-15 
monolitní karbidový vrták 8,7 mm  

 91 3333 0,178 592   0:23 

*celkový čas pro obrobení dávky 
dvaceti díl ů   

9 hodin 1  
minuta 

 
Tabulka 5.6: Řezné podmínky a časy obrábění pro nízkotlaké chlazení. 
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operace  vc 

[m/min]  
n  

[1/min]  
fz 

[mm/ot]  
vf 

[mm/min]  
PRU čas 

obráb ění 

T-1 čelní fréza 45°  325 1500 0,847 1270 154% 0:52 

T-2 srážeč hran 25 mm  785 10000 0,203 2032 175% 0:35 

T-3 plátkový vrták Magic Drill 30 mm  217 2300 0,144 330 255% 0:28 

T-4 plátkový vrták 27 mm  153 1800 0,254 457 250% 0:15 

T-5 stup ňovitý vrták 90°  173 5000 0,051 254 106% 0:15 

T-6 kopinatý vrták 17 mm  107 2000 0,229 457 264% 1:37 

T-7 
monolitní karbidová fréza 19 mm 

úprava ChipBLASTER 134 2250 0,452 1016 204% 1:23 

T-8 plátkový tvarový vrták  272 3000 0,093 279 125% 0:26 

T-9 plátkový tvarový vrták  233 4500 0,073 330 155% 0:38 

T-10 
monolitní karbidová kulová fréza 19 

mm 119 2000 0,762 1524 306% 0:27 

T-11 závitovací fréza 1  134.5 2800 0,032 88,9 191% 2:15 

T-12 závitovací fréza 2  145 3800 0,023 88,9 137% 1:48 

T-13 
monolitní karbidový vrták 6,7 mm  

 118 5600 0,204 1143 149% 0:13 

T-14 
pevný závitník 32 mm 

 75 750 1,250 937,3 124% 0:19 

T-15 
monolitní karbidový vrták 8,7 mm  

 109 4000 0,235 939 159% 0:18 

*celkový čas pro obrobení dávky 
dvaceti díl ů   5 hodin 39 minut 

Tabulka 5.7: Řezné podmínky a časy obrábění pro vysokotlaké chlazení. 
 
*Celkový čas na obrobení 20 součástí zahrnuje: čas na výměnu nástroje a upnutí 
obrobku. 
1PRU - Procentuální úběr materiálu ve srovnání s nízkým tlakem chlazení. 

 
 
Vyhodnocení testu: 

Test prokázal, že při použití vysokotlakého chlazení se zvýší produktivita 
výroby, sníží výrobní náklady a celková doba potřebná k obrobení dané součásti 
se zkrátí o třetinu. Během testu bylo také kontrolováno opotřebení na břitových 
destičkách jednotlivých vrtáků. Bylo zjištěno, že se při použití vysokotlakého 
chlazení prodlouží životnost břitových destiček až na trojnásobek vůči 
nízkotlakému chlazení. Velikost opotřebení břitových destiček je patrná 
z obrázku 5.19a a obrázku 5.19b. Při obrábění pomocí nízkého tlaku chladicí 
kapaliny také docházelo k omotávání třísek kolem nástroje, viz obrázek 5.20.  
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Ekonomické vyhodnocení testu: 
Hodinová sazba stroje Ns = 2025 Kč 
Pořizovací náklady vysokotlaké chladicí jednotky JV10 Np = 334 000 Kč 
Pracovní směna s = 8 hodin 
Celková úspora času ∆$ na obrobení 20 součástek (1 dávky): 
 

∆$ � $�%&' �  $(%&' �  541 � 339 � 202 min �� 3,3 hod, 
(5.1) 

 
kde tNTCH čas potřebný na obrobení 20 součástí při použití nízkého tlaku chlazení, 
t VTCH čas potřebný na obrobení 20 součástí při použití vysokého tlaku chlazení. 
 
Úspora 456 v Kč na obrobení 20 součástek: 
 

456 �  �7�
�  ·  �∆$  · 70% � �2025�  ·   �3,3  · 70% � 4678 Kč,   

(5.2) 
Do výpočtu úspory na obrobení 20 součástek musí být započten 30% nárůst 

nákladů, které vznikají při obrábění s vysokotlakým chlazením (spotřeba elektrické 
energie atd.). 
 
Úspora 4= v Kč na výrobu jednoho kusu součásti: 
 

U= �  ?@A

56
 �  BCDE

56
� 233,9 Kč.  

(5.3) 
 
Rentabilita chladicí jednotky RQ z hlediska počtu obrobených kusů: 
 

FG �  
7H

4=
�  

334000
233,9

� 1428 IJ. 

  (5.4) 
Počet vyrobených součástí za 1 směnu Qs při použití vysokotlakého chlazení: 
 

K� �  
J

$56
20

�  
8

5,65
20

� 28,31 IJ, 

            (5.5) 
Rentabilita chladicí jednotky  Rd přepočítaná na pracovní dny: 
 

FL �  
FG

K�
�  

1428
28,31

�� 51 MNí. 

(5.6) 
Celková úspora za rok (220 pracovních dní):  
 

4P � 220 ·  K� · 4= � 220 · 28,31 ·   233,9 � 1 456 776 Qč   
(5.7) 
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Obrázek 5.19: (a) Opotřebení břitové destičky vrtáku při použití nízkotlakého 
chlazení, (b) Opotřebení břitové destičky vrtáku při použití vysokotlakého chlazení. 
 
 

 

 
Obrázek 5.20: Vznik dlouhých třísek při použití 
nízkotlakého chlazení a omotávání kolem nástroje. 
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5.4.2 Test 2: Vliv vysokotlakého a nízkotlakého chl azení na po čet 

obrobených kus ů při obráb ění slitiny titanu Ti6Al4V 

Cíle testu: 
Cílem testu bylo porovnat vliv vysokotlakého chlazení a nízkotlakého chlazení 

na počet obrobených kusů, sledovat a porovnat čas potřebný k obrobení jedné  
operace u obou metod chlazení. 
 
Průběh testu viz tabulka 5.8: 
 

  NTCH VTCH 

Nástroj PKD PKD 
Tlak chladicí kapaliny [MPa] 0,3 7 
Hloubka řezu [mm] 0,3 0,3 
Délka řezu [mm] 12,7 12,7 
Počet otáček [1/min] 1361 2722 
Řezná rychlost [m/min] 45 90 
Čas na operaci [s] 8 2,5 

Počet kus ů na nástroj 500 1000 
Tabulka 5.8: Zadané a naměřené hodnoty při obrábění Ti6Al4V, při použití 
nízkotlakého a vysokotlakého chlazení. 
 
Vyhodnocení testu: 

Z výsledků vyplývá, že při použití vysokotlakého chlazení se zkrátí čas na 
operaci zhruba o 68 %. A produktivita výroby se zvýší na dvojnásobek. Oba tyto 
faktory tudíž vedou ke snižování výrobních nákladů. Při obrábění s vysokotlakým 
chlazením bylo možno zvýšit řeznou rychlost a otáčky na dvojnásobek. 
 
 

5.4.3  Test 3: Vrtání díry Ø 12 mm do hloubky 38 mm  do materiálu 17022 

Průběh testu viz tabulka 5.9: 
 

  NTCH VTCH 

Nástroj Co vrták Co vrták 
Tlak chladicí kapaliny [MPa] 1,5 10 
Hloubka řezu [mm] 38 38 
Posuv [mm/ot] 0,127 0,3 
Počet otáček [1/min] 610 1150 
Řezná rychlost [m/min] 25 45 
Čas na operaci [s] 38 7 

Počet kus ů na nástroj 200 600 
Tabulka 5.9: Zadané a naměřené hodnoty při obrábění materiálu 17022, při 
použití nízkotlakého a vysokotlakého chlazení. 
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Vyhodnocení testu: 

Z výsledků vyplývá, že při použití vysokotlakého chlazení se zkrátí čas na 
operaci zhruba o 81 %. A produktivita výroby se zvýší na trojnásobek. Při 
porovnání s prvním testem je patrné, že při vrtání je využití vysokotlakého 
chlazení ještě markantnější než u soustružení.  

 
 
 

5.4.4 Test 4: Hlav ňové vrtání oceli 12020 

 
Průběh testu viz tabulka 5.10: 
 

  NTCH VTCH 

Nástroj Co vrták Co vrták 
Tlak chladicí kapaliny [MPa] 0,1 8 
Délka řezu [mm] 100 100 
Posuv [mm/ot] 0,005 0,01 
Počet otáček [1/min] 2600 3500 
Řezná rychlost [m/min] 32 44 
Čas na operaci [min] 7,68 2,85 

Počet kus ů na nástroj 40 200+ 
Tabulka 5.10: Zadané a naměřené hodnoty při obrábění oceli 12020, při použití 
nízkotlakého a vysokotlakého chlazení. 
 
Vyhodnocení testu: 

Z výsledků vyplývá, že při použití vysokotlakého chlazení se zkrátí čas na 
operaci zhruba o 63 %. A produktivita výroby se zvýší na pětinásobek. Při 
porovnání s prvním testem je patrné, že při vrtání je využití vysokotlakého 
chlazení ještě markantnější než u soustružení.  
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6  EKONOMICKÉ SHODNOCENÍ 

 
Vysokotlaké a velkoobjemové chladicí jednotky se vyznačují vyššími 

pořizovacími náklady. Jednotlivé ceny vysokotlakých jednotek a filtračních 
systémů jsou uvedeny v tabulce 6.1a v tabulce 6.2. 
 

VYSOKOTLAKÉ CHLADICÍ JEDNOTKY CENA [Kč] 

D20 230 000 

D30 159 000 

JV10 334 000 

EV13 455 000 

GV20 590 000 

TD20 330 000 

TD30 249 000 

TJV10 415 000 

TEV13 535 000 

TGV20 679 000 

Tabulka 6.1: Pořizovací ceny jednotlivých 
typů vysokotlakých chladicích jednotek. 

 
 
 

FILTRACE CENA [Kč] 

FP1 129600 

FP2 232200 

FP4 195750 

Tabulka 6.2: Pořizovací ceny jednotlivých 
typů filtračních jednotek. 
 

Podle provedených testů obrábění bylo prokázáno, že vysokotlaké chladicí 
jednotky prodlužují trvanlivost a životnost nástroje, zvyšují produktivitu výroby        
a snižují výrobní náklady. Na druhou stranu je třeba říci, že vysokotlaké chlazení 
zvyšuje náklady na spotřebu elektrické energie a náklady spojené s obsluhou        
a provozem stroje. Do těchto nákladů je třeba také započítat náklady na filtraci     
a chladicí kapalinu. Testy bylo zjištěno, že souhrn nákladů související s obsluhou 
a provozem vysokotlakých chladicích jednotek naroste oproti nízkotlakému 
chlazení o 30 %. Se všemi výše jmenovanými faktory je tedy nutné počítat 
v ekonomické zhodnocení. 
 

Jak z hlediska ekonomického, tak i technologického je nejvíce výhodné použít 
vysokotlaké chlazení na vrtání a vrtání hlubokých děr. Z tohoto důvodu, bylo 
proveden test ekonomického porovnání procesu vrtání děr 15d (hluboké vrtání), 
do materiálu 12010. 
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6.1 Ekonomické porovnání procesu vrtání 15 x d, do 

materiálu 12010. 
Cílem testu je provést ekonomické porovnání operace vrtání díry 15 x d do 
materiálu 1010, při použití konvenční metody chlazení a vysokotlakého 
chlazení. 
 
Parametry testu: 
Materiál:     12010 
Obráběcí stroj:    Vertikální obráběcí centrum  
Chladicí jednotka:   ChipBlaster JV10 
Chladicí kapalina:   Master chemici C350 10% koncentrace 
Tlak:     Nízkotlaké chlazení 0,4 MPa 
      Vysokotlaké chlazení 7 MPa 
 
Parametry pro vrtání s nízkotlakým chlazením: 
Čas na vrtání jedné díry toNT = 90 s 
Počet vyvrtaných děr za hodinu QhNT = 40 ks 
Hodinová sazba stroje Ns = 2025 Kč 
Pracovní směna s = 8 hodin 
Cena za vyvrtání jedné díry NoNT při použití nízkotlakého chlazení:  
   
 

7R�% �  
7�

KS�%
�  

2025
40

� 50,6 Qč. 

 
Jestliže počítáme s tím, že firma ChipBlaster garantuje zvýšení produktivity 

práce o 30 % při použití vysokotlakého chlazení, musíme přepočítat čas na 
operaci podle vzorce: 

 
$R(% �  $R�%  · 70% � 90 · 70% � 63 J � 1,05 �TN. 

 
Počet vyvrtaných děr za hodinu QhVT, při použití vysokotlakého chlazení: 
 

KS(% �  
60

$R(%
�  

60
1,05

� 57,14 IJ . 

 
Cena za vyvrtání jedné díry NoVT, při použití vysokotlakého chlazení: 
 

7R(% �  
7�

KS(%
�  

2025
57,14

� 35,4 Qč. 

 
Úspora při vrtání jedné díry Uo: 
 

4R �  �7R�%
� �  �7R(%  · 70% �  �50,6� �  �35,4 .70% � 10,64 Qč . 
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Úspora při hodině provozu stroje Uh: 
 

4S �  KS(%  ·  4R � 57,14 ·  10,64 � 607,96 Qč. 
 
Úspora za směnu: 
 

4� �  4S  · J � 607,96 · 8 � 4863,7 Qč. 
 
Rentabilita chladicí jednotky Rd, přepočítaná na dny: 
 

FL �  
7H

4�
�  

334 000
4863,7

� 68 MNí. 

 
Úspora za rok UR (220 pracovních dní): 
 

4P �  4�  · 220 � 4863,7 · 220 � 1 070014 Qč. 
 

   
Pořizovací náklady na vysokotlakou chladicí jednotku ChipBlaster JV10 jsou 
334 000 kč. Z toho plyne, že návratnost jednotky JV10 bude naplněna za 68 
dní při jednosměnném provozu. To znamená při dvousměnném provozu 
návratnost za 34 dní. 
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ZÁVĚR 

 V současné době jsou stále častěji kladeny větší požadavky na obrábění. 
Jedná se zejména o kvalitu obrobené plochy, zvyšování produktivity výroby, 
snižování výrobních nákladů a v neposlední řadě také ekologické aspekty 
procesu obrábění. Ke zlepšení všech těchto požadavků nám může pomoci 
výběr vysokotlakého chlazení. 

 
Diplomová práce měla za úkol porovnat technologické, ekologické                  

a ekonomické aspekty procesu obrábění s použitím vysokotlakého                   
a nízkotlakého chlazení. Pomocí testů, které jsou v diplomové práci popsány, 
byly zjištěny následující údaje: 

 
• Parní bariéra, která vzniká při třískovém obrábění a brání přívodu 

chladicí kapaliny do místa řezu, může být efektivně překonána při 
správném nastavení tlaku a objemu chladicí kapaliny. Obecně lze říci, 
že dostatečný tlak chladicí kapaliny pro překonání parní bariéry je 7 
MPa. 

• Vysokotlaké chlazení má také pozitivní vliv na tvorbu a odvod třísek 
z místa řezu. Při obrábění nízkouhlíkové oceli s nízkým tlakem 
chladiva vznikala dlouhá tříska, která se omotávala kolem obrobku a 
vřetene, což může vést ke vzniku jejich poškození. Naopak při použití 
vysokotlakého chlazení vznikala krátká tříska, které se bez větších 
problémů dostala z místa řezu. 

• Rychlý odvod třísek má největší význam u vrtání hlubokých děr, kde 
bez dostatečného tlaku a objemu, nedochází k odstranění třísek 
z místa řezu. Třísky zahlcují vrtanou díru až do úplného ucpání, což 
vede k destrukci vrtáku. Z tohoto důvodu je také vysokotlaké chlazení 
nejvíce používáno právě pro vrtání hlubokých děr. 

• Testy zaměřenými na měření opotřebení bylo prokázáno, že  
vysokotlaké chlazení snižuje opotřebení nástroje (břitových destiček). 
Při frézování drážky Ø 16 mm, hloubky řezu 5 mm, bylo naměřeno po 
ujetí dráhy 3600 mm opotřebení v délce 0,55 mm ve vzdálenosti 0,8 
mm od špičky VBD při použití nízkotlakého chlazení a 0,3 mm ve 
vzdálenosti 1,5 mm od špičky při vysokotlakém chlazení. Můžeme 
tedy říci, že vysokotlaké chlazení snižuje opotřebení VBD zhruba o 
polovinu. 

• Při obrábění těžkoobrobitelných materiálů, jako jsou slitiny titanu a 
niklu, je také vhodné použít vysokotlaké chlazení. Obecně se 
doporučuje při obrábění slitin titanu používat nízké řezné rychlosti a 
posuvy. Při použití vysokotlakého chlazení se řezná rychlost u vrtání 
slitiny Ti6Al4V zvýšila z 27 m/min na 35 m/min a posuv na otáčku 
z 0,05 mm na 0,116 mm.  
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• Produktivita výroby se při použití vysokotlakého chlazení zvyšuje a 
současně se snižují časy na operaci v průměru o 65 %. Jako příklad 
lze uvést obrábění slitiny titanu Ti6Al4V, kde při použití nízkotlakého 
chlazení bylo obrobeno 500 ks a doba na operaci činila 8 s. Při použití 
vysokotlakého chlazení se produktivita zvýšila na 1000 obrobených 
kusů a čas na operaci se zkrátil na 2,5 s. 

• Koncentrace chladicí kapaliny se pohybuje v rozmezí 8 % - 10 % a u 
olejů do 12 %. Chladicí kapaliny jsou ekologicky nezávadné a nejsou 
škodlivé pro člověka. Jako oleje doporučuje používat emulzní olej ve 
vodě, který se v mnohém blíží charakteristikám vody a je více šetrný 
k životnímu prostředí. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 

Zkratka Jednotka Popis 

MQL - Minimální množství maziva 

Qe J Teplo, která vzniká během řezného procesu 

Ee  J Práce řezného procesu 

Q(I) J Teplo vzniklé v oblasti primární plastické deformace 

Q(II) J Teplo vzniklé v oblasti sekundární plastické deformace 

Q(III) J Teplo vzniklé v oblasti terciální plastické deformace 

Qo J Teplo odvedené do obrobku 

QT J Teplo odvedené třískou 

QN J Teplo odvedené do nástroje 

QPR J Teplo odvedené do prostředí 

TEWL -  Trans Epidermal Water Loss 

v1 m/s Rychlost kapaliny na vstupu 

p1 Mpa Tlak kapaliny na vstupu 

U1   Gravitační potenciál na jednotku objemu na vstupu 

v2 m/s Rychlost kapaliny na výstupu 

p2 MPa Tlak kapaliny na výstupu 

U2   Gravitační potenciál na jednotku objemu na výstupu 

ρ Kg/m3 Hustota kapaliny 

S m2 Průřez trubice 

R m3/s  Objemový průtok 

∆T °C Změna teploty chladicí kapaliny předaná nebo odebraná z okolí 

∆Q  J Změna tepla 

cp J/Kg.K Měrná tepelná kapacita chladicí kapaliny 

m kg Hmotnost chladicí kapaliny 

vcf m/s Rychlost chladicí kapaliny přicházející do místa řezu 

vx m/s Rychlost chladicí kapaliny po odraze od rozhraní tříska/nástroj 

vres m/s Výsledná rychlost chladicí kapaliny 

APO -  Systém automaticky proměnlivého objemu 

βx  - Filtrační koeficient 

ηx % Účinnost filtrace 

PCD -  Polykrystalický diamant 
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Zkratka Jednotka Popis 

vc m/s Řezná rychlost 

n ot/min Otáčky 

f mm/ot Posuv na otáčku 

fz mm Posuv na zub 

PMR % Procentuální úběr materiálu 

NTCH  - Nízkotlaké chlazení 

VTCH  - Vysokotlaké chlazení 

Ns Kč Hodinová sazba stroje 

Np Kč Pořizovací náklady 

s h Počet hodin za směnu 

∆t min Úspora času 

tNTCH min Čas na obrobení součásti při NTCH 

tVTCH min Čas na obrobení součásti při VTCH 

U20 Kč Úspora na obrobení 20 součástí 

U1 Kč Úspora na výrobu 1 kusu součásti 

RQ Ks Rentabilita chladicí jednotky vztažená na počet obrobených kusů 

Qs Ks Počet součástí za směnu 

Rd dny Rentabilita chladicí jednotky vztažená na počet dní 

UR Kč Úspora za rok 

toNT min Čas na vrtání jedné díry při NTCH 

toVT min Čas na vrtání jedné díry při VTCH 

QhNT Ks Počet vyvrtaných děr za hodinu při NTCH 

QhVT Ks Počet vyvrtaných děr za hodinu při VTCH 

NoNT Kč Cena za vyvrtání jedné díry při NTCH 

NoVT Kč Cena za vyvrtání jedné díry při VTCH 

Uo Kč Úspora na jednu díru 

Uh Kč Úspora při hodině provozu stroje 

Us Kč Úspora za směnu 
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