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ABSTRAKT 

Téma mojí studie je zaměřeno na porovnání procesních kapalin v obráběcím 

procesu strojírenské výroby. Předmětem analýzy je společnost zabývající se výrobou 

vakuových pump, která za tímto účelem obrábí dílce z hliníkových odlitků a přířezů. 

Výstupem bakalářské práce je doporučení vhodné procesní kapaliny pro výrobním 

proces z hlediska jejich klíčových ukazatelů výkonu štíhlého výrobního systému 

(bezpečnost, kvalita, dodávky a náklady). 

 

Klíčová slova 

Procesní kapalina, chladicí účinek, mazací účinek, obráběcí proces, monitorování 

 

 

ABSTRACT 

The content of my study is related to the coolant comparison in machining 

manufacturing process. Subject of analysis is a company which produce vacuum 

pumps and machine parts from aluminium castings and billets. My records and final 

analysis are a recommendation of the suitable coolant for the manufacturing process 

in terms of their Lean production system´s KPI´s (Safety, Quality, Delivery and Costs). 
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Process liquids, cooling effect, lubricating effect, machining process, monitoring 
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ÚVOD 

Procesní kapaliny (PK) jsou důležitým činitelem v řezném procesu. Výrazně 

mohou ovlivnit celý proces ať už svými chladicími, či mazacími účinky. Ovlivnění 

vzniká zejména díky chemickým a mechanickým vlastnostem PK. Správná volba PK 

nám může zvýšit výkon obráběcího procesu, ale i ušetřit hodně financí. To však 

neznamená, že jsou jen pozitivní výsledky. Často nastávají i negativní, které musí být 

co nejrychleji a nejefektivněji eliminovány. Obecně lze říct, že hlavními požadavky na 

PK je chladicí, mazací, ochranný a čisticí účinek a zdravotní nezávadnost [1,2]. 

PK příznivě ovlivňují odvod třísky z místa řezu, tvorbu nárůstků a také teplotní 

stabilitu obrobku. Teplo se indikuje vlivem vykonané práce, která vzniká plastickou 

deformací při oddělování třísky a při jejím tření po nástroji. Účinným chlazením se 

může snižovat rychlé otupování nástroje. Díky tomu lze nastavovat vyšší řezné 

podmínky a proces je tedy rychlejší a výkonnější. Mazací schopnosti PK především 

ovlivňují jakost obrobené plochy a řezný odpor [1]. 

Velký význam se klade právě na zdravotní nezávadnost PK. Důvodem je 

především ovlivňování životního prostředí organismy, které se mohou vyskytovat 

v použitých PK. Bývají často potlačovány různými chemikáliemi, především biocidy, 

které tento život hubí [1]. V praktické části se monitoroval obráběcí proces, kde byla 

použita kapalina, která byla podrobena dermatologickému a alergologickému testu. 

Nejedná se zrovna o běžný test u PK, protože instituce, které toto ověřování 

provádějí, nezačnou testovat kapalinu na lidech, která by byla zdravotně závadná a 

obsahovala nebezpečné látky. 

Zadané téma je zaměřeno na monitorování obráběcího procesu ve společnosti 

Edwards, kde bude využito různých PK. Monitoroval se proces, kde se vyrábějí 

součásti z hliníkových slitin. Všechny testované PK jsou dodavateli doporučeny pro 

tyto typy obrobků. 
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1 ROZBOR OBRÁBĚCÍCH PROCESŮ 

PK byly monitorovány ve výrobní lince zvané FASTEMS, kde je umístěno 7 strojů 

Makino A71, rozlišené jednotlivými pozicemi. Je tu i několik odjehlovacích a čisticích 

pracovišť a myčka, které slouží jako pomocná místa pro dokončení hotových kusů, 

nebudou proto cílem monitorování. Mimo jiné je tady umístěna i měřící technika od 

firmy Zeiss, která je vhodná pro postavení přímo do výroby, protože účinně tlumí 

vibrace od okolních strojů [3]. Na obr. 1.1 je vidět zjednodušené rozmístění linky 

Fastems a pomocných pracovišť, které byli vyjmenovány výše. Detailní vysvětlení 

jednotlivých komponent, které jsou součástí monitorování, je uvedeno v kapitolách 

1.1, 1.2 a 1.3. 

 

Obr. 1.1 Zjednodušené rozmístění strojů. 

 

1.1 Fastems 

Fastems (obr. 1. 2) je pružný výrobní systém, který obsahuje nakládací stanici, 

sklad, stohovač a obráběcí stroje. Nakládací stanice slouží operátorům pro práci 

s paletami, na kterých jsou upnuté součásti. Palety jsou umístěny na rotačním stole, 

což umožňuje snadnou práci a čištění výrobku. Ovládání se uskutečňuje pomocí 

počítače (PC). Ovládání výrobního systému není těžké, ale je zapotřebí školení a 

důkladné seznámení s linkou a příslušným programem pro ovládání. Stohovač je 
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zařízení, pomocí kterého se přepravují palety mezi obráběcími stroji, nakládací stanicí 

a skladem. Sklad je největší část ve výrobním systému a obsahuje palety, které se 

zrovna nepoužívají [4]. 

 

Obr. 1.2 Pružný výrobní systém Fastems. 

 

1.2 Horizontální obráběcí centrum 

Obráběcí centra řadíme do skupiny CNC obráběcích center pro nerotační součásti 

(viz. obr. 1.3). Pro splnění technologických požadavků je zapotřebí, aby centra měli 

alespoň tři translační souřadnice, které jsou doplněné rotačními nebo dalšími 

translačními pohyby. Aby bylo možné mluvit o obráběcích centrech na nerotační 

součásti, musí stroje umožňovat různé technologické operace (jako je vrtání, 

frézování, soustružení), automatickou výměnu nástrojů, automatickou výměnu 

obrobků a práci v bezobslužném provozu [5]. 

Stroje s vodorovnou osou vřetene jsou nejčastějším typem, díky svým 

přednostem, jako jsou [5]: 

• lepší odchod třísek, 

• vyšší tuhost vřetene, daná umístěním na rámu stroje, 

• obrábění složitých součástí z více stran, 

• dobrá možnost automatizace výměny obrobku. 
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Obr. 1.3 Rozdělení CNC obráběcích center na nerotační součásti [5]. 

 

1.2.1 Makino A71 

Makino A71 (obr. 1.4) se řadí mezi vysokorychlostní horizontální 4-osé obráběcí 

centra. Tento stroj má automatické vyměňování palet, což je nezbytné pro funkční 

propojení s pružným výrobním systémem, a nástrojů. Díky svému zrychlení vřetena 

za 2,4 sekundy na plný výkon se efektivně snižují výrobní časy. Maximální otáčky jsou 

10 000 min-1 (20 000 min-1). Kapacita nádrže na PK je 955 litrů [6]. Rotační pohyb 

vykonává nástroj a mimo jiné se pohybuje i v osách X a Y. V ose Z se pak pohybuje 

obrobek, který se zároveň polohuje v otočné ose B.  

 

Obr. 1.4 Horizontální obráběcí centrum Makino A71 [6]. 
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Na obráběcím centru se v rámci práce bude především pozorovat: 

• čistota stroje,  

• zvukové a vizuální změny při obrábění. 

 

1.3 Měřicí technika Zeiss 

Zařízení pro měření hotových součástí je používáno od firmy Zeiss. Při měření 

hliníkových slitin se používá doteková kuličku z nitridu křemíku. Při této kombinaci 

nedochází k vzájemnému působení, tedy k adheznímu otěru [7]. Pomocí měřicího 

zařízení se bude porovnávat rozměrová a geometrická přesnost součástí vyrobených 

při stejných řezných podmínkách, ale při použití různých PK. 

 

1.4 Výrobek 

Ve společnosti Edwards se vyrábějí vakuové vývěvy. Téma je zaměřeno pouze na 

určitý vyráběný sortiment, a to konkrétně orbitální (oběhové) a fixní (statické) spirálové 

součásti (obr. 1.5), které se vyrábí na monitorovaných obráběcích centrech.  

   

  a)                                                                      b) 

Obr. 1.5 Spirálová a) fixní, b) orbitální součást. 

Pohyb orbitální spirálové součásti je určen excentrickým hřídelem. Rotor tedy 

vykonává kruhový translační pohyb (tj. bez vlastní rotace) [8]. Na obr. 1.6 je 
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kinematika pohybu, který vykonává excentrická hřídel a orbitální součást uložena přes 

ložisko. 

Na součásti je důležité monitorovat: 

• jakost povrchu, 

• rozměrovou a geometrickou přesnost. 

 

Obr. 1.6 Zjednodušené schéma kinematického pohybu hřídele a součásti. 

 

1.5 Operace 

Na monitorovaných obráběcích centrech se provádějí operace jako je frézování, 

vrtání, vyvrtávání, závitování, odjehlení apod. Na obr. 1.7 je ukázána hrubovací a 

dokončovací fréza. Tyto nástroje jsou důležité, protože vyrábějí hlavní část na 

součásti, a to drážku spirály, která slouží k odvodu vzduchu při jeho odsávání 

z daného prostředí. Důležité jsou i nástroje (obr. 1.8), které vyrábějí tzv. tip seal, což 

je drážka pro čelní těsnění, která těsní prostor a vymezuje polohu mezi fixní a orbitální 

součástí. 
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     a)                                                                       b) 

Obr. 1.7 Nástroj a) hrubovací fréza, b) dokončovací fréza. 

 

 

Obr. 1.8 Hrubovací fréza na drážku pro čelní těsnění. 
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1.6 Reverzní osmóza 

Reverzní osmóza je membránová separační technika, kterou lze rozdělit částice 

malých rozměrů (např. jednovalentní ionty). Funguje na principu polopropustné 

membrány, která odděluje dva roztoky o různých koncentracích. Membrána propouští 

pouze molekuly rozpouštědla (např. voda), nikoliv molekuly solutů (rozpouštěné látky 

např. chlorid sodný) [9,10]. Obr. 1.9 zobrazuje zařízení pro výrobu demineralizované 

vody využívané u linky Fastems. Demineralizovaná voda se začala využívat hlavně 

kvůli pračkám na hotové kusy, ale také aby bylo známo složení vstupní vody do 

obráběcích strojů. 

 

Obr. 1.9 Zařízení na výrobu demineralizované vody. 
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2 PŘEHLED PROCESNÍCH KAPALIN 

Hlavními požadavky na PK jsou chladicí, mazací, čisticí a ochranný účinek, 

provozní stálost, zdravotní nezávadnost a také nízké náklady [2]. 

Chladicí účinek je nejvíce viditelný při použití vhodných roztoků nebo emulzí. PK 

snižuje teplotu nástroje, obrobku i třísky tím, že odvádí teplo z řezné oblasti. Tato 

schopnost je závislá především na bodu vzplanutí, rychlosti odpaření, tepelné 

vodivosti a měrné tepelné kapacitě PK. Vliv na odvod tepla však nemají jen 

termodynamické vlastnosti kapalin, ale i provozní podmínky, kde se jedná o např. 

pěnivost, která zásadně snižuje chladicí účinek PK. Je proto důležité sledovat všechny 

příčiny možného pěnění kapaliny a eliminovat je. Možné důvody můžou být např. příliš 

měkká voda, mikrobiální kontaminace, vynášení přípravků proti pěnění, zavlečení 

nežádoucích olejů nebo nadměrná koncentrace, ale i konstrukce strojů může tento 

parametr ovlivňovat [1,2,11,12]. 

Mazací účinek má za následek zmenšení tření mezi nástrojem a třískou. 

Podmínkou účinného mazání je tedy vytvoření mazacího filmu, který brání přímému 

styku kovových materiálů. Projevuje se to hlavně kvalitnější povrchem obrobené 

plochy, ale i klidnějším chodem stroje. Mazací účinek PK také pozitivně ovlivňuje 

tvorbu třísky [1,2,11]. 

Čisticí účinek je vysoký u kapalin s nízkou viskozitou a bez aditivních přísad. Je 

důležitý z důvodu odvádění třísek z místa řezu, kvůli např. možnému poškrábání 

povrchu, ale také kvůli lepšímu přístupu PK k místu řezu, a tedy i lepšímu chladicímu 

účinku. Během obrábění dochází k znečišťování PK, hlavně třískami z obráběcího 

procesu a také okolními nečistotami např. prachem. Tím dochází k rychlejšímu 

otupování nástrojů, ale také většímu znečištění strojů. Základní fyzikální vlastnost, 

která přímo charakterizuje čistící účinek je povrchové napětí kapaliny. Větší 

povrchové napětí má za následek menší čistící účinek, zatímco nižší hodnoty mohou 

vést k pěnění [1,13,14]. 

Ochranný účinek PK zajišťuje konzervování obrobků, a také zajišťuje ochranu 

strojů v krátkodobých přestávkách [1]. 
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Provozní stálost PK se posuzuje s ohledem na dobu mezi jednotlivými výměnami 

kapaliny. Je hlavně závislá na pracovní teplotě, chemických a fyzikálních vlastnostech 

PK [1]. 

Zdravotní nezávadnost je taktéž důležitá, protože pracovník je v přímém styku 

s PK. Proto kapalina nesmí být zdraví škodlivá, jedovatá, obsahovat látky dráždící 

sliznici a pokožku a nesmí znečisťovat okolní ovzduší nepříjemným zápachem 

[1,13,15]. 

Nízké náklady souvisí přímo se spotřebou PK, ale také s její pořizovací cenou a 

náklady na výměnu a likvidaci. Nemělo by to být však hlavní hledisko, podle kterého 

by měla být PK vybírána [13,15]. 

Kapaliny můžeme rozdělit do dvou základních skupin, a to na [1,12]: 

• vodou mísitelné PK, 

• vodou nemísitelné PK. 

Společnost Edwards se rozhodla pro zkoušení nových typů PK hlavně kvůli 

častému pěnění v obráběcích strojích a větší šetrnosti k životnímu prostředí. 

 

2.1 Druhy procesních kapalin 

PK lze dělit dle převažujícího chladicího nebo mazacího účinku. Je to však 

rozdělení nedostačující, vzhledem k dnešní nabídce produktů, které jsou na trhu. 

Ve studii se autor zabývá především vodou mísitelnými PK, které se dělí na [1,12,13]: 

• emulze, 

• polosyntetické roztoky, 

• syntetické roztoky, 

• vodné roztoky. 

Téma je zaměřeno na monitorování PK typu: emulze a syntetické roztoky, proto 

ostatní kapaliny nebudou blíže specifikovány. 

Emulze jsou tvořeny dvěma nerozpustnými kapalinami, obvykle vodou, kde její 

koncentrace je kolem 90 až 99 %, a olejem (minerální či syntetický). Voda je levná, 

dostupná a dobře odvádí teplo. Má však i své negativní vlastnosti, jako jsou vysoká 

tvrdost, nízký bod varu a korozní působení na železo. Také nemá dobré mazací 
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schopnosti, které snižují tření při obrábění. Tyto negativní účinky vody jsou 

kompenzovány různými aditivy [1,13]. 

Syntetické roztoky jsou průhledné kapaliny na bázi glykolů neobsahující olejovou 

složku (jak z minerálních, tak i ze syntetických olejů), které se rozpustí nebo emulgují 

ve vodě. Vyznačují se provozní stálostí proti působení bakterií. Mají dobré mazací, 

chladicí a ochranné účinky. Jsou také šetrné k životnímu prostředí. Rovněž jsou 

snadnější pro přípravu, kde oproti emulzím se nemusí připravovat ve speciálních 

mísicích zařízení, ale lze koncentrát přímo nalít do nádrže stroje [1,11,13,15,16]. 

 

2.2 Procesní kapalina A 

PK je vodou mísitelná látka určená především k obrábění ocelí, litiny a hliníkových 

slitin, proto je i vhodná pro obrábění v lince Fastems, kde se vyrábí součásti 

z hliníkových slitin. PK neobsahuje chlor a bor. Látka se misí s vodou a vytváří tak 

stabilní emulzi. Díky přísadám, které jsou dodávány do PK, má vhodný mazací účinek, 

a tím zaručuje delší životnost nástrojů. Mezi přednosti, které jsou uvedeny 

v technickém listu patří [17]: 

• vysoká stabilita emulze,  

• dobré chladicí a mazací účinky,  

• antikorozní ochrana,  

• stabilita hodnot pH. 

PK je zapotřebí nejdříve rozmíchat ve vodě, a to buď ve speciálním mísicím 

zařízení nebo ručně. Mísicí zařízení se požívá při větším množství kapaliny. PK se 

míchá při teplotách mezi 15 až 20 °C [11,17]. 

PK je současnou kapalinou ve výrobní lince Fastems. 

 

2.3 Procesní kapalina B 

PK je ve zkušební fázi ve společnosti Edwards. PK B se řadí mezi syntetické 

kapaliny rozpustné ve vodě (bez minerálních i syntetických olejů), které lze použít při 

obrábění slitin železa a hliníku. Neobsahuje bor, formaldehyd a olej, díky tomu je 

považována za šetrnou k životnímu prostředí a také k pokožce [18].  
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Kapalina B prošla dermatologickým a alergologickým testem, který není zrovna 

běžným u PK, protože instituce nezačíná s testem u produktů, které by mohli 

obsahovat nebezpečné látky (bor, formaldehyd, karcinogeny). Z testu vyplývá, že 30 

lidí mělo na paži náplast s koncentrací 10 % PK B a byli monitorování po dobu 72 

hodin. Po uplynutí doby neměl nikdo žádné viditelné známky reakce PK s pokožkou, 

tedy žádná alergická odezva nebo svědivost v místě styku [19].  

PK byla nasazena do linky Fastems na stroj s pozicí 1 dne 29. 1. 2018. 

 

2.4 Procesní kapalina C 

Vodou mísitelná PK bez obsahu ropných olejů. Kapalina je řazena mezi emulze, 

protože obsahuje syntetické oleje, které emulgují ve vodě. Po smíchání s vodou 

vytváří kapaliny stabilní emulzi s dlouhou životností. Produkt se vyznačuje nízkou 

pěnivostí, vhodnými mazacimi vlastnostmi a je určen pro obrábění hliníkových slitin. 

Mezi přednosti uváděnými výrobcem patří [20]: 

• nízká pěnivost,  

• vysokotlaké přísady,  

• dobré odlučování vzduchu, 

• nezanechává skvrny na hliníku, 

• neobsahuje sekundární aminy a dusitany. 

PK je nutné míchat s vodou a to nejlépe za teplot 15 až 20 °C. 

Tato PK byla také zavedena do linky Fastem. Neměla však dostatečné vlastnosti 

pro hluboké vrtání vysokými rychlostmi a docházelo k rychlejšímu otupování nástrojů. 

Proto byla kapalina předčasně vypuštěna a byla zavedena zpět původní PK A. 

Nebude tedy dále v monitorování posuzovaná, jako možná kapalina při obrábění 

ve výrobní lince. 
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3 MONITOROVÁNÍ VYTIPOVANÉHO PROCESU 

Monitorování probíhalo především vizuálně, kdy se pozorovala čistota PK a stroje 

(pracovní prostor, zásobník na nástroje atd.). Dále byly kontrolovány a měřeny 

některé parametry PK, jako je koncentrace a pH. Pozorovala se i rozměrová, 

geometrická a jakostní přesnost vyráběných součástí. 

 

3.1 Monitorování pěnivosti v závislosti na tvrdosti při PK A 

Tvrdost vody se udává ve stupních tvrdosti. Používají se různé jednotky 

s odlišnými hodnotami. V ČR se používají jednotky německých stupňů, tedy °N [1]. 

V práci budou uváděny jako °d (deutsche note), z důvodu použitého německého 

komparačního měřidla. Hodnota tohoto stupně odpovídá 10 mgl-1 CaO respektive 

7,2 mgl-1 MgO [1]. Příliš vysoká tvrdost vede k tvorbě kalů a lepivých usazenin ve 

stroji, a tedy i k nákladům na jejich odstraňování. Ale nízká tvrdost, hlavně u emulzí, 

může způsobit pěnivost PK [11]. 

Pěnivost PK mohou ovlivnit různí činitelé, některé více a některé méně [11]: 

• příliš měkká voda,  

• přístup vzduchu, 

• mikrobiální kontaminace,  

• vynášení přípravků proti pěnění,  

• zavlečení úkapových olejů,  

• nadměrná koncentrace. 

Protože na obráběcích centrech byl delší problém s pěnivostí strojů, při tvrdosti 

vstupní vody, která podle měření má více než 25 °d, rozhodla se společnost Edwards 

pořídit reverzní osmózu, hlavně kvůli pračkám na hotové kusy, ale také aby byly 

známy vstupní parametry vody napouštěné do stroje. Tím bylo zamezeno vniknutí 

prvků, které nejsou snadno identifikovatelné a mohou tak způsobovat pěnivost, ale i 

jiné problémy, které mohou znehodnocovat nebo snižovat životnost PK. 

Dodavatel PK uvádí, že tvrdost vody, na kterou je PK vhodná, by měla mít alespoň 

12 °d [17]. Proto se nabídl test zamezit pěnivosti demineralizované vody, díky zvýšení 

tvrdosti umělým zatvrzovadlem Antifoam. 
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Vstupní parametry udržované i po celý čas daného testování: zalití a dolévání 

demineralizovanou vodou, PK A, pH 9, koncentrace PK 8%. Test probíhal na stroji na 

pozici 6. 

Cílem testu bylo zjištění hranice, při níž začne PK pěnit. Proto byla PK umělé 

zatvrzována a následně její samovolné zmenšování tvrdosti v důsledku dolévání 

demineralizovanou vodou. Tento test, jak jde vidět v tab. 1, byl opakován několikrát. 

Tab. 1 Parametry monitorování pěnivosti v závislosti na tvrdosti PK A. 

i. Datum Problém Akce Měření 

1. 1. 9. 2017 - Plnění  

2. 7. 9. 2017 Pěnění  Tvrdost >5 °d  

(Obr. 3.1) 

   Zvýšení tvrdosti Tvrdost >15 °d 

(Obr. 3.2) 

3. 13. 10. 2017 Pěnění  Tvrdost >5 °d 

   Zvýšení tvrdosti Tvrdost >15 °d 

4. 23. 10. 2017 Pěnění  Tvrdost >5 °d 

   Zvýšení tvrdosti Tvrdost >15 °d 

5. 3. 11. 2017 Pěnění  Tvrdost >5 °d 

   Zvýšení tvrdosti Tvrdost >15 °d 

6. 10. 11. 2017   Tvrdost >15 °d 

Na obr. 3.1 a 3.2 lze vidět hodnoty které byli naměřeny při pěnění (obr. 3.1) a při 

zvýšení tvrdosti (obr. 3.2). Měření tvrdosti neproběhlo okamžitě po zvýšení tvrdosti, 

ale po 3 hodinách při provozu stroje. 
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Obr. 3.1 Tvrdost mezi 5 až 10 °d. 

 

 

Obr. 3.2 Tvrdost větší než 15 °d. 

 

3.2 Monitorování koncentrace kapaliny 

Koncentrace PK je jeden z nejdůležitějších parametrů kapaliny. Jedná se o měření 

zpravidla ručními refraktometry, v laboratořích se měří pomocí digitálních 

refraktometrů (obr. 3.3). Je doporučená denní kontrola koncentrace. Každá kapalina 

má svůj faktor refraktometru, což je hodnota, kterou musí být vynásobené číslo, které 
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je odečteno z ručního nebo digitálního refraktometru [11,13]. Rozsah koncentrace PK 

je doporučován dodavatelem, přičemž zákazník rozsah může upravit dle potřeb. 

 

Obr. 3.3 Digitální refraktometr s koncentrací 7,2 %. 

Díky odpařování vody při obráběcím procesu se koncentrace PK zvětšuje, je proto 

nutné ji měřit a upravovat [13]. 

3.2.1 Koncentrace PK A 

Kapalina A má faktor refraktometru 1. Koncentrace by neměla klesnout pod 6 % 

[17]. Kontrola probíhá každý pracovní den (obr. 3.4). PK je na strojích používaná 

několik měsíců, proto stálost hodnoty koncentrace je výrazně lepší než u nově 

používané PK B. 

 

Obr. 3. 4 Přehled měření koncentrace PK A v únoru. 
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Přehled spotřeby koncentrátu (obr. 3. 5) vychází z množství doplněné vody do 

stroje. Při doplnění 100 litrů vody z centrálního vedení se spotřebuje 2,5 litru 

koncentrátu. 

 

Obr. 3. 5 Přehled spotřeby koncentrátu PK A v únoru. 

3.2.2 Koncentrace PK B 

Kapalina B má faktor refraktometru 1,5. Koncentrace by neměla klesnout pod 6 % 

[18]. Na obr. 3.6 je vidět, že kontrola probíhá každý pracovní den. Jedná se o první 

měsíc chodu stroje s nově zkoušenou PK. Měření probíhalo vždy po doplnění 

koncentrátu. 

 

Obr. 3. 6 Přehled měření koncentrace PK B v únoru. 
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Odlišnost vlastního měření a měření pracovníku, je hlavně kvůli použití odlišných 

měřidel. Pracovníci používají ruční refraktometry, ale autor použil digitální 

refraktometr zobrazený na obr. 3.3. A také kvůli době měření, pracovníci provádí 

doplňování a měření v dopoledních hodinách a autor v odpoledních hodinách. 

Zpravidla při každém měření koncentrace je nutné, z důvodu odpařování, upravit 

PK. U tohoto typu PK se koncentrát vlévá přímo do nádrže. Spotřeba koncentrátu je 

na obr. 3. 7.  

 

Obr. 3. 7 Přehled spotřeby koncentrátu PK B v únoru. 

3.3 Monitorování pH kapaliny 

Měření pH by mělo probíhat minimálně jedenkrát za týden, případně při vizuální 

změně, či změně zápachu PK, protože pokles této hodnoty přímo ovlivňuje výskyt 

bakterií. Na obr. 3.8 jsou testovací proužky, které jsou nejlepší volbou pro rychlé a 

snadné zjištění pH PK a digitální přístroj pro měření pH [1,11]. 

Testovací proužek je komparační měřidlo, které se namočí do PK, vyjme se a po 

minutě lze porovnat se vzorovou stupnicí a odečíst hodnotu pH. Z digitálního měřidla 

lze přímo odečítat hodnotu pH [11]. 

Pro úpravu pH se používají chemické látky [11]: 

• baktericidy (konzervační látky hubící bakterie), 

• fungicidy (konzervační látky hubící houby), 

• biocidy (konzervační látky hubící houby i bakterie). 
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              a)                                                       b)              

Obr. 3.8 Ukázka měřidel pH a) testovací proužky b) digitální měřidlo. 

 

3.3.1 Monitorování pH PK A 

PK A by neměla svou hodnotou pH klesnout pod hranici 8,9 [17]. Zaznamenané 

hodnoty pH jsou na obr. 3. 9. 

 

Obr. 3. 9 Hodnota pH PK A v březnu. 
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3.3.2 Monitorování pH PK B 

U PK B je optimální hodnota pH (při koncentraci 10 %) 8,1 až 9,1 [21]. 

Monitorované hodnoty pH PK B jsou na obr. 3. 10. 

 

Obr. 3. 10 Hodnota pH PK B v březnu. 

 

3.4 Vizuální monitorování čistoty stroje 
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  a)                                                                    b)          

Obr. 3. 11 Zásobník na nástroje a) PK A, b) PK B. 

 

3.5 Monitorování stability určitých druhů jakosti 

Tato kapitola bude věnována především sledování stability jakosti povrchu 

a rozměrové přesnosti. 

Jakost povrchu 

Jakost povrchu musí korespondovat s technickou dokumentací obrobku. Měření 

probíhalo na laserovém mikroskopu, který je výhodný tím, že nepoškrábe hliníkové 

slitiny. Nevýhodou však je, že je obtížnější přístup k měřeným plochám, proto byli 

vybrány plochy s nejlepším přístupem pro měřící zařízení. Graf měření je zobrazen 

na obr. 3. 12 a 3. 13. 

 

Obr. 3. 12 Graf jakosti povrchu PK A. 
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Obr. 3. 13 Graf jakosti povrchu PK B. 

Rozměrová přesnost 

Rozměry musí odpovídat technické dokumentaci. Na obr. 3. 14 je graf, který 

ukazuje toleranci orbitální součásti na stroji na pozici 1, kdy zelená část grafu 

zobrazuje měřené parametry do 29. 1. 2018 na PK A. Modrá část grafu zobrazuje 

měřené parametry od 30. 1. 2018, kdy stroji byla vyměněna PK na kapalinu B.  
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Obr. 3. 14 Měřené hodnoty úchylky spirály na orbitální součásti. 

Smyslem tohoto pozorování bylo zjištění, zda PK výrazně ovlivní rozměrové 

parametry. Přičemž nástroje i řezné podmínky zůstali stejné. 
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4 ZHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH VÝSLEDKŮ 

Výsledky monitorování jsou uvedeny v následujících podkapitolách. 

4.1 Zhodnocení pěnivosti v závislosti na tvrdosti PK A 

Monitorováním tvrdosti PK bylo vypozorováno, že tvrdost má přímý vliv 

na pěnivost. Bylo zjištěno, že když se PK dostane ke hranici 10 °d, začne mírně pěnit 

a při tvrdosti 5 až 10 °d dochází vždy k pěnění. Je tedy důležité při zalévání a 

doplňování demineralizované vody udržovat hranici tvrdosti větší než 15 °d, což je i 

parametr, který je doporučovaný dodavatelem PK.  

Tímto testem bylo potvrzeno, že je důležitá vstupní voda a znalost jejího složení, 

což u vody z veřejné vodovodní sítě je nedostatečná.  

 

4.2 Zhodnocení měřených parametrů PK A 

Koncentrace 

Rozsah koncentrace PK A je stanoven na 7 až 9 %. Dle zjištěných hodnot za 4 

měsíce hodnoty odpovídají stanovenému rozsahu (obr. 4.1).  

 

Obr. 4. 1 Průměrná hodnota koncentrace PK A. 
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Spotřeba koncentrátu (obr. 4. 2) se zpětně zjistila pomocí množství vody dodané 

do nádrže stroje (hodnoty v obrázku jsou orientační). Při dodání 100 litrů vody je 

přidáno 2,5 litru koncentrátu. Průměrná hodnota spotřeby koncentrátu je 4,26 litru 

Tato hodnota je spočítaná z průměrné spotřeby vody za den, což je 162,8 litrů. 

 

Obr. 4. 2 Průměrná spotřeba koncentrátu A za den. 

Hodnota pH 

PK A má pH vyšší než 8,9, jak je dáno technickým listem kapaliny (obr. 4. 3). 

 

Obr. 4. 3 Průměrná hodnota pH PK A. 
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4.3 Zhodnocení měřených parametrů PK B 

Koncentrace 

Rozsah koncentrace PK B je stanoven na 7 až 9 %. Dle výsledků měření se 

hodnota pohybuje okolo 7,5 % (obr. 4. 4) a splňuje tedy požadavek společnosti 

Edwards. 

 

Obr. 4. 4 Průměrná hodnota koncentrace PK B. 

Pracovníci zaznamenávají i množství koncentrátu, který dolévají do nádrže stroje 

kvůli úpravě koncentrace. Sledováním průměrné spotřeby koncentrátu (obr. 4. 5) lze 

ekonomicky zhodnotit nákladnost PK. Průměrná hodnota spotřebovaného 

koncentrátu za den spočítaná ze tří měsíců pozorování je 2,4 litru. 

 

Obr. 4. 5 Průměrná spotřeba koncentrátu B za den. 
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Hodnota pH 

PK B se pohybuje okolo koncentrace 7,5 %, což je doloženo v obr. 4. 4. Bylo tedy 

nutné přepočítat hodnotu pH, která je optimální (při koncentraci 10 %) 8,1 až 9,1. Pro 

koncentraci 7,5 % je přepočítaný rozsah 8,0 až 9,0. Z obr 4. 6 vyplývá, že hodnota pH 

danému rozsahu odpovídá a splňuje tedy tento rozsah. 

 

Obr. 4. 6 Průměrná hodnota pH PK B. 

 

4.4 Zhodnocení čistoty 

Při detailnější prozkoumání stroje, lze vidět, že pracovní prostor při PK B je čistější. 

Jedná se hlavně o plochy, které mají přímý kontakt s PK, která vychází z oplachových 

a chladicích trysek. Zásobník na nástroje se také jeví čistější při PK B. Celkové 

vizuální zhodnocení ukazuje, že stroj, ve kterém se používá PK B, je čistější. 

 

4.5 Zhodnocení stability určených druhů jakosti 

Jakost povrchu 

Z měřených protokolů vyplývá, že jakost povrchu splňuje výkresovou dokumentaci 
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• PK A – Ra 0,118 

• PK B – Ra 0,334 

Rozdíl v hodnotách je kvůli měření ploch, které obráběli rozdílné nástroje. 

Rozměrová přesnost 

Z grafu, který byl uveden v předchozí kapitole (obr. 3. 9), je zřejmé, že nedošlo 

k žádnému skokovému přechodu. Lze tedy konstatovat, že tolerance daného rozměru 

odpovídá výkresové dokumentaci a změna PK výrazně neovlivnila proces výroby 

z hlediska rozměrové přesnosti. 

 

4.6 Ekonomické zhodnocení PK 

Důležitým parametrem pro porovnání dvou kapalin, může být i cena (obr.4. 7).  

 

Obr. 4. 7 Srovnání ceny za 1 litr koncentrátů PK. 

Při tříměsíčním pozorování, byli zaznamenávány každodenní spotřeby 

koncentrátu a demineralizované vody, z kterých následně byla vypočítaná průměrná 

hodnota spotřeby koncentrátu na jeden pracovní den. 
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Zhodnocení celkových nákladů na provoz bude pouze orientační, protože se bude 

vycházet z již uvedeného tříměsíčního pozorování. Bude uvažováno s provozem PK 

na jeden rok a spotřebě koncentrátu v pracovní dny, tedy spotřebě za 250 dní. Do 

ekonomického zhodnocení se nebude zaznamenávat cena za spotřebovanou 

demineralizovanou vodu a za biocidy, které se používají při PK A. 

Zhodnocení PK A 

V tab. 2 je přehled spotřeb a cen přípravku a koncentrátu pro PK A. Ztvrzovadlo 

Antifoam se používá pro ztvrzování PK A, a to jeden litr za týden. Spotřeba 

koncentrátu za den je 4,26 litru. 

Tab. 2 Přehled produktů pro PK A. 

Přípravek Spotřeba za rok  [litr] Cena za litr [Kč] Cena za rok [Kč] 

Antifoam 50 72 3 600 

Koncentrát 1 058,2 137 139 398 

  ∑ 142 998 

Provozní náklady při provozu jeden rok PK je 142 998 Kč. 

Zhodnocení PK B 

PK není zapotřebí upravovat žádnými přípravky na odpěňování, zatvrzování atd.... 

V tab. 3 je uvedená spotřeba a cena koncentrátu. 

Tab. 3 Přehled produktů pro PK B. 

Přípravek Spotřeba za rok [litr] Cena za litr [Kč] Cena za rok [Kč] 

Koncentrát 601,8 226,82 136 504 

Provozní náklady při provozu jeden rok PK je 136 504 Kč 

Na obr. 4. 8 je graf, kterým je porovnávána celková provozní nákladnost PK za rok. 
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Obr. 4. 8 Porovnání provozních nákladů PK na rok. 
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5 FORMULACE DOPORUČENÍ VHODNÉ PROCESNÍ KAPALINY 

Během řešení tématu bylo zjištěno, že z technologického hlediska jsou PK 

zaměnitelné a obě PK splňují požadavky technické dokumentace, tedy rozměrovou a 

geometrickou přesnost a jakost povrchu. Při stejných řezných podmínkách, nebylo 

vypozorováno žádných viditelných změn. 

Z ekonomického hlediska je PK B levnější variantou, i když cena za litr koncentrátu 

stojí více. Pro jeden stroj je cena provozních nákladů za rok PK B o 6 494 Kč levnější 

něž PK A. V lince Fastems je 7 strojů. Při nasazení PK B by úspora činila 45 458 Kč. 

Z ekonomického hlediska je proto výhodnější začít používat PK B. 

Čistota strojů je také výrazně rozdílná u monitorovaných PK. Stroje s používanou 

PK B jsou čistější, ať už v pracovní části stroje, či v zásobníku na nástroje. Proto je 

doporučeno použití PK B. 

V dnešní době se klade důraz na šetrnost k životnímu prostředí a zdravotní 

nezávadnosti, proto je doporučeno použití PK B, a to z důvodu, že neobsahuje žádné 

oleje, ale také bor a formaldehyd. PK byla podrobena i dermatologickému a 

alergologickému testu, z kterého vyplývá, že při styku s lidskou pokožkou je 

nedráždivý. 
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6 DISKUZE 

Monitorování PK je časově náročná aktivita. Některé problémy se mohou 

vyskytnout až po nějaké době od nasazení PK. Autor měl omezený čas na detailnější 

pozorování PK B. Bylo by vhodné nadále PK monitorovat, aby byli zjištěny jakékoliv 

nedostatky PK, které mohou nastat za delší dobu. 

Z technologického hlediska by bylo vhodné detailnější pozorování PK. Protože ve 

výrobní lince je nepřetržitý provoz a jedná se o linku s hromadnou výrobou, nebylo 

možné uskutečnit specifičtější testy PK, jako například optimalizování životnosti 

nástrojů. Výstupy práce jsou z tohoto důvodu v této problematice spíše obecnějšího 

charakteru.  

Ekonomické zhodnocení PK je orientační, protože v nich nejsou započítány ceny 

za demineralizovanou vodu, prostředky pro boj s bakteriemi a jiné. S dodavatelem 

PK B bylo dohodnuto, že nesmí do nádrží s PK nalévat žádné jiné prostředky než 

koncentrát a demineralizovanou vodu z centrálního rozvodu bez domluvy s vedoucím 

pracovníkem, proto stanovení roční provozní nákladnosti je pouze z množství 

použitého koncentrátu. Z PK A je cena stanovována ze spotřeby koncentrátu a 

spotřeby ztvrzovadla, které je do nádrže s PK dodáváno v množství jednoho litru 

jednou za týden. Ceny jsou tedy počítány z množství přípravků, které jsou do stroje 

dodávány v pravidelném intervalu. 

Názvy PK nejsou uváděny z důvodu stále probíhajícího výběrového řízení. 

V souladu s politikou společnosti Edwards je nepřípustné tyto názvy v práci uvádět. 
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ZÁVĚR 

Řešené téma bylo zaměřeno na monitorování PK ve společnosti Edwards. Cílem 

bylo porovnat dvě PK, jednu již používanou a druhou nově nasazenou ve výrobní 

lince.  

Monitorováním bylo zjištěno: 

• Žádné prokazatelné změny z technologického hlediska. 

• Stabilita koncentrace u obou PK. 

• Stabilita pH u obou PK. 

• Alergologická a dermatologická nezávadnost PK B. 

• Větší čistota stroje a nástrojů při použití PK B. 

• Ekonomicky méně nákladná na provoz PK B. 

Lze konstatovat, že monitorování bylo prospěšné a společnost výsledky a 

doporučení bude brát v úvahu při rozhodování ve výběrovém řízení PK. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Zkratka Popis 

CNC Computer numeric control (číslicové řízení počítačem) 

PC počítač 

PK procesní kapalina 

Ra střední aritmetická odchylka profilu 

  

Symbol Popis 

°N, °d stupeň německý (deutsche note) 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 Měření jakosti povrchu PK A. 

Příloha 2 Měření jakosti povrchu PK B. 

Příloha 3 Dermatologický a alergologický test. 

  

 

 



 

 

Příloha 1 

Měření jakosti povrchu PK A. 

 

  



 

 

Příloha 2 

Měření jakosti povrchu PK B. 

 

  



 

 

Příloha 3 

Dermatologický a alergologický test [19]. 

 

0 – bez reakce (negative) 
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