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Technologie je zaměřena na ověřování alternativní kapaliny příznivé životnímu prostředí, dále řeší 

snížení tření mezi pevnými tělesy použitím procesních kapalin. 

Inovace technologie spočívá ve využití anorganických nanostruktur (nanočástic), jako součástí 

procesních kapalin, pro zlepšení mazacího účinku při obrábění a potlačení množení 

mikroorganismů. 

Cílem je ověření vhodného způsobu technologie na zvýšení otěruvzdornosti procesních kapalin, 

určení korelace mezí koeficientem tření, získaným za laboratorních podmínek a trvanlivosti 

nástroje během procesu obrábění a snížení zdravotního rizika. 

 

Etapa 1: Zkoumání a ověření užitných vlastností technologický namíchaných procesních kapalin 

V první polovině roku od zahájení projektu „Inovativní výrobky a environmentální technologie“ 

v rámci IA5 byly k dnešním datu provedené následující experimenty: 

 

1. Chování procesních kapalin (PK) ve výrobě při frézování 

V laboratoři třískových technologií a procesů na pracovišti TU v Liberci, Fakulta strojní, katedra 

obrábění a montáže byla hodnocena trvanlivost při frézování konstrukční oceli s použitím různých 

procesních kapalin (Obr. 1). Pro experimenty bylo vybráno deset procesních kapalin s různými 

obráběcími vlastnostmi a od různých dodavatelů (výsledky měření jsou popsány v příloze č. 1 - 

Hodnocení trvanlivosti nástroje při frézování s použitím různých procesních kapalin). 

Zjištěné hodnoty trvanlivosti břitu frézy při jednotlivých experimentech jsou uvedeny 

v protokolech z měření. V každém protokolu jsou uvedeny hodnoty trvanlivosti stanovené při 

použití konkrétní procesní kapaliny. V záhlaví protokolu jsou uvedeny podmínky měření a schéma 

měření. Protože byla měření vždy 5-krát opakována, je v protokolu pro každé měření doložena 

fotografie opotřebené VBD a jednoduchá tabulka obsahující údaje o dráze nástroje do místa 

měření ve směru posuvu čelní frézy, o změřené velikosti šířky opotřebení na hřbetu a dosažená 

trvanlivost břitu nástroje. Pro ilustraci je časový průběh opotřebení znázorněn také graficky. 
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Obr. 1 Trvanlivost břitu při čelním frézování oceli 14 220 s použitím různých procesních kapalin 

 

Z uvedeného přehledu na Obr. 1 je zřejmé, že rozptyl zjištěných hodnot trvanlivosti byl u převážné 

většiny měření trvanlivosti značný. Největší rozptyl hodnot vykazují experimenty čelního frézování 

s použitím procesní kapaliny Zubora 65H Ultra, kdy byla zjištěna trvanlivost 26 ± 20,61 min. V 

tomto případě dosahuje procentuální podíl velikosti konfidenčního intervalu ve vztahu ke zjištěné 

absolutní hodnotě střední trvanlivosti hodnotu 79,27 %. Naopak nejmenší rozptyl hodnot 

trvanlivosti vykazují experimenty čelního frézování s použitím procesní kapaliny Hocut B65, kdy 

byla zjištěna trvanlivost 8,6 ± 0,31 min. Při experimentech s procesní kapalinou Hocut B65 byla 

dosažena velmi malá trvanlivost frézy, ale procentuální podíl velikosti konfidenčního intervalu ve 

vztahu ke zjištěné absolutní hodnotě střední trvanlivosti je příznivý, protože nabývá hodnoty 3,60 

%, což svědčí o stabilitě naměřených hodnot trvanlivosti. 
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2. Tribologické chování procesních kapalin 

Na oddělení přípravy a analýzy nanostruktur na pracovišti TU v Liberci, Ústav pro nanomateriály, 

pokročilé technologie a inovace byli hodnoceny koeficient tření (Obr. 2 a Obr. 3). 

 

 

 

Obr. 2 CETR UMI Multi-Specimen Test 

Systém 

Obr. 3 Umístění disku z oceli 14 220 na dno 

vaničky 

 

Tribologické zkoušky probíhaly při použití čistého 5 % roztoku PK, což se běžně využívá u 

obráběcích procesů. Na Obr. 4 je znázorněn koeficient tření na sucho, při použití čistého 5 % 

roztoku a 5 % roztok s nanočásticemi u PK 1. Na Obr. 5 jsou ukázané nanočástice TiO2. Výsledky 

měření jsou popsány v příloze č. 2 - Hodnocení procesních kapalin z hlediska stanovení koeficientu 

tření. 

 

  

Obr. 4 Porovnání koeficientu tření u PK 1 Obr. 5 Fotografie ze SEM, nanočástice TiO2 
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Na Obr. 6 je znázorněn koeficient tření na sucho, při použití čistého 5 % roztoku a 5 % roztok 
s nanočásticemi u PK 2. Na Obr. 7 jsou ukázka fotografie ze SEM nanočástice SiO2. 

  

Obr. 6 Porovnání koeficientu tření u PK 2 Obr. 7 Fotografie ze SEM, nanočástice SiO2 

 

  

Obr. 8 Hodnocení drážky po tribologii mechanickým profilometrem Dektak – XT 

  

Obr. 9 Hodnocení drážky a opotřebení Ball“ tělíska (kuličky) po tribologii optickým 

mikroskopem 
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Na obrázku 8 je znázorněny způsob vyhodnocování drážky profilu po tribologii při použití 

mechanickým profilometrem a obrázek samotného profilu v 3D při použití procesní kapalinu. 

Opotřebení materiálu podložky a kuličky optickým mikroskopem u šesti z deseti PK (zkoušky stále 

probíhají) je znázorněn na Obr. 9.  

 

3. Měření chemického složení procesních kapalin 

Měření chemického složení koncentrátů procesních kapalin bylo provedeno na VŠCHT v Praze na 

šesti vzorcích, jedná se konkrétně o vzorky s označením 65 H Ultra, 10 H Extra, Vasco 1000, 20 H 

ultra, 20 H Extra a Universal. Porovnáním složení procesních kapalin lze dojít závěru, že pouze 

kapalina 65H Ultra obsahuje látky, které nemají zásadní vliv na lidské zdraví a životní prostředí. 

Ostatní měřené kapaliny obsahují jednu a více látek, které mají karcinogenní účinky na lidský 

organismus (výsledky měření jsou popsány v příloze č. 3 - Měření chemického složení procesních 

kapalin). 

Kvalitativní analýzy koncentrátů provozních kapalin byly provedeny metodou statické HS–GC–MS 

(z angl. Head Space – Gas Chromatography – Mass Spectrometry) za zvýšené teploty, kdy byly 

analyzovány metodou plynové chromatografie s hmotnostní detekcí (GC-MS) parní prostory (Head 

Space) nad jednotlivými kapalinami umístěnými v plynotěsně uzavřených skleněných vialkách, 

které byly temperovány termostatem na požadovanou zvýšenou teplotu. Teplota byla zvolena tak, 

aby došlo k uvolnění těkavých podílů (VOC – volatile organic compound) do parního prostoru nad 

kapalinou, ale zároveň aby nedocházelo k tepelnému rozkladu přítomných sloučenin. Těkavé 

sloučeniny uvolněné do parního prostoru nad vzorkem byly dávkovány na plynový chromatograf 

pomocí plynotěsné stříkačky. 

Na obrázcích 10 a 11 je znázorněno chemické složení dvou procesních kapalin. 

 

Obr. 10 Chemické složení procesní kapaliny číslo 1 
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Z toxikologického hlediska kapalina číslo 1 neobsahuje látky, které mají zdraví škodlivé nebo 

mutagenní vlastnosti. 

 

 

Obr. 11 Chemické složení procesní kapaliny číslo 2 

 

Kapalina číslo 2 obsahuje dichlormethan (působí toxicky na lidský organismus), u kterého jsou 

prokázány škodlivé účinky a tím je spojena i celá řada rizik ohrožující lidské zdraví. 

 

4. Biologické testy 

Na oddělení nanomateriálů v přírodních vědách, na pracovišti TU v Liberci, Ústav pro 

nanomateriály, pokročilé technologie a inovace bylo realizováno biologické testování 6 komerčně 

dostupných koncentrátů procesních kapalin: 65 H Ultra, 10 H Extra, Vasco 1000, 20 H ultra, 20 H 

Extra a Universal. Testováno bylo toto uskupení procesních kapalin: 

 procesní kapaliny čisté (bez přidaných nanočástic, bez tribologie), 

 procesní kapaliny s plnivem (s nanočásticemi, bez tribologie), 

 procesní kapaliny čisté (bez přidaných nanočástic) po tribologii, 

 procesní kapaliny s plnivem (s nanočásticemi), po tribologii. 

 

Z koncentrátů byly připraveny 5% roztoky (ředěno vodou z vodovodu) a z dostupných nanočástic 

byly testovány nano-diamanty, nanočástice TiO2 a SiO2, vše vždy v koncentraci 1 g/l. 

Při hodnocení kontrolního měření bylo zjištěno, že sledované parametry a průběh experimentu 

odpovídá předpokladům pro tento typ testu. Kontrolní měření je v souladu s obecnými poznatky a 

jednotlivé výsledky společně vzájemně korelují. Uvedené metodiky jsou používány vhodně a 

správně (výsledky měření jsou popsány v příloze č. 4 - Biologické testy). 
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Obr. 12 Primární test barvení procesních kapalin v pořadí 10H 

extra, 20H extra, 20H ultra, 65H ultra, Vasco 1000, Universal a 

voda s nano-diamanty 

Na obrázku 12 jsou znázorněny procesní kapaliny v pořadí 10H extra, 20H extra, 20H ultra, 65H 

ultra, Vasco 1000, Universal a voda s nanodiamanty, vzorky byly v kontaktu s fluorescenčním 

barvivem. 

 

5. Příprava rešerše 

Průběžně se připravuje rešerše na toto téma a databáze článků tykající se problematiky. Připravují 

se publikace v rámci projektu. 

Připravují se články týkající se této problematiky. 

 

6. Shrnutí 

Požadavky Evropské Unie jsou konkrétně nasměrovány k ekologizaci a dodržování zdravotních 

norem při práce s procesními kapalinami. Účinky PK, tendence k ekologizaci a metodiky testování 

nových ekologických PK, ty jsou důležitou složkou obráběcích procesů. Použití, údržba, životnost a 

pak likvidace vede k ekonomickým a ekologickým problémům. Moderní PK, které svým složením 

splňují nejnovější evropské zdravotní, bezpečnostní a ekologické požadavky, představují důležitou 

součást výrobního procesu a jsou jedním ze základních předpokladů bezpečného pracovního 

prostředí. 


