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Anotace 

Tato bakalářská práce se zaobírá problematikou kryogenního chlazení a jeho vlivů 

na řezný proces. Úvodní kapitoly teoretické části se věnují mechanice tvorby třísky, 

tepelným a silovým jevům při obrábění. Pak následuje rozbor řezných prostředí 

se zaměřením na vybrané metody kryogenního chlazení. Vliv kryogenního chlazení 

je popsán na konkrétních příkladech a následně porovnán s běžně používanými metodami 

chlazení. Praktická část obsahuje návrh experimentu, který zkoumá možnosti využití 

kryogenního chlazení CO2. 

Klíčová slova 

Kryogenní chlazení tekutým oxidem uhličitým, kryogenní chlazení tekutým dusíkem, 

vliv kryogenního chlazení na řezný proces  

  



 
 

Abstract 

This thesis deals with the issue of cryogenic cooling and its effects on the cutting 

process. The introductory chapters of the theoretical part focus on the mechanism of chip 

formation, thermal and force phenomenal during machining. Then follows the field 

of cutting media with a focus on selected methods of cryogenic cooling. The effects 

of cryogenic cooling are described on specific examples and then compared with 

commonly used cooling methods. The practical part contains an experimental design that 

examines the possibilities of using cryogenic CO2 cooling. 
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Cryogenic cooling, carbon dioxide cooling, liqiud nitrogen cooling, machining under 
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Seznam použitých veličin a zkratek 

CO2 Oxid uhličitý [-]  

N2 Dusík [-] 

H2O Voda [-] 

MQL Mazání minimálním množstvím maziva [-] 

vc Řezná rychlost [m/min] 

Q Teplo [J] 

�̅� Výsledná řezná síla [N] 

p Měrná řezná síla/odpor [MPa] 
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Úvod 

Vzhledem k neustále se zvyšujícím nárokům na výsledný výrobek jsou v dnešní 

době využívány moderní konstrukční materiály. Tyto materiály disponují speciálními 

vlastnostmi, jako jsou například korozivzdornost, žáruvzdornost, žárupevnost atp. 

Nevýhodou těchto materiálů ovšem bývá i zhoršená až špatná obrobitelnost. 

Ta je způsobena nízkou tepelnou vodivostí materiálu, dále také vysokou pevností, 

tvrdostí, adhezí, houževnatostí a zpevněním materiálu. Snížená tepelná vodivost zapříčiní 

vysokou teplotu řezání, která má mimo jiné negativní vliv na kvalitu obráběného povrchu 

a trvanlivost nástroje. Pro zajištění kvalitních obrobků a nižší intenzity opotřebení břitu, 

při zachování vysoké produktivity obrábění, potřebujeme u výše uvedených materiálů 

účinně snížit teplotu řezání. Z tohoto důvodu jsou do procesu přiváděna procesní média 

se schopností chladit a mazat styková místa nástroje s třískou a obrobkem. 

Procesní média, mimo jiného, zajištují chladící účinek, který efektivně redukuje 

teplotu řezání. Mezi další pozitiva těchto médií patří: snížení tření mezi nástrojem 

a obráběným materiálem (mazací účinek), odstranění třísek z místa řezu (čistící účinek), 

zlepšení tvorby třísky (řezací účinek) a v neposlední řadě zajištění odolnosti proti korozi 

(ochranný účinek). Velikost těchto účinků je závislá na druhu procesního média, 

podmínkách a způsobu přívodu do místa řezu. 

Pro dosažení produktivní výroby je správná volba chladícího média klíčová, proto 

se způsoby chlazení neustále zdokonalují. Jedním z problémů, v dnešní době hojně 

využívaných procesních kapalin, je jejich negativní dopad na životní prostředí. Vysoké 

náklady na jejich pořízení, udržování a likvidaci se promítají do ceny obrobku. Obsahují 

toxické a hořlavé látky, které jsou nebezpečné jak z hlediska ekologie, tak z hlediska 

bezpečnosti práce. Toto kritérium mnohem lépe plní chlazení pomocí procesních plynů, 

kde jsou z části využity i plyny odpadní, pro které bychom už nenašli jiné využití. 

Chlazení pomocí procesních plynů se nabízí jako vhodná alternativa. Pro zajištění 

co možná nejlepšího chladícího účinku, jsou tyto plyny před přívodem do řezného 

procesu upravovány. Konkrétně se jedná o stlačení a zkapalnění, které zajistí i výrazné 

snížení teploty. Tato skupina plynů se nazývá kryogenní a má dva hlavní zástupce, jedná 

se o dusík (N2) a oxid uhličitý (CO2). 



5 
 

Kryogenní chlazení je zajímavá technologie s velkým potenciálem, protože  

poskytuje velmi dobré chladící účinky v kombinaci se šetrností k životnímu prostředí. 

Kryogenní chlazení je na vědecké úrovni dobře prozkoumáno, prozatím však nenachází 

širší uplatnění. Existují sice komerčně dostupné systémy, ale není jednoznačné, pro které 

technologie, materiály, podmínky a za jakého nastavení parametrů média je použít.  

Tato bakalářská práce se zabývá vybranými metodami kryogenního chlazení 

a jeho vlivy na řezný proces. V teoretické části jsou tyto metody chlazení podrobně 

rozebrány a následně srovnány dle vybraných kritérií. Obsahem praktické části 

je navržený experiment zkoumající možnosti využití kryogenního chlazení CO2, 

respektive CO2 + MQL. 
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1 Řezný proces 

1.1 Mechanika tvorby třísky 

Při obrábění je z obrobku odebírán materiál ve formě třísky. Tříska vzniká 

vnikáním břitu nástroje do obráběného materiálu. Třísku dělíme na tvářenou 

a netvářenou. Tvářená tříska je charakteristická tím, že při jejím odebírání dochází 

v obráběném materiálu k plastické deformaci. Tvářená tříska je specifická pro převážnou 

většinu materiálů užívaných ve strojírenství. Tříska netvářená vzniká např. při obrábění 

keramiky, dřeva a některých plastů a při jejím odebírání nedochází k plastické deformaci 

[1]. Na Obr. 1. je zjednodušeně znázorněna tvorba obou druhů třísky, u třísky tvářené 

je zobrazena oblast, v níž dochází ke vzniku plastických deformací před břitem řezného 

nástroje. Konkrétně se jedná o oblast primární plastické deformace, kde se materiál 

prvotně deformuje. Tato deformace předchází vzniku jednotlivých elementů třísky [1]. 

V dalších kapitolách je řešena pouze problematika třísky tvářené, tříska netvářená 

se ve strojírenství vyskytuje pouze okrajově. 

 

Obr. 1 – Vznik třísky tvářené (vlevo) a třísky netvářené (vpravo) [1] 

1.1.1 Druhy třísek 

Tříska tvářená se rozděluje podle schématu (Obr. 2) na třísku soudržnou 

a elementární. Soudržná tříska se dále dělí na třísku plynulou a článkovitou [1]. 

 

Obr. 2 - Rozdělení třísek [1] 
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Tvar třísky je výrazně ovlivněn vlastnostmi obráběného materiálu. Největší vliv 

má plasticita obráběného materiálu v oblasti těsně před břitem (Obr. 1), ve které 

se obráběný materiál plasticky deformuje. Plasticita této oblasti je ovlivněna chemickým 

složením materiálu a jeho krystalickou stavbou. Dále také podmínkami plastické 

deformace, tj. teplotou, stavem napjatosti a deformační rychlostí. Další faktory 

ovlivňující tvar třískou jsou: řezné podmínky (řezná rychlost, posuv a hloubka řezu), 

řezné prostředí a geometrie břitu řezného nástroje. Druhy třísek rozlišujeme podrobněji 

dle normy ISO 3685 (Obr. 3) [1] [2]. 

 

Obr. 3 - Druhy třísek dle ISO 3685 [2] 

Obráběný materiál procházející deformační oblastí se intenzivně zpevňuje. 

Ve výjimečných případech dojde k tomu, že se nevyčerpá plasticita materiálu a vzniká 

tříska, která je na vnější straně bez viditelných stop po kluzu v materiálu. Častěji je tomu 

tak, že na hranici NO (Obr. 1) deformační oblasti dojde k vyčerpání plasticity 

a k následnému kluzu. Stopy po kluzu elementů třísky jsou viditelné na vnější straně 

třísky. Dle míry narušení soudržnosti třísky při kluzu se rozděluje tříska tvářená do již 

zmiňovaných skupin [1]. 

 Tříska plynulá 

Tento druh třísky vzniká, pokud při kluzu nedojde prakticky k porušení materiálu 

a soudržnost částí materiálu je vysoká. Je charakteristická tím, že se nedělí a z místa 

obrábění odchází plynule [3]. Při obrábění je tato tříska nežádoucí, neboť velmi rychle 

zaplňuje pracovní prostor, obtížně se s ní manipuluje a hrozí namotání třísky na funkční 
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prvky stroje a na nástroj. Může také zabránit automatické výměně nástroje, či dokonce 

způsobit destrukci břitu. Vznik této třísky se eliminuje volbou vhodného řezného 

prostředí a řezných podmínek v kombinaci s  prvkem na nástroji, který se nazývá utvařeč 

třísky [1]. 

 

Obr. 4 - Plynulá tříska - fotografie 

 Tříska článkovitá 

 Tvoří pomyslný přechod mezi třískou plynulou a elementární. Při její tvorbě 

dochází ke kluzu na hranici NO deformace a soudržnost jednotlivých elementů 

je částečně porušena. K porušení soudržnosti mezi jednotlivými elementy třísky dochází 

při jejím odchodu z místa řezu. Příčinou porušení soudržnosti je chladnutí třísky, její 

vlastní hmotnost nebo kontakt třísky s částí ze systému obrobek-nástroj-stroj. Dle tvaru 

a velikosti článků se určuje, zda je tříska přípustná pro obrábění, či nikoliv [1] [3]. 

 

Obr. 5 - Článkovitá tříska - fotografie 
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 Tříska elementární 

 Vzniká při porušení kohezní pevnosti na hranici NO plastické deformace během 

kluzu. Tříska má podobu malých elementů, které při jejich vzniku odletují z místa řezu. 

Z praktického hlediska je tento druh třísky velice výhodný, protože zaujímá malý objem 

a na řezný proces nemá žádný negativní účinek. Elementární tříska vzniká například při 

obrábění litin a bronzu [1] [3]. 

 

Obr. 6 - Elementární (drobivá) tříska - fotografie 

1.1.2 Vznik tvářené třísky 

 Jak již bylo zmíněno, vznik tvářené třísky je doprovázen plastickou deformací. 

K plastické deformaci dochází ve třech oblastech. Oblasti dělíme na primární, sekundární 

a terciální [3]. Tyto oblasti jsou viditelné na Obr. 7. Z hlediska napjatosti při obrábění 

dělíme řezání na ortogonální (dvouosá napjatost) a vázané (trojosá napjatost). 

1.1.3 Oblast primární plastické deformace 

Oblast primární plastické deformace je MNOO´ (Obr. 7). Pokud je poloměr ostří 

menší velikosti, jsou body O a O´ shodné - obě hranice primární plastické deformace 

se stýkají na nástroji v jednom bodě. 

 

Obr. 7 - oblasti plastické deformace, 1 – primární; 2 – sekundární; 3 – terciální [1] 
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MO je hranice, na které začíná primární plastická deformace. N0, případně N0´ 

je hranicí konce primární plastické deformace a dochází na ní ke kluzu. Uvažujeme 

dvouosou napjatost, při které působí maximální hlavní napětí ve směru kolmém na volný 

povrch. Maximální tečné napětí působí pod úhlem 45°, v rovinách s maximálním tečným 

napětím je největší pravděpodobnost, že dojde ke kluzu [1] [3]. 

V oblasti primární plastické deformace bezprostředně u ostří břitu působí 

plastická deformace a deformační rychlost s největší intenzitou. To způsobí, že největší 

pevnost materiálu je u ostří břitu, touto oblastí je výrazně ovlivněn řezný odpor, neboť 

z této části oblasti primární plastické deformace pochází velké množství řezného odporu 

[1]. 

1.1.4 Faktory ovlivňující oblast primární plastické deformace 

Existuje mnoho faktorů, které přímo, či nepřímo ovlivňují oblast primární 

plastické deformace. Mezi hlavní skupiny činitelů ovlivňující oblast primární plastické 

deformace řadíme: mechanické vlastnosti obráběného materiálu, řezné podmínky, 

geometrie řezného břitu a řezné prostředí. V následujících odstavcích jsou uvedené 

některé příklady [1]. 

 Vliv řezné rychlosti 

Pokud zvýšíme řeznou rychlost, oblast primární deformace se zmenší a natočí 

směrem k čelu břitu nástroje (Obr. 8). Zároveň dojde ke snížení měrného řezného odporu, 

poměrného kluzu a součinitele pěchování [1]. 

 

Obr. 8 - Vliv řezné rychlosti na oblast primární plastické deformace [1] 

 Vliv tloušťky odřezávané vrstvy 

Pokud zmenšíme tloušťku odřezávané vrstvy, oblast primární plastické deformace 

se rozšíří a natočí směrem do obráběného materiálu. Toto je způsobeno tím, že největší 
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zpevnění, které plyne z největší plastické deformace, je bezprostředně u ostří. Stejné 

chování oblasti primární plastické deformace platí i pro snížení posuvu. Rozšíření oblasti 

primární plastické deformace způsobí zvětšení měrného řezného odporu, poměrného 

kluzu a součinitele pěchování [1] [3]. 

 Vliv řezného prostředí 

Řezné prostředí ovlivňuje oblast primární plastické deformace svými účinky. 

Konkrétně se jedná o účinek mazací, chladící a řezací. Mazací účinek ovlivňuje třecí 

složky sil na čele a hřbetu břitu. Chladící účinek mění mechanické vlastnosti obráběného 

materiálu. Řezací účinek napomáhá vnikání břitu nástroje do obráběného materiálu. Tato 

skutečnost je způsobena vhodným chemickým složením řezného prostředí v kombinaci 

s tlakem a směrem přívodu procesního média. Jednotlivé účinky řezného prostředí jsou 

podrobněji rozebrány v kapitole 2.1. 

1.1.5 Oblast sekundární plastické deformace 

Poté, co materiál projde oblastí primární plastické deformace, začnou na spodní 

straně třísky vznikat sekundární plastické deformace (Obr. 7). Vlivem vysokých teplot 

dojde k odpevnění materiálu na spodní straně třísky a tím je umožněn vznik sekundární 

plastické deformace. Oblast sekundární plastické deformace je ovlivněna charakterem 

styku mezi nástrojem a obrobkem. Tento charakter je nejvíce závislý na rozložení napětí 

(normálových a smykových) a na teplotě styčných ploch. Dělíme ho na bodový 

a plošný [1]. 

 Bodový styk 

K bodovému styku mezi nástrojem a třískou / obrobkem dochází při menších 

mechanických a tepelných zatíženích obráběného materiálu. Ke kontaktu břitu nástroje 

s obráběným materiálem dochází na vrcholcích mikro-nerovností stýkajících se povrchů. 

K dosažení bodového styku je potřeba volit nižší řezné podmínky, především nízkou 

řeznou rychlost [1]. 

 Plošný styk 

K plošnému styku dochází při vyšším mechanickém, a především tepelném 

zatížením na spodní hraně třísky. Obdobně jako bodový styk je ovlivněn řeznými 

podmínkami, hlavně řeznou rychlostí. Čím vyšší jsou řezné podmínky, tím spíše dojde 
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k plošnému styku. Během plošného styku vzniká na spodní straně třísky tekoucí vrstva 

(Obr. 9), jejíž rychlost se mění od nuly do rychlosti odchodu třísky z místa řezu [1]. 

 

Obr. 9 - Plošný styk [1] 

1.1.6 Vznik nárůstku 

Vznik nárůstku je způsoben místím adhezivním spojením mezi nástrojem 

a obráběným materiálem. Toto spojením způsobí vytržení malé částice z obráběného 

materiálu. Částice ulpívá na nástroji, a tím dochází k založení zárodku nárůstku. Tento 

cyklus se opakuje a nárůstek se zvětšuje. Ve většině případů se jedná o nestabilní 

nárůstek.  Nestabilní nárůstek se po dosažení určité velikosti rozpadá a odchází z místa 

řezu spolu se třískou.. Dle tvaru dělíme nárůstek na ostrý a zaoblený. Zmiňovaný tvar 

nárůstku zvětšuje poloměr ostří nástroje a zvětšuje oblast primární plastické deformace. 

Dále také ovlivňuje řezné síly, kvalitu obráběného povrchu a opotřebení nástroje. Řezné 

prostředí výrazně ovlivňuje proces tvorby nárůstku. Pevný mazací film, zajištěný 

mazacím účinkem řezného prostředí, zabraňuje přímému styku nástroje s obráběným 

materiálem a tím eliminuje vznik nárůstku. Efektivní metodou chlazení zabraňující 

vzniku nárůstku je například kryogenní chlazení v kombinaci s MQL [1] [4]. 
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1.2 Silové jevy při obrábění 

Obráběný materiál klade vůči vnikání břitu řezného nástroje řezný odpor (�̅�). Pro 

překonání řezného odporu je potřeba vyvodit sílu, jejíž velikost bude větší než velikost 

řezného odporu. Tuto sílu nazýváme silou řeznou (�̅�). Je-li splněna podmínka velikosti 

sil (�̅�>�̅�), dochází k odbírání materiálu v podobě třísky, hovoříme tedy o řezání. Řezná 

síla je časově proměnná veličina a její okamžitá velikost při obrábění osciluje kolem své 

střední velikosti (F). Její kolísání se objevuje i při konstantních řezných podmínkách. 

Tento jev je způsobem drsností obráběné plochy, disperzí mechanických vlastností 

obráběného materiálu a problematikou mechaniky tvorby třísky. Rozptyl řezné síly ∆F 

je dán rozdílem maximální a minimální hodnoty řezné síly. Hodnota rozptylu se pohybuje 

v řádech jednotek až nižších desítek procent velikosti řezné síly F [1] [5]. Řezná síla �̅� 

je výslednicí dvou složek (Obr. 10): 

 Aktivní složky- �̅�1 

 Pasivní složky- �̅�2 

 

Obr. 10 - Rozklad řezné síly na aktivní a pasivní složky [1] 

V oblasti styku třísky s čelem obráběného nástroje (A-B) působí aktivní složka 

řezné síly (�̅�1).  Pasivní složka řezné síly (�̅�2) působí v oblasti styku hřbetu nástroje 

s plochou řezu (B-C). V místě B dochází k oddělování obráběného materiálu. Řezná síla 

�̅� i její zmiňované složky se dále rozkládají. Konkrétně se působiště síly F posune 

do vrcholu ostří nástroje. Tím dosáhneme toho, že vrcholy vektorů jednotlivých složek 
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řezné síly �̅� leží na jedné kružnici. Rozklad síly na složky při ortogonálním řezání 

je zobrazen na (Obr. 11) [1] [5]. 

 

Obr. 11 - Rozklad řezné síly při ortogonálním řezání [1] 

Kde: 

�̅� je výsledná řezná síla 

�̅�𝑆 je složka řezné síly působící ve střižné rovině 

�̅�𝑁 je normálová složka řezné síly, která je kolmá na rovinu čela 

�̅�𝑍 je tangenciální složka řezné síly 

�̅�𝑆𝑁 je normálová složka řezné síly, která je kolmá na střižnou rovinu 

�̅�𝐹 je tečná složka řezné síly, ležící v rovině čela 

�̅�𝑌 je radiální složka řezné síly 

Ortogonální řezání nastává, pokud je ostří kolmé na směr řezného pohybu. 

Ve strojírenské praxi se jedná například o zapichování, protahování a hoblovaní. 

Ve většině případů nastává řezání vázané, které je specifické tím, že řezná síla má obecný 

směr. Řeznou sílu �̅� rozkládáme do složek �̅�𝑥 , �̅�𝑦, �̅�𝑧. Směry těchto sil jsou zobrazeny 

na Obr. 12. Tangenciální složka řezné síly (F̅z) působí ve směru hlavního řezného 

pohybu, radiální složka řezné síly (F̅y) působí v radiálním směru kolmém k ose obrobku 
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a axiální složka řezné síly (F̅x) působí v axiálním směru osy obrobku [1]. Složky řezných 

sil jsou na sebe kolmé a sčítáme je dle Pythagorovy věty. Axiální složka řezné síly (�̅�𝑥) 

bývá označována také jako Ff, neboli posuvová síla. Dle této síly jsou dimenzovány 

posuvové mechanismy strojů a na samotný proces obrábění má nejmenší význam. 

Radiální složka řezné síly, rovněž označována jako pasivní složka řezné síly (Fp) 

je pohlcována tuhostí sestavy stroj-nástroj-obrobek a tím vyvolává deformace tohoto 

systému. V kombinaci s tangenciální složkou řezné síly způsobuje chvění při obrábění, 

které zapříčiní délkové a geometrické nepřesnosti výroby. Tangenciální složka řezné síly 

má na obráběcí proces největší vliv, protože se dle ní určuje efektivní výkon obrábění 

a vhodné řezné podmínky. V odborné literatuře bývá nazývána přímo silou řeznou 

a označována jako Fc. Poměr velikostí složek sil je určen technologií a geometrií nástrojů. 

Například při soustružení můžeme jednotlivé složky ovlivnit úhlem nastavení hlavního 

ostří (κr) [1] [3] [5]. 

 

Obr. 12 - Síly při vázaném řezání [6] 
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1.2.1 Měrná řezná síla 

„Měrná řezná síla neboli měrný řezný odpor je velikost tangenciální složky řezné 

síly vztažená na 1 mm2 odřezávané vrstvy“ [1]. Měrná řezná síla je ovlivněna mnoha 

faktory, jde například o: vlastnosti obráběného materiálu, úhel nastavení nástroje, 

tloušťku odřezávané vrstvy, řezné rychlosti, poloměr špičky nástroje, řezné prostředí atd. 

Při znalosti měrné řezné síly/měrného řezného odporu pro daný druh obrábění a průřezu 

odřezávané vrstvy S jsme schopni určit velikost řezné síly/řezného odporu. Vzhledem 

k množství činitelů ovlivňující měrnou řeznou sílu je tato síla stanovována 

experimentálně. Vztah pro její přesný výpočet vychází z Kienzelova matematického 

modelu [1]. 

1.3 Tepelné jevy při obrábění 

Odebírání třísky z povrchu obráběného materiálu je doprovázeno vznikem 

velkého množství tepla. Teplo vzniká v místech, kde je konána práce, tzn. v oblastech 

elastické a plastické deformace. Množství tepla, které vznikne při procesu obrábění, 

je přímo úměrné řezné síle (Fz, případně Fc) a řezné rychlosti (vc) [1] [5]. 

1.3.1 Rozdělení tepelných složek 

Dle odborné literatury se celkové množství tepla rozděluje do jednotlivých složek 

dle následujícího vztahu: 

𝑄 = 𝑄𝑑 + 𝑄𝑡 + 𝑄𝑝 + 𝑄𝑒 + 𝑄𝑑𝑖𝑠𝑝 

Kde: 

 "𝑄𝑑 [𝐽 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1] je množství tepla vzniklé deformací materiálu v oblasti primární 

plastické deformace 

 𝑄𝑡 [𝐽 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1] je množství tepla vzniklé v důsledku odvodu třísky z místa řezu 

 𝑄𝑝 [𝐽 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1] je množství tepla vzniklé třením hřbetu nástroje a plochy řezu 

 𝑄𝑒 [𝐽 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1] je množství tepla vzniklé elastickou deformací při tvoření třísky 

 𝑄𝑑𝑖𝑠𝑝 [𝐽 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1] je množství tepla potřebné k porušení meziatomárních sil, tzn. 

k oddělení materiálu“ [1]. 
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Z fyzikálních zákonů vyplývá, že množství tepla vzniklé při procesu obrábění se musí 

rovnat množství tepla, které je z procesu odvedeno. Největší množství tepla je z procesu 

odvedeno v třískách. Zbylé teplo se odvádí obrobkem, nástrojem a řezným prostředím. 

Podíl jednotlivých složek tepla se mění se změnou řezné rychlosti. Například při zvyšující 

se řezné rychlosti roste množství tepla odvedeného třískou, ostatní složky naopak klesají. 

Pro efektivní řezný proces je klíčové množství tepla odvedené nástrojem a obrobkem, 

které by mělo být co nejmenší. Nástroj absorbující teplo se ohřívá a tím dochází ke snížení 

odolnosti proti opotřebení. Tato skutečnost se následně promítne i na kvalitě obrobku.  

Je-li obrobkem odváděno velké množství tepla, dojde rovněž k jeho ohřevu. Ohřátý 

obrobek se roztahuje a způsobuje tak geometrické a délkové nepřesnosti [1] [5]. 

1.3.2 Teplota řezání 

Teplota řezání je charakterizována jako střední teplota na stykových plochách 

mezi obrobkem a břitem nástroje. Je ovlivněna řeznými podmínkami. Největší vliv má, 

obdobně jako u množství tepla, řezná rychlost. Průběh teploty řezání je popsán 

empirickými vztahy, které vycházejí ze dříve provedených experimentů. Průběh teploty 

se dále liší dle charakteru záběru nástroje. Pokud se jedná o plynulý řez, teplota řezání 

roste, dokud nedosáhne teploty tavení obráběného materiálu, poté zůstává konstantní. 

V případě přerušovaného řezu je počátek průběhu teploty obdobný, od určité řezné 

rychlosti ale začne teplota klesat. Pokles teploty je způsoben zkrácením doby styku břitu 

nástroje s obrobkem. Mezi další činitele ovlivňující teplotu řezání patří například: 

pevnost, tepelná vodivost a měrné teplo obráběného materiálu. Teplotu řezání ovlivňují 

i vlastnosti nástroje, konkrétně je to tvrdost, pevnost, chemická afinita vůči obrobku, 

odolnost vůči opotřebení, poloměr špičky nebo úhel nastavení. Stěžejní vlastností 

obráběcího nástroje je odolnost proti opotřebení. Teplota řezání se dá výrazně snížit 

použitím vhodného řezného prostředí [1] [3] [5]. 
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2 Řezné prostředí 

Obrábění materiálů probíhá v řezném prostředí, které může být přirozené, nebo 

uměle vytvořené. Přirozené prostředí je vzduch, mezi prostředí uměle vytvořené řadíme 

jiné plyny, řezné kapaliny nebo řeznou mlhu. Řezné prostředí má velký vliv na proces 

obrábění. Zejména na jeho kvalitativní a ekonomickou stránku. Z tohoto důvodu 

je důležitá volba vhodného média, které napomáhá dosažení požadovaných vlastností 

obrobku a nástroje. Jako například zlepšení jakosti povrchu nebo zvýšení trvanlivosti 

břitu nástroje [7] [8]. 

Mezi řezná média řadíme: 

● Tuhá maziva 

o Pasty, gely 

● Procesní kapaliny 

o Řezné oleje, vodou mísitelné procesní kapaliny 

● Procesní plyny 

o Mlha, inertní plyn, vzduch 

2.1 Účinky řezného prostředí 

Od druhu média se odvíjejí i jeho účinky na řezný proces. Mezi základní účinky 

řezného prostředí řadíme účinky mazací a chladící. Řezné prostředí dále poskytuje např. 

účinek řezací, ochranný a čistící. 

2.1.1 Mazací účinek  

Mazací účinek vytváří na povrchu nástroje a obrobku vrstvu, která zabraňuje 

a omezuje přímý styk. Tím zajišťuje změnu složek třecích sil na čele a hřbetu břitu 

a zvětšuje tak jeho trvanlivost. Mazací schopnost je závislá na pevnosti vytvořené mezní 

vrstvy a na její viskozitě. S rostoucí viskozitou kapaliny klesá schopnost kapaliny 

pronikat mezi třecí plochy a dochází ke snížení odvodu tepla. Pro zvýšení pevnosti mezní 

vrstvy se využívají aditiva (povrchově aktivní látky), které se přidávají do řezných médií. 

Součástí aditiv jsou polární částice s elektrickým nábojem, které na povrchu vytváří 

pevnou mazací vrstvu. Jako aditiva jsou využívány sloučeniny síry, chloru a fosforu [1] 

[9]. 
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2.1.2 Chladící účinek 

 Chladící účinek je definován jako schopnost média odvádět teplo z místa řezu 

a projevuje se změnou mechanických vlastností obráběného materiálu. Chladící účinek 

je nejvíce ovlivněn smáčivostí média, neboť proud dopadajícího média na nástroj, 

obrobek a třísku přejímá teplo. Oblast primární plastické deformace je závislá na teplotě, 

z níž ochlazujeme a na teplotě, na kterou jsme danou oblast ochladili. Teplo, které není 

odvedeno řezným prostředím, znamená větší podíl tepla v třísce, obrobku a nástroji. 

Při zvyšování teploty nástroje dochází ke zvýšení intenzity opotřebení řezných materiálů. 

U nástrojů z rychlořezných a nástrojových ocelí může dojít až k překročení popouštěcí 

teploty, nástroj tak ztrácí tvrdost a velmi rychle se opotřebovává. [7] [9]. 

2.1.3 Řezací účinek  

Řezací účinek je zajištěn vhodným chemickým složením řezného prostředí, které 

vniká do obráběného materiálu a napomáhá jeho deformaci. Tím dojde ke snížení řezného 

odporu, řezné síly, poměrného kluzu, součinitele pěchování a zmenšení oblasti primární 

plastické deformace [9]. 

2.1.4 Ochranný účinek 

Ochranný účinek je důležitý, neboť řezné prostředí nesmí způsobovat korozi 

obráběných materiálů. Ve strojírenské praxi je to důležitý požadavek, aby nebylo nutné 

mezi každou operací obrobky konzervovat. Řezné prostředí nesmí poškozovat nátěry 

obráběcích strojů a nesmí být agresivní vůči gumovým těsněním uvnitř stroje. Z tohoto 

důvodu se do médií přidávají aditiva, která tyto vlastnosti zlepšují [7] [9]. 

2.1.5 Čistící účinek 

Čistící účinek zajišťuje odvod třísek z místa řezu, zároveň splachuje a čistí třísky 

z obráběcího prostoru stroje. Při použití procesní kapaliny závisí  schopnost čištění 

na čistotě kapaliny v nádrži, velké nečistoty se usazují na dně nádrže, ale nečistoty malé 

mohou být proudem procesní kapaliny přivedeny zpět do řezného procesu a zhoršit 

tak kvalitu obráběného povrchu. Z tohoto důvodu je důležité použít filtraci nečistot. 

Čistící účinek je nejvíce ovlivněn povrchovým napětím média, čím vyšší je povrchové 

napětí, tím je horší čistící účinek. Při nízkých hodnotách povrchového napětí dochází 

k pěnění kapaliny, které je nežádoucí [7] [9]. 
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2.1.6 Další požadavky na řezné prostředí 

Další důležité požadavky na řezné prostředí jsou např. provozní stálost a zdravotní 

nezávadnost. Provozní stálost je důležitá, neboť při překročení doby, po kterou je procesní 

médium schopné pracovat, vznikají tzv. produkty stárnutí, které negativně ovlivňují řezný 

proces [10]. Zdravotní nezávadnost je rovněž velmi podstatná, neboť operátor obráběcího 

stroje přichází s řezným prostředím do kontaktu. Řezné prostředí nesmí být zdraví 

škodlivé, nesmí obsahovat látky dráždící pokožku a sliznice a látky toxické. Poškození 

zdraví se předchází použitím vhodných ochranných pomůcek jako například brýle 

a rukavice, a kontrolami procesního média (u emulzí například kontrolou koncentrace) 

[10] [11]. 

2.2 Tuhá maziva 

Tuhá maziva jsou pevné látky v podobě past a gelů. Jedná se o nejméně využívané 

řezné prostředí. Hlavním problémem je obtížná aplikace při strojním obrábění. Zároveň 

tyto látky podporují vznik usazenin v nádržích. Další nevýhodou tuhých maziv je to, 

že sice snižují tření, ale nejsou schopny odvádět teplo tak intenzivně jako například 

procesní kapaliny. Moderní pasty a gely jsou rozpustné ve vodě a vytváří účinný mazací 

film na čelní ploše nástroje. Příkladem tuhých maziv je například sirník molybdeničitý, 

jehož výhodou je možnost použití až do 400 °C. Tuhá maziva nacházejí využití například 

při obrábění při těžkých pracovních podmínkách [8] [10]. 

2.3 Procesní kapaliny 

Procesní kapaliny se rozdělují do dvou hlavních skupin v závislosti na tom, 

zda převažuje chladící účinek (vodou mísitelné procesní kapaliny) nebo mazací účinek 

(řezné oleje) [9]. V současnosti je to nejpoužívanější řezné médium, neboť splňuje 

základní požadavky na dosahovanou trvanlivost nástroje a jakost povrchu obrobku. 

To je důsledkem dobrého chladícího, mazacího a čistícího účinku [7]. 

2.3.1 Vodou mísitelné procesní kapaliny 

Hlavní výhodou vodou mísitelných procesních kapalin je vyšší chladící účinek. 

Jejich mazací účinek je však nižší. Mezi další nevýhody patří například vyšší náklady 

na ošetření kapaliny, větší sklon ke korozi obrobků nebo nízká účinnost při specifických 

řezných podmínkách. Do této skupiny řadíme dle normy ISO 6743/7 emulze, vodné 

roztoky a syntetické roztoky [9]. 



21 
 

 Emulze 

Emulze tvoří disperzní soustava dvou vzájemně nerozpustných kapalin, kde jedna 

kapalina tvoří mikroskopické kapky rozptýlené v kapalině druhé. Nejčastěji se jedná 

o kombinaci vody a oleje. Do emulzí se přidávají další složky tzv. emulgátory, které 

snižují povrchové napětí emulgovaných kapalin a tím stabilizují emulzi. Emulze spojují 

výhody mazacích olejů a vody – mají dobrý chladící a mazací účinek. Chladící účinek 

se odvíjí od koncentrace emulze. S rostoucí koncentrací emulgačního prostředku klesá. 

U emulze je důležitá hodnota pH, která udává schopnost ochrany proti korozi (vhodná 

hodnota pH pro ocel je 8-10). Obsah minerálních olejů ve vodě se pohybuje obvykle 

v rozmezí  1-10 %, pro speciální aplikace může být vyšší (až 80 %). Emulze jsou v dnešní 

době velice rozšířené a pokrývají přibližně 80 % všech procesních kapalin [7] [9]. 

 

Obr. 13 - Chlazení pomocí emulze [12] 

 Vodné roztoky 

Jedná se o procesní kapaliny v nejjednodušším stavu. Jejich základem je voda, 

která je velmi náročná na údržbu. Do vody se přidávají inhibitory, které vodu změkčují. 

Dále také pevné látky, jejichž úkolem je zlepšení mazacích vlastností, silikonové oleje 

snižující pěnivost a EP („extreme pressure“) látky, které zvyšují tlakovou únosnost 

mazacího filtru. Vodné roztoky musí být zásadité. Nevýhodou vodných roztoků je velmi 



22 
 

špatný mazací účinek, dále také vyšší riziko vzniku bakterií a jejich následného 

rozmnožování, hlavně pokud jsou v nádrži usazené třísky a další nečistoty [9] [10]. 

 Syntetické roztoky 

Syntetické roztoky jsou složeny z rozpouštědel – glykolů, které ve vodě emulgují, 

nebo se rozpouští. Glykoly jsou průhledné, tudíž umožňují sledování obráběcího procesu. 

Výhodou syntetických roztoků je rychlý odvod tepla z místa řezu, další výhodou 

je šetrnost k životnímu prostředí. Syntetické roztoky se často využívají při brousicích 

operacích, neboť nezanáší brusný kotouč a dobře odvádí teplo [7] [9] [10]. 

2.3.2 Řezné oleje 

Řezné oleje jsou procesní kapaliny na bázi minerálních olejů, které zajišťují 

převážně mazací účinek. Tyto oleje se nemísí s vodou. Řezné oleje se nejčastěji využívají 

při broušení, honování, výrobě ozubených kol a při vrtání děr. Řezný olej má dvě hlavní 

složky, první složkou je minerální/syntetický olej a složkou druhou jsou aditiva, která 

zajišťují odolnost proti korozi, brání tvorbě mlhy a pěnění nebo zvyšují tlakovou 

únosnost. 

 

Obr. 14 - Příklad použití řezného oleje při obrábění [13] 
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 Přísady (aditiva) jsou ve formě mastných látek, pevných maziv a organických 

sloučenin. Řezné oleje mají hned několik výhod: lepší mazací účinek, ochrana stroje před 

korozí, zvýšení trvanlivosti nástroje, vyšší tlaková únosnost a zlepšení kvality povrchu 

obrobku při nižších otáčkách. Jejich hlavní nevýhodou jsou nižší chladící účinky, 

ty se  projevují převážně při obrábění při vyšších otáčkách. Mezi další nevýhody patří 

vyšší náklady. Ty jsou spojené s vyšším nárokem na bezpečnost (riziko hořlavosti, 

výbuchu olejů), nutností odmastit obrobky a třísky a problematickou likvidací olejů 

z hlediska ekologie [7] [9]. 

2.4 Procesní plyny 

Mezi nejběžnější procesní plyny patří vzduch. Pro zlepšení chladících vlastností 

je vzduch potřeba upravit. Mezi nejčastější úpravy patří filtrace, vysoušení, stlačení 

a ochlazení. Chlazení pomocí stlačeného vzduchu se využívá pro obrábění materiálů jako 

například keramika nebo grafit, kde hlavním úkolem vzduchu je odstranit prachové 

částice, případně třísky, z místa řezu. Dalšími procesními plyny jsou CO2 a N2, které 

nacházejí využití při kryogenním chlazení. Rozptýlením částic oleje v proudu procesního 

plynu vzniká tzv. řezná mlha, která poskytuje převážně mazací účinky [8] [9]. 

2.5 MQL 

Zkratka MQL vychází z anglického „minimal quantity lubrication“, což doslovně 

znamená „mazání minimálním množstvím maziva“. V praxi tato metoda funguje 

na principu rozptýlení velmi malého množství lubrikantu (nejčastěji minerální/rostlinný 

olej) v proudu plynu (často se využívá vzduch, oxid uhličitý, nebo dusík). Tímto 

rozptýlením vzniká mlha (aerosol), která zajišťuje mazací účinek.  

 

Obr. 15 – Příklad způsobu tvorby aerosolu pomocí trysky, přeloženo z [14] 

Vzduch 

Olej 

Vzduch 
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Aerosol je dopravován na rozhraní nástroj – obrobek a nástroj – tříska, kde kromě 

mazacího účinku poskytuje i účinek řezací. Řezací účinek je vyvozen vysokým tlakem 

plynu, v němž jsou olejové částice rozptýleny. Tyto částice účinně pronikají do povrchu 

obráběného materiálu, snižují tření a řezný odpor [15] [16] [17]. Chlazení metodou MQL 

se využívá při soustružení, frézování, vrtání ale i při broušení. Velkou výhodou MQL 

chlazení je výrazně nižší spotřeba oleje oproti klasickému chlazení. Odpadá tak potřeba 

filtrace procesní kapaliny, čištění třísek, pracovního prostoru a obrobku. Snižují 

se i náklady na likvidaci [18]. 

2.5.1 Oleje pro MQL 

Pro metodu MQL jsou vhodné oleje, které mají vysokou tepelnou odolnost a dobré 

mazací vlastnosti. Syntetické estery jsou vhodné pro procesy, kde požadujeme mazání 

mezi nástrojem a obrobkem v kombinaci s oddělením a odvodem třísek. Tím se výrazně 

sníží tření. Mezi další vlastnosti esterů patří vysoká teplota varu, vznícení a nízká 

viskozita. Mastné alkoholy se využívají tam, kde je oddělení třísek důležitější než mazací 

účinek. Vhodný odvod a oddělení třísek výrazně snižuje možnost vytvoření nárůstku 

na nástroji. Mastné alkoholy jsou alifatické alkoholy odvozené od tuků a olejů, 

pocházející z rostlin, a mohou být i syntetizované živočichy a řasami. Jak estery, tak 

mastné alkoholy jsou biologicky odbouratelné a toxicky nezávadné, lze je tedy považovat 

za šetrné k životnímu prostředí [15] [16] [19]. Přívod oleje do proudu plynu je v řádech 

jednotek až desítek mililitrů za hodinu. Při zvýšení průtoku oleje může dojít ke snížení 

opotřebení nástroje a snížení řezné síly. Tato teorie ještě nebyla dostatečně ověřena, 

neboť průtok oleje závisí na podmínkách obrábění a ve většině experimentů se výrazně 

liší [15]. Při porovnání těchto olejů s běžně používanými procesními kapalinami získáme 

hned několik výhod [20]: 

 Molekuly olejů jsou větší, těžší a dipolární. Vytvářejí hustý, homogenní mazací 

film, který je schopen absorbovat větší tlak. 

 Vrstva mazacího filmu je pevná, zlepšuje kvalitu obrobku, snižuje celkové tření 

a vznik tepla. 

 Vyšší teplota vznícení snižuje riziko požáru, poskytuje tak možnost vyššího úběru 

materiálu. 

 Vyšší bod varu a vyšší molekulová hmotnost rostlinného oleje výrazně snižuje 

ztráty způsobené odpařováním a vznikem mlhy. 
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 Rostlinné oleje jsou šetrné vůči životnímu prostředí, biologicky inertní, 

nezpůsobují onemocnění a nemají toxické účinky. 

2.5.2 Způsoby přívodu MQL do řezného procesu 

Souhrn způsobů přívodu MQL do řezného procesu je zobrazen na následujícím 

schématu (Obr. 16). 

 

Obr. 16 - Rozdělení systémů přívodu MQL, přeloženo z [20] 

Rozlišujeme dva základní systémy přívodu MQL – přívod externí (vnější) 

a přívod interní (vnitřkem nástroje). V případě externí aplikace je směs vzduchu a oleje 

přiváděna z tlakové komory do místa řezu za pomocí trysky. Existují dva druhy externího 

přívodu MQL [20]: 

 Ejektorová tryska: Stlačený vzduch a olej jsou přiváděny do trysky odděleně 

a k jejich míšení dochází po opuštění trysky. 

 Konvenční tryska: aerosol je připravován v externím zařízení a následně 

je přiváděn do konvenční trysky. 
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Schéma zmíněných trysek je k vidění na následujícím obrázku (Obr. 17). 

 

Obr. 17 - Schéma ejektorové (1) a konvenční trysky (2), přeloženo z [20] 

Interní přívod aerosolu, často označován jako přívod vnitřkem nástroje, je způsob, 

při kterém je aerosol dopravován do místa řezu skrz vřeteno obráběcího stroje a následně 

skrz nástroj. Existují dvě možné konfigurace tohoto přívodu [20]: 

 Samostatný přívodní kanál: K míšení oleje se stlačeným vzduchem dochází 

předtím, než je vzniklá směs dopravena skrz nástroj do místa řezu. 

 Duální přívodní kanál: Olej a stlačený vzduch je dopravován separátně, k jejich 

míšení dochází před vstupem do nástrojového držáku. 

 

Obr. 18 - Schéma interní aplikace aerosolu, přeloženo z [20] 
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2.5.3 Srovnání způsobů přívodu 

Z hlediska produktivity procesu obrábění je nejvhodnější zvolit vnitřní přívod 

aerosolu, konkrétně duálním kanálem. Tento způsob přívodu je zvlášť efektivní pro vrtací 

operace. V experimentu zabývající se měřením teplot při vrtání titanové slitiny Ti-6Al-

4V, je popsáno, jak jednotlivé způsoby přívodu aerosolu ovlivňují teplotu v místě řezu. 

Při využití vnitřního přívodu byla oproti vnějšímu přívodu teplota v místě řezu nižší 

až o 50%. V případě interní aplikace je přívod aerosolu ovlivněn rotací vřetene pouze 

v krátkém časovém intervalu, což zajišťuje rychlejší odezvu v případě potřeby sníženého 

rozptylu aerosolu. Zároveň je možno dosáhnout větší velikosti olejových kapek 

ve srovnání s externím systémem. Hlavní problém externí aplikace je, že dodávaný 

aerosol není možno dostatečně přesně usměrnit. Z tohoto důvodu není schopen efektivně 

vnikat do obráběného materiálu a napomáhat tak řezání [20] [21]. 

2.6 Kryogenní chlazení 

Proud zkapalněného plynu (nejčastěji CO2 a N2) je přiváděn do místa řezu. Nízká teplota 

média (u N2 zajištěna zkapalněním, u CO2 expanzí a fázovou přeměnou na plyn) 

umožňuje intenzivně odvádět teplo a snižovat teplotu řezání. Po absorbování tepla se plyn 

rozptýlí do atmosféry. Kryogenní chlazení je dopodrobna rozebráno v následující 

kapitole – Kryogenika.   
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3 Kryogenika 

Kryogenika je vědní obor zabývající se velmi nízkými teplotami a studiem 

působením těchto teplot na různé materiály. Název tohoto oboru pochází ze slova řeckého 

původu „Kryos“, což znamená chlad nebo chladný. První zmínky o kryogenice pocházejí 

z roku 1877, kdy švýcarský chemik a fyzik Raoul – Pierre Pictet objevil kapalný kyslík. 

V roce 1882 byla na univerzitě v Leidenu v Holandsku postavena první laboratoř 

pro výzkum nízkých teplot. Za další důležité objevy v této oblasti považujeme zkapalnění 

vodíku (1898 – James Dewar) a zkapalnění Helia (1908 – Heike Kamerlingh Onnes). 

Hranice, kdy se jedná o kryogeniku, není přesně stanovena. Některé instituce stanovují 

hranici kryogeniky na -150°C. NIST (National Institute of Standarts and Technology) 

za kryogenní teploty považuje teploty pod -180 °C. Vzhledem k bodu varu 

permanentních plynů (He, H, N2, O2, vzduch), který je pod hranicí -180 °C je toto 

rozdělení příhodné. Naopak freonová chladiva, která se využívají například v ledničkách, 

mají bod varu nad hranicí -180 °C [4] [22]. 

 

Obr. 19 - H. K. Onnes a J. D. van der Waals u prvního zkapalňovače helia [23] 
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3.1 Média pro kryogenní chlazení 

Nejčastěji využívaná média pro kryogenní chlazení při obrábění jsou tekutý dusík (LN2) 

a tekutý oxid uhličitý (LCO2). Tato média se nadále kombinují například s mazáním 

minimálním množstvím maziva (MQL). 

Médium 
cp  

[𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1] 
ΔHv  

[𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1] 
Ts  

[°𝐶] 
λ  

[𝑊 ∙ 𝑚−1 ∙ 𝐾−1] 
N2 1 200 -195,8 256,6 ∙ 10−4 

CO2 0,8 350 -78,5 166,3 ∙ 10−4 

H2O 4,2 2300 100 0,6 

Minerální olej 1,9 280 150-250 0,15 

Syntetický 

olej 

2 338 224 1 

Vzduch 1,01 198 -190 262,2 ∙ 10−4 
Tab. 1 - Porovnání fyzikálních vlastností médií, přeloženo z [24] 

 Fyzikální vlastnosti jsou uvedené při teplotě 25 °C a tlaku 101,325 kPa 

cp je měrná tepelná kapacita za konstantního tlaku 

ΔHv je výparné teplo 

Ts je teplota varu 

λ je tepelná vodivost 

3.1.1 Dusík (N2) 

Dusík je hlavní složkou vzduchu, obsah dusíku ve vzduchu je přibližně 79 %. 

Jedná se o biogenní prvek, najdeme ho ve všech živých organismech. Dusík vytváří 

dvouatomové molekuly, které jsou spojené trojnou vazbou. Tato vazba je stálá, a proto 

je dusík nereaktivním plynem. Pro potřebu kryogenního chlazení je nutné dusík zkapalnit. 

Výroba kapalného dusíku probíhá následovně. Nejprve se prudkou expanzí stlačeného 

vzduchu docílí jeho zkapalnění. Tento děj probíhá v zařízení, které se nazývá 

zkapalňovač vzduchu. Vzniklá kapalina obsahuje hlavně dusík a kyslík, tyto prvky mají 

rozdílnou teplotu varu, tudíž je můžeme oddělit destilací. Po destilaci získáme tekutý 

(kapalný) dusík, jehož bod varu při atmosférickém tlaku (101,325 kPa) je -195,8 °C 

(77 K). Velmi nízká teplota LN2 poskytuje výborný chladící účinek a tak nachází využití 

při obrábění materiálů se špatnou tepelnou vodivostí. Do této skupiny materiálů řadíme 

například slitiny titanu, niklu a nerezové oceli. Tekutý dusík se využívá i v jiných oborech 

než ve strojírenství, je velmi důležitý při skladování potravin nebo při uchovávání živých 
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tkání a buněk v biologii a medicíně. Dále se používá ve filmovém průmyslu pro vytváření 

speciálních efektů [4] [25]. 

3.1.2 Oxid uhličitý (CO2) 

Oxid uhličitý je chemická anorganická sloučenina kyslíku a uhlíku. Vzniká 

při oxidačních a spalovacích procesech. Stejně jako dusík je přítomen ve vzduchu, avšak 

s výrazně nižší koncentrací (0,04 %). Obsah oxidu uhličitého v atmosféře ovlivňuje 

teplotu na zemi, pokud by jeho koncentrace výrazně vzrostla, vzrostla by i teplota 

na zemi. Z tohoto důvodu je v dnešní době kladen velký důraz na snížení emisí CO2. 

Pro potřeby chlazení je nutné CO2 rovněž zkapalnit. Dosáhneme toho tlakem 5,7 MPa 

(57 bar) při 20 °C. Zkapalněný oxid uhličitý se skladuje v tlakových lahvích. 

Při vypouštění z lahve se tekutý oxid uhličitý přemění na plyn a pevnou látku – sníh. Tato 

přeměna probíhá v poměru přibližně 70–30. Teplota CO2 po vypuštění z tlakové lahve 

klesne na -78,5 °C. Pokles teploty je způsoben Joule – Thompsonovým efektem a fázovou 

změnou (Obr. 20). Tato teplota je vysoko nad pomyslnou hranicí kryogeniky, avšak 

v odborné literatuře je tekutý oxid uhličitý do této skupiny zařazen. Hlavní funkcí CO2 

při obrábění je snížení teploty řezání. To nadále ovlivňuje další části řezného procesu, 

jako například trvanlivost nástroje, kvalitu povrchu nebo rozměrovou přesnost. Oxid 

uhličitý se dále využívá v potravinářství, v textilním průmyslu, v hasicích přístrojích 

nebo například v tepelných čerpadlech jako pracovní látka [4] [24] [26]. 

 

 Obr. 20 - Fázový diagram CO2 [27]  
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3.2 Motivace použití kryogenního chlazení 

Nejčastěji využívaným druhem procesního média jsou procesní kapaliny. 

Ty poskytují dobrý mazací i chladící účinek. Mají však řadu nevýhod. Studie potvrdila, 

že některé procesní kapaliny mají na lidský organismus negativní účinky. Při častém 

vystavení jejich působení se může zvýšit šance, že dotyčný bude v budoucnu postižen 

respiračním onemocněním nebo dokonce rakovinou [11]. Ekonomika při nákupu, 

provozu a likvidaci procesních kapalin se výrazně promítá do ceny obrobku. Cena 

procesních kapalin zastupuje přibližně 16-20 % z celkové ceny výrobku, v porovnání 

s cenou nástroje je to 4-5krát více, proto jsou hledány ekonomicky a ekologicky 

výhodnější alternativy [20]. Při kryogenním chlazení jsou využívány inertní plyny, které 

jsou zdravotně nezávazné, netoxické a nehořlavé. Tyto plyny se po jejich aplikaci rozptýlí 

do vzduchu, tím se výrazně snižují náklady na jejich údržbu, likvidaci a  čištění obrobků 

a třísek po obrábění [4]. Mezi další výhody patří možnost využití tzv. odpadních plynů 

(CO2), které by jinak byly vypuštěny do atmosféry. Působením kryogenního chlazení 

na nástroj dosáhneme zvýšení jeho tvrdosti a pevnosti. To umožní zvýšit úběr materiálu, 

čímž  dosáhneme vyšší produktivity při obrábění. Velmi nízké teploty zajišťují dobrý 

odvod tepla z místa řezu a mají příznivý vliv na trvanlivost nástroje, kvalitu povrchu 

obrobku a na tvorbu třísky [24]. Jejich využití je však značně limitováno, pro aplikaci 

kryogenního chlazení je potřeba speciální chladící zařízení, případně upravené obráběcí 

stroje a nástroje. Nachází využití u obrábění těžkoobrobitelných materiálů s velmi 

špatnou tepelnou vodivostí, jako například nerezové oceli, slitiny titanu a niklové slitiny 

[28]. 

3.2.1 Hlavní funkce kryogenního chlazení 

 Odvod tepla z místa řezu a snížení řezné teploty 

 Úprava třecích charakteristik na rozhraní nástroj – tříska 

 Změna vlastností nástroje a obráběného materiálu 

3.3 Strategie kryogenního chlazení 

Při kryogenním chlazení je dle požadavků nutné využít různé chladící strategie. 

Každá z těchto strategií má jiné využití. Mezi tyto strategie chlazení řadíme například: 

předchlazení obrobku, přivedení kryogenního média do rozhraní nástroj/tříska 

a nástroj/obrobek, chlazení nástroje a kryogenní úpravu nástrojů. Během chlazení 
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nástroje může být proud kryogenu přiváděn pouze na určité místo, konkrétně jde o čelo, 

hřbet nebo ostří. Při volbě chladící strategie je nutné zvážit jak materiál obrobku, 

tak materiál nástroje, neboť tyto vlastnosti jsou klíčové pro průběh obráběcího procesu. 

Mezi žádané vlastnosti nástroje patří tvrdost, odolnost proti opotřebení, pevnost a nízká 

chemická afinita vůči obrobku. Pokud má obráběný materiál velkou tvrdost, může 

abrazivně působit na nástroj, což zapříčiní vznik tlakového napětí na řezné hraně, a tím 

se zvýší teplota řezu. Tažnost a houževnatost obráběného materiálu má vliv na vznikající 

třísku. Obráběním tažných materiálu často vzniká souvislá tříska, která způsobuje vznik 

nárůstku na nástroji [28] [29]. 

3.3.1 Předchlazení obrobku 

První možností je takzvané předchlazení obrobku před obráběcí operací. 

Při prudkém poklesu teploty mění materiál své vlastnosti. Tato strategie chlazení 

je využívána pro tvárné materiály, které se při snížení teploty stanou křehkými, 

což napomáhá tvorbě třísky. Nevýhodou jsou tepelné dilatace obrobku způsobené 

nízkými teplotami [4] [15] [28]. 

3.3.2 Nepřímé kryogenní chlazení 

Jedná se o poněkud neobvyklou strategii chlazení. Cílem je ochladit místo řezu. 

K chlazení dochází prostřednictvím vedení tepla z komory umístěné na čele nástroje. 

Komora obsahuje kryogenní médium a ve speciálních případech může být umístěna 

i v nástrojovém držáku [4] [28]. 

 

Obr. 21 - Nepřímé kryogenní chlazení, přeloženo z [30] 
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 Jinak řečeno, proud kryogenu nepřichází do přímého kontaktu s břitem nástroje 

a obrobkem. Tato metoda se nejčastěji využívá k chlazení vyměnitelných břitových 

destiček. Výhodou je, že proud kryogenu nepřichází do styku s obráběným materiálem 

a nezpůsobuje změny mechanických vlastností a mikrostruktury, navíc je chladící účinek 

stabilní. Efekt tohoto chlazení je závislý na tepelné vodivosti materiálu nástroje, 

vzdálenosti zdroje kryogenu (komory) od místa řezu a tloušťce břitové destičky [4] [28]. 

3.3.3 Kryogenní chlazení nástřikem média, tryskami 

Cílem této strategie chlazení je ochladit místo řezu, konkrétně rozhraní 

nástroj- tříska, za pomoci kryogenního média, které je rozstřikováno nebo cíleně 

aplikováno tryskami. V případě rozstřikování média do obecné oblasti řezu je spotřeba 

média vyšší. S tím souvisí zvýšená cena obrábění. Při rozstřiku chladícího média 

do oblasti řezu dochází k ochlazení nežádoucích oblastí a zvýšení řezných sil. 

Alternativou je aplikace chladícího média tryskami velmi malých průměrů. Malý průměr 

trysky poskytuje možnost lepšího usměrnění proudu média. Existuje mnoho variant 

umístění trysek. Například u soustružnických nožů se využívají dvě trysky (Obr. 22), 

první tryska přivádí médium na čelo nástroje, tryska druhá zajišťuje přívod média na hřbet 

nástroje, kde dochází k řezu a teplota dosahuje maximálních hodnot. Při cílené aplikaci 

média pomocí trysek nedochází k nežádoucímu ochlazení ostatních oblastí. Obráběný 

materiál si udržuje konstantní teplotu, to eliminuje vznik geometrických a délkových 

odchylek. Chlazený nástroj má zvýšenou tvrdost, která zapříčiní prodloužení jeho 

životnosti. Nízká teplota třísek snižuje riziko vytvoření nárůstku na nástroji, tato 

skutečnost má pozitivní vliv na kvalitu obráběného povrchu [28]. 

 

Obr. 22 - Kryogenní chlazení tryskami, přeloženo z [28] 
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3.3.4 Kryogenní úprava materiálu 

Jedná se o obdobu tepelného zpracování, při této metodě se materiál ochladí 

působením kryogenního média na určitou teplotu, následuje výdrž na této teplotě 

a nakonec se materiál ohřeje zpět na pokojovou teplotu. Použitím této metody je dosaženo 

zvýšení odolnosti proti opotřebení a rozměrové stálosti, proto nachází využití převážně 

u nástrojů a měřidel. Efekt kryogenní úpravy materiálu na řezný proces nelze obecně 

popsat, záleží na mnoha faktorech. Jde například o druh obráběcí operace, řezné 

podmínky, materiál nástroje a materiál obrobku. Prozatím nebyl proveden žádný 

experiment, který by srovnal rozdíly vlivů mezi kryogenním chlazením při obrábění 

a kryogenní úpravou nástrojů [28]. 

3.4 Kryogenní chlazení CO2 

Chladícím médiem je oxid uhličitý, který je v kapalném skupenství uložen 

v tlakových lahvích (tlak v lahvi = 15-30 MPa) při teplotě 20 °C. Chladící médium 

je tryskou nebo vnitřkem nástroje přiváděno do místa řezu. V momentě, kdy tekutý oxid 

uhličitý opustí přívodní systém, dojde k fázové přeměně a prudkému poklesu tlaku 

a teploty. Vzniká tak směs plynu a tuhých částic (tzv. sníh), která má teplotu – 78,5 °C. 

Plyn se odpařuje a pohlcuje okolní teplo. Tím dochází k chlazení nástroje, obrobku 

a třísky. Nízká teplota chladícího média zajišťuje velmi dobrý odvod tepla, z tohoto 

důvodu je tato metoda vhodná pro materiály s velmi špatnou tepelnou vodivostí. To této 

skupiny řadíme např. slitiny titanu, niklu, nerezové oceli a další těžkoobrobitelné 

materiály [28]. 

3.4.1 Způsob přívodu média do místa řezu 

Chladící médium je dopravováno z tlakové lahve přímo do místa řezu. Množství 

média přiváděného do místa řezu je možné redukovat redukčním ventilem. Existují dva 

způsoby přívodu média – vnější a vnitřní. Vnější způsob je realizován pomocí trysky, 

která je „namířena“ do místa řezu. Nevýhodou tohoto způsobu je, že proud plynu nelze 

dostatečně usměrnit, nedochází tak k efektivnímu využití chladícího potenciálu média. 

V případě vnitřního přívodu je médium dopravováno skrz vřeteno obráběcího stroje 

a následně vnitřkem nástroje. 
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Na následujícím obrázku je zobrazen interní a externí přívod média. 

 

Obr. 23 - Vnější a vnitřní způsob přívodu CO2, přeloženo z [31] 

 Pro interní způsob přívodu je zapotřebí speciálně upravených nástrojů a vřeten 

obráběcích strojů. Nástroje jsou navrženy tak, aby proud média dopadal přímo do místa 

řezu. Častou koncepcí jsou dva přívodní kanály, kde první slouží k přívodu plynu CO2 

a druhý je tzv. aerosolový kanál pro stlačený vzduch, případně MQL [24]. Zařízení 

přivádějící CO2 do místa řezu musí dokonale těsnit, případný únik CO2 by výrazně snížil 

chladící efekt, k expanzi by nedošlo v místě řezu a nebylo by odvedeno teplo [16]. 

Takovýto únik by byl nebezpečný i pro obsluhu stroje, neboť zvýšená koncentrace CO2 

ve vzduchu může způsobit újmu na zdraví. Z tohoto důvodu je potřeba ve výrobní hale 

instalovat čidla, která tuto koncentraci kontrolují. Výhodou je, že ke snížení teploty 

dochází až při expanzi plynu, tepelně ovlivněná oblast je tedy malá. 

3.4.2 Vliv na řezný proces 

Kryogenní chlazení oxidem uhličitým zajišťuje výrazné snížení teplot při 

obrábění. Což má pozitivní vliv na míru opotřebení nástroje. Zároveň dochází ke snížení 

řezných sil. Chladící potenciál média určuje Joule – Thomsonův koeficient, který určuje 

poměr změny teploty vůči změně tlaku. [32] Koeficient nabývá kladných hodnot, pokud 

se plyn při snížení tlaku ochlazuje, v opačném případě nabývá hodnot záporných. 

Chybějící mazací účinek média způsobuje zvýšení tření mezi nástrojem a obrobkem [16] 

[19]. Proto je vhodné kombinovat tuto metodu s metodou MQL, která mazací účinek 

zajišťuje. Při soustružení litiny nástrojem z polykrystalického diamantu došlo 

k sníženému a rovnoměrnému opotřebení hřbetu nástroje. Výsledkem experimentu bylo 

zvýšení životnosti nástroje, způsobené sníženou teplotou při soustružení. V neposlední 

řadě nedocházelo ke grafitizaci diamantových krystalů [33]. Experiment, při kterém byla 

soustružena slitina Ti6Al4V, potvrzuje, že chlazení pomocí CO2 snižuje míru opotřebení 
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nástroje. Zejména vrubové opotřebení je výrazně potlačeno a to až do řezné rychlosti 100 

m/min. Naopak proud plynu CO2 není schopen efektivně pronikat do rozhraní nástroj – 

tříska a poskytovat tak řezací a mazací účinek [33]. Dle výsledků studie, provedené v roce 

2019, má zvýšení průtoku chladícího média pozitivní vliv na jeho chladící účinek. Tímto 

však vzniká potenciální problém s příliš velkou spotřebou média, zvýšení průtoku může 

zapříčinit únik CO2, proto je vhodné průtok optimalizovat tak, aby bylo dosaženo 

požadovaného chladícího účinku v kombinaci s co možná nejnižší spotřebou média [34]. 

3.5 Kombinace kryogenního chlazení CO2 + MQL 

Kombinace kryogenního chlazení CO2 s MQL metodou poskytuje značné 

výhody. Chladící účinek je zajištěn nízkou teplotou CO2, olejové částice rozptýlené 

v proudu plynu (MQL) zajišťují účinek mazací a řezací. Podstatou metody je ochlazení 

obráběného materiálu a nástroje za současného vytvoření zmrzlé vrstvy oleje v místě 

kontaktu nástroje s obrobkem [20] [35]. 

 

Obr. 24 - Nástroj pro kombinaci kryogenního chlazení s MQL od firmy Walter [36] 

3.5.1 Způsob přívodu médií do místa řezu 

Existují dva hlavní systémy přívodu. Konkrétně jde o systém interní a externí. 

Interním systémem je CO2 a MQL dopravováno skrz vřeteno obráběcího stroje a následně 

skrz nástroj. Existují dva poddruhy této metody. První možností je oddělený přívod CO2 

MQL 

CO2 
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a MQL, takzvaným dvoukanálovým systémem. Interakce mezi médii (CO2 a MQL) 

po výstupu z trysky zde může být problematická. Komplikace mohou být způsobeny 

expanzí CO2 a rozdílem tlaků a rychlostí médií, což má za následek nedostatečný chladící 

a mazací účinek. Snížením těchto účinků je negativně ovlivněna životnost nástroje. Krom 

toho vyžaduje dvoukanálový systém speciální konstrukční řešení nástroje. Vnitřní kanály 

(trysky) v nástroji musí být speciálně orientovány tak, aby zajistily oddělený přívod 

médií. Toto je zvlášť problematické u nástrojů o malých průměrech.  

Jednokanálový přívodní systém přivádí do řezného procesu CO2, které obsahuje 

rozptýlené olejové částice. K míšení CO2 a olejových částic dochází v externí tlakové 

komoře. Tento systém je charakterizován velkou spotřebou energie a/nebo vysokou 

spotřebou CO2 (až 650g/min). To je způsobeno externím předehřátím a natlakováním 

CO2 pro dosažení superkritického stavu. Dále také současným použitím plynné a kapalné 

fáze CO2 (obě fáze jsou pod tlakem) pro řízení dopravy média. Zároveň je potřeba zajistit 

externí zvýšení tlaku oleje, což napomůže jeho přívodu do proudu CO2. Externí systémy 

přivádějí média pomocí trysek. Obdobně, jako u interního systému přívodu lze přivádět 

CO2 a MQL odděleně (tzn. dvě trysky, kde každá přivádí jedno médium). Druhou 

možností je přívod proudu předem smíchaného CO2 s olejovými částicemi, zde je využita 

pouze jedna tryska (Obr. 25). Interní systém je z hlediska efektivity při obrábění 

výhodnější, neboť externí systém není schopen zajistit dostatečné usměrnění proudu 

média [20] [35]. 

 

Obr. 25 - Externí přívodní systém CO2+MQL, přeloženo z [16] 
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3.5.2 Vliv na řezný proces 

Současným využitím MQL a kryogenního chlazení dosahujeme výborného 

chladícího účinku v kombinaci s dobrým mazacím účinkem. Tato skutečnost má vliv 

hned na několik oblastí řezného procesu. Jedná se zejména o zvýšení trvanlivost nástroje, 

zlepšení kvality obrobeného povrchu a snížení řezných sil. Snížení řezných sil umožňuje 

zvýšit úběr materiálu, což má pozitivní vliv na produktivitu výroby. Například 

při obrábění slitiny Inconel – 718 se životnost nástroje zvýšila o 124 % v porovnání 

s obráběním bez chlazení (suchým obráběním) [20]. Některé experimenty prokazují 

zlepšení životnosti nástroje až o 300% v porovnání s chlazením řeznou kapalinou [32]. 

Při testování vlivů MQL + CO2 na povrchovou vrstvu nerezové oceli 304L nebyly 

zpozorovány žádné změny v její mikrostruktuře. Zároveň bylo dosaženo snížení drsnosti 

povrchu o 33 % [32]. Během experimentu soustružení titanové slitiny Ti-6Al-4V došlo 

vlivem MQL + CO2 ke snížení posuvové a radiální síly při obrábění, zároveň se životnost 

nástroje zvýšila o 30 % [18]. Je nutné konstatovat, že kryogenní chlazení tekutým oxidem 

uhličitým v kombinaci s mazáním minimálním množstvím maziva je za určitých 

podmínek schopno konkurovat, ba dokonce předčit chlazení pomocí procesních kapalin. 

Tato skutečnost je zvlášť pravdivá, jedná-li se o obrábění těžkoobrobitelných materiálů. 

3.6 Kryogenní chlazení LN2 

Chladícím médiem je tekutý dusík (LN2), který je uložen v tlakových lahvích pod 

tlakem přibližně 200 barů (20 MPa). Na rozdíl od kryogenního chlazení CO2, 

kde je chladící účinek zajištěn expanzí a poklesem teploty plynu po vypuštění 

z přívodního kanálu, je zde chladící účinek zajištěn rozdílem teplot obráběného materiálu 

(+ 25°C) a tekutého dusíku (-195,8°C). Tekutý dusík je vstřikován do místa řezu. Poté, 

co absorbuje teplo, dojde k přeměně na plynnou fázi, která se stane součástí atmosféry. 

Tímto odpadá problém s likvidací chladícího média. Z těchto důvodů je tato metoda 

chlazení šetrná k životnímu prostředí [15] [28] [29]. Kryogenní chlazení tekutým 

dusíkem se obdobně jako chlazení CO2 využívá pro těžkoobrobitelné materiály [4]. 

V případě požadavků na vyšší mazací účinek se kryogenní chlazení tekutým dusíkem 

kombinuje s metodou MQL.  

3.6.1 Způsob přívodu média do místa řezu 

Přívod tekutého dusíku do místa řezu je velice podobný jako v případě tekutého 

oxidu uhličitého. Jedná se o externí a interní systém. Interní systém přivádí médium skrz 
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vřeteno obráběcího stroje a následně skrz nástroj a jeho upínač. Během externího přívodu 

je médium dopravováno tryskou, případně několika tryskami, do místa řezu. Tekutý dusík 

je dopravován při teplotě -195,8 °C, veškeré části přívodního systému tak musí být těmto 

teplotám uzpůsobeny, aby bylo zabráněno případnému úniku média. Zároveň musí být 

soustava ve stroji izolována, aby nedošlo k podchlazení části stroje [4] [28].  

 

Obr. 26 - Schéma externího přívodu LN2, přeloženo z [37] 

3.6.2 Vliv na řezný proces 

Nízká teplota tekutého dusíku (-195,8 °C) zajišťuje výborný chladící účinek. 

Kromě snížení teploty v místě řezu poskytuje kryogenní chlazení tekutým dusíkem další 

výhody: snižuje řezné síly, snižuje riziko vytvoření nárůstku na nástroji – tím dochází 

ke zlepšení kvality obráběného povrchu, mění koeficient tření mezi obrobkem 

a nástrojem a neposlední řadě může ovlivnit některé vlastnosti nástroje a obráběného 

povrchu (zejména tvrdost). Efekt chlazení tekutým dusíkem se odvíjí hlavně od použité 

strategie chlazení, materiálu obrobku a nástroje a od řezných podmínek při obrábění [4] 

[28]. Při zkoumání vlivů kryogenní chlazení na karbidy (K3109, K313, K420, a K68) 

bylo zjištěno, že si karbidy zachovávají své vlastnosti (pevnost, houževnatost) i při velmi 

nízkých teplotách, z tohoto důvodu jsou vhodnými nástrojovými materiály pro tuto 

metodu chlazení [38]. Naopak experiment provedený na rychlořezné oceli AISI M2 

ukázal zvýšenou pevnost a tvrdost po působení kryogenního média na nástroj [6]. 

Při obrábění  nízkouhlíkové oceli AISI 1008  bylo v porovnání s obráběním bez chlazení 

zaznamenáno snížení maximální teploty o 26 % [39]. Vliv kryogenního chlazení 
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na trvanlivost nástroje byl zkoumán ve studii, která porovnávala výsledky s chlazením 

řeznou kapalinou. Obráběným materiálem byl Inconel-718 a zvýšení trvanlivosti nástroje 

dosáhlo 156 % [40]. Řezné síly při obrábění nerezové oceli ASTM A276 byly vlivem 

chlazení LN2 sníženy o 15 % [41]. 

 

Obr. 27 - Kryogenní chlazení tekutým dusíkem [8] 
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4 Shrnutí 

Nelze jednoznačně říci, která metoda chlazení je ideální, její volba závisí 

na mnoha okolnostech.  V prvé řadě jde o druh a podmínky obrábění. Dále je potřeba vzít 

v potaz materiál obráběného dílce a materiál nástroje, jejich vlastnosti totiž výrazně 

ovlivňují volbu vhodné metody chlazení. Dalším z důležitých aspektů jsou kvalitativní 

požadavky na výrobek a objemnost výroby, protože pořizovací cena moderních 

chladících technologií bývá vysoká. V neposlední řadě jde i o stránku ekologickou, 

při některých metodách chlazení jsou použita média, která jsou toxická a mají negativní 

vliv na lidský organismus a životní prostředí. Při volbě vhodné metody je potřeba zvážit 

i to, jaké je využíváno médium a jaké účinky poskytuje. Obecně platí, že metody 

kryogenního chlazení se využívají při obrábění těžkoobrobitelných materiálů. Do této 

skupiny řadíme některé slitiny niklu (např. Inconel 718), titanu (např. Ti-6Al-4V), 

nerezové oceli (např. AISI-304L) a další materiály. Jejich společnou vlastností je velmi 

špatná tepelná vodivost. Při obrábění těchto materiálů dosahuje teplota v místě řezu 

až 1100 °C. Zde se uplatní výborný chladící účinek metod kryogenního chlazení, 

pro zajištění účinku mazacího a řezacího je vhodné tyto metody kombinovat ještě 

s metodou MQL. Vliv metod chlazení na dílčí části řezného procesu závisí na mnoha výše 

zmíněných faktorech. Následující tabulka obsahuje vybrané experimenty z odborných 

publikací, kde je na konkrétních případech popsán vliv chladících metod na jednotlivé 

části řezného procesu. Je nutné zmínit, že mezi nejčastěji ovlivněné části řezného procesu 

při kryogenním chlazení patří řezné síly, trvanlivost nástroje, teplota v místě řezu 

a kvalita povrchu obrobku. Řezné síly jsou kryogenním chlazením ovlivněny v řádech 

nižších desítek procent a to jak pozitivně, tak v některých případech i negativně. Ve valné 

většině případů dochází ke zvýšení trvanlivosti nástroje. Interval zvýšení trvanlivosti 

je obtížné stanovit, neboť ve výjimečných případech může být trvanlivost zvýšena 

až o 400 %. Drsnost povrchu obrobku je výrazně snížena při současném použití 

kryogenního chlazení a MQL. Při absenci metody MQL nelze stanovit jednoznačný 

verdikt. V některých případech je drsnost snížena, v jiných naopak zvýšena. Teplota 

v místě řezu je kryogenním chlazením vždy ovlivněna pozitivně, bývá snížena o několik 

stovek stupňů celsia. To je způsobeno přímým stykem s proudem kryogenního média, 

které má teplotu -78 °C (CO2), respektive -195,8 °C (LN2). 
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4.1 Výběr údajů z provedených experimentů s využitím 

kryogenního chlazení 

Zdroj Rok 
Materiál 

obrobku 

Druh 

obrábění 

Druh 

chlazení 

Měřená 

veličina 
Výsledek experimentu 

[16] 2018 Ti-6Al-4V Vrtání MQL 
Kvalita 

povrchu 

Zvýšení o 72 % 

v porovnání 

s chlazením kapalinou 

[33] 2011 
Ti-10V-2Fe-

3Al 
Soustružení CO2 

Posuvová 

síla 

Snížení o 30 % vůči 

chlazení kapalinou 

[42] 2021 Nimonic 90 Soustružení CO2 Řezná síla 

Zvýšení o 24 % 

v porovnání 

s chlazením kapalinou 

[43] 2018 AISI 4140 Soustružení CO2 
Teplota 

v místě řezu 

300 °C (o 300 °C nižší 

ve srovnání se suchým 

obráběním) 

[17] 2020 42CrMo4 Frézování 
CO2 + 

MQL 

Koeficient 

tření 

V porovnání s chlazení 

emulzí došlo ke snížení 

z 0,25 na 0,1 

[19] 2020 Ti-6Al-4V Frézování CO2+MQL 
Drsnost 

povrchu 

Snížení o 30 % 

v porovnání s emulzí 

[32] 2019 AISI 304L Frézování 
sCO2 + 

MQL 

Trvanlivost 

nástroje 

Zvýšení o 106 % oproti 

chlazení kapalinou 

[44] 2015 Ti-6Al-4V Soustružení LN2 

Trvanlivost 

nástroje 

Zvýšení trvanlivosti 

nástroje oproti chlazení 

vzduchem o 63 % 

[45] 2021 AISI P20 Frézování LN2 
Opotřebení 

hřbetu 

Snížení o 12 % 

v porovnání se suchým 

obráběním  

[46] 2011 AISI H13 Frézování LN2 
Drsnost 

povrchu 

Snížení o 25 % 

v porovnání 

s chlazením kapalinou 

[47] 2018 
Inconel - 

718 
Frézování 

MQL+ 

LN2 

Vibrace při 

obrábění 

Snížení vibrací oproti 

LN2 chlazení (hodnota 

neuvedena) 

Tab. 2 - Výběr údajů z provedených experimentů s využitím kryogenního chlazení 
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5 Návrh experimentu 

Experimentální část práce je zaměřena na zpracování návrhu experimentu 

pro výzkum možností chlazení pomocí CO2, a CO2 v kombinaci s MQL. Konkrétně jde 

o stanovení teploty média v definované vzdálenosti od výstupu z nástroje (jedná se 

o interní přívodní systém, tzv. středem nástroje). Teplota bude měřena v závislosti 

na změně tlaku, respektive průtoku médií. Z hodnot průtoků a teplot na výstupu z nástroje 

pak lze vyvodit závěr, jaké množství kryogenního média je potřeba použít, aby bylo 

dosaženo určité teploty na výstupu. Optimální nastavení způsobu chlazení z pohledu 

účinků na řezný proces a spotřeby média je klíčové pro ekonomiku procesu. 

V rámci experimentu budou provedeny dva testy. Při prvním testu bude měřena 

teplota při samotném kryogenním chlazení CO2. V testu druhém pak kombinace 

kryogenního chlazení CO2 a MQL. Každý test bude proveden na pět opakování. Společně 

s teplotou na výstupu z trysky nástroje bude měřena i teplota okolí – ve stroji i mimo stroj. 

Předpokladem je, že teplota na výstupu z trysky při samostatném chlazení pomocí CO2 

bude nižší, než při kombinaci CO2 + MQL. Olej, který se přimíchává do proudu CO2, má 

teplotu přibližně 25 °C. Při míšení oleje s proudem CO2 tak dojde k nárůstu teploty. 

Zvýšení teploty však bude velmi malé, neboť množství oleje, které je rozptýleno v proudu 

CO2 se pohybuje v řádech mililitrů za hodinu. 

 

Obr. 28 - Schéma experimentu  
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5.1 Volba strojního vybavení 

5.1.1 Obráběcí stroj 

Pro experiment bylo vybráno horizontální obráběcí centrum H630 s vřetenem 

HSK-A63, disponující interním přívodem CO2 a MQL.  

 

Obr. 29 - H630 - fotografie 

 Technické parametry obráběcího centra 

Pracovní pojezd – osa X, Y, Z 750 x 700 x 770 mm 

Polohování stolu – osa B 360 ° 

Rozměr palety 630 x 630 mm 

Max. rozměry dílce (průměr x výška) 750 x 800 mm 

Max. otáčky 18 000 min-1 

Výkon 31 kW 

Krouticí moment 197 Nm 

Počet nástrojů v zásobníku 56 ks 

Provozní příkon 51 kVA 

Hmotnost 17 000 kg 

Rozměry (délka x výška x šířka) 5800 x 3140 x 3260 mm 

Tab. 3 - Technické parametry obráběcího centra 
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5.1.2 Chladicí jednotka 

Pro návrh experimentu byla zvolena chladicí jednotka H630 – V43 od firmy 

ArcLubOne. Chladicí jednotka využívá jednokanálový přívodní systém – k vytvoření 

směsi CO2 a kapek lubrikantu dochází přímo ve zmiňované jednotce, ze které je následně 

odváděna do místa řezu. Průtok CO2 a lubrikantu je možné efektivně regulovat (Obr. 30), 

neboť jsou do chladicí jednotky přiváděny skrze separované vedení. Průtok médií 

se nastavuje v procentech, tj. od 0 do 100 %. Kdy 100 % odpovídá maximální hodnotě 

průtoku uvedené v technických parametrech chladicí jednotky. Chladicí jednotka 

umožňuje sledování průtoku jednotlivých médií v závislosti na čase (Obr. 31). Průtok 

CO2 je zobrazen v g/min, průtok MQL v ml/h. Části chladicí jednotky jsou zobrazeny 

na Obr. 32. 

 

Obr. 30 – Zobrazení možnost manuálního nastavení průtoků médií [48] 

 

Obr. 31 – Graf zobrazující průtoky CO2 a MQL, přeloženo z [48] 
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Obr. 32 - ArcLubOne - H630 -V43 [48] 

Kde: 1 – tlačítko pro zapnutí/vypnutí, 2 – kontrolní panel, 3 – nouzový stop, 4 – přední dveře, 5 – indikátorové světlo, 

6 – USB port, 7 – přípojka pro 220 V, 8 – zadní dveře, 9 – zámek zadních dveří, 10 – přívod CO2, 11 – jednokanálový 

systém odvodu směsi CO2 + MQL 

 Technické parametry chladicí jednotky 

Maximální přívodní tlak CO2 65 bar (6,5 MPa) 

Maximální vývodní tlak CO2 + MQL 65 bar (6,5 MPa) 

Maximální hmotnostní průtok CO2 500 g/min (30 kg/h) 

o Pro přívodní potrubí delší jak 7 m 250 g/min (15 kg/h) 

Maximální hmotnostní průtok lubrikantu 300 ml/h 

Kapacita tlakované nádobky na lubrikant 150 ml 

Kapacita zásobníku na lubrikant 2,7 l 

Hmotnost 70 kg 

Rozměry 50 x 125 x 46 cm 

Odchylka měření průtoku 0,2 % z měřené hodnoty 

Tab. 4 - Technické parametry chladicí jednotky 
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5.2 Volba nástrojového vybavení 

5.2.1 Upínač nástroje 

Pro experiment byl zvolen univerzální tepelný upínač uzpůsobený vnitřnímu 

přívodu média. Rozměry upínače jsou Ø12x90 mm. 

 

Obr. 33 - Upínač D12x90 - fotografie 

5.2.2 Nástroj 

Vzhledem k průměru upínače byl zvolen nástroj – fréza o průměru 12 mm, která 

je uzpůsobena vnitřnímu přívodu média. Konkrétně se jedná o čtyřbřitou 

rohovou/drážkovací frézu ze slinutého karbidu od firmy Walter. Její označení 

je H2038217-12-1. Fréza je opatřena povlakem TAA (TiAlN-TiAl) a je určena 

k obrábění korozivzdorných ocelí (ISO M). Rozměry frézy jsou zobrazeny v následující 

tabulce (Tab. 5). 

 

Obr. 34 – Fréza s vnitřním chlazením, průměr 12 mm [49] 
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Popis Symbol Hodnota 

Řezný průměr (h9) Dc 12 mm 

Poloměr špičky r 1 mm 

Délka břitu Lc 26 mm 

Celková délka l1 83 mm 

Funkční délka l4 38 mm 

Průměr stopky (h5) d1 12 mm 

Počet zubů Z 4 mm 

Tab. 5 - Rozměry frézovacího nástroje [49] 

5.3 Volba měřícího vybavení 

5.3.1 Měřící sonda 

Pro měření teploty na výstupu z trysky nástroje byla zvolena sonda 

KHXL- 18GRSC-12 obsahující termočlánek typu K. Jedná se o univerzální měřící sondu, 

neboť disponuje velkým měřícím rozsahem. Sonda bude umístěna v pevné vzdálenosti 

10 mm od výstupní trysky nástroje, aby nedošlo k ovlivnění výsledků měření změnou 

vzdálenosti. Bezpečná vzdálenost 10 mm umožňuje porovnat výsledky tohoto 

experimentu s testy přívodu média externím způsobem. 

 Technické parametry měřící sondy 

Měřicí rozsah -270 ÷ 1335 °C 

Průměr sondy 1,6 mm 

Délka sondy 300 mm 

Nejistota měření ±1,5 °C 

Tab. 6 - Technické parametry měřicí sondy 

 

Obr. 35 - Sonda KHXL-18GRSC – fotografie 
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5.3.2 Magnetický kloubový stojánek 

Pro upevnění měřící sondy byl zvolen magnetický kloubový stojánek TESA. Jeho 

výhodou je poměrně velká upínací síla, která zajistí spolehlivé upnutí měřící sondy.  

 Technické parametry stojánku 

Celková výška stojanu 440 mm 

Upínací síla 1000 N 

Rozměry základny 73 x 50 x 55 mm 

Maximální délka pohyblivého ramene 320 mm 

Tab. 7 - Technické parametry magnetického stojánku 

 

Obr. 36 - Magnetický kloubový stojánek TESA [50] 

5.3.3 Měřicí stanice 

Pro zaznamenání teploty byla zvolena měřící stanice ALMEMO 5690-2. Stanice 

umožňuje zaznamenávat více hodnot najednou, Pro potřeby tohoto experimentu budou 

zaznamenávány tři teploty, teplota na výstupu z nástroje, teplota okolí a teplota uvnitř 

stroje. 

 Technické parametry měřící stanice 

Displej grafický 128 x 128 bodů 

Externí paměť MMC karta 32 MB 

Interní paměť 512 kB 
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Počet měření za sekundu 2,5 – 100 

Maximální počet připojených snímačů 99 

Maximální počet měřících kanálů 100 

Rozměry (šířka, výška, hloubka) 179 x 158 x 232 mm 

Napájecí proud max 2,5 A 

Tab. 8 - Technické parametry měřicí stanice 

 

 

Obr. 37 - Měřicí stanice ALMEMO 5690-2 – fotografie 

 

 

5.3.4 Termočlánky pro měření teploty okolí 

Měření teploty okolí bude zajištěno dvojicí termočlánků typu K. První 

termočlánek bude umístěn v prostorách laboratoře. Druhý termočlánek bude vhodně 

upnut v prostoru stroje tak, aby ho nezasahoval proud kryogenního média. Konkrétně 

se jedná o termočlánky 80PK-1 (Obr. 38). 
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 Technické parametry termočlánků 

Rozsah teplot -40 až 260 °C 

Odezva 2 s 

Třída přesnosti 3 

Přesnost teploty ±1,1 °C 

Materiál izolace PTFE 

Tab. 9 - Technické parametry termočlánků 

 

Obr. 38 - Termočlánek typu K (80PK-1) [51] 

5.4 Podmínky experimentu 

 Měření 1 – CO2 

V prvním testu bude měřena teplota okolí a teplota na výstupu z nástroje při 

použití chlazení pomocí CO2. Průtok CO2 bude nastaven na 100 %, následně se bude po 

20 % snižovat až do dosažení průtoku 20 %. Před každým snížením bude odečtena 

hodnota průtoku CO2 z grafu na chladicí jednotce a teploty z měřicí stanice. Celkem bude 

provedeno pět opakování. Čas měření bude 10 s, nebo do ustálení měřené teploty. Pro 

přehlednost jsou podmínky experimentu zobrazeny v následující tabulce (Tab. 10). 

Průtok CO2 

[%] 

Průtok CO2 

[g/min] 

Teplota na výstupu 

[°C] 

Teplota mimo 

stroj[°C] 

Teplota ve 

stroji [°C] 

100  

80 

60 

40 

20 

Tab. 10 – Podmínky měření č. 1 
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 Měření 2 – CO2 +MQL 

V druhém testu bude měřena teplota okolí a teplota na výstupu z nástroje při 

použití kombinace chlazení CO2 a MQL. Průtok CO2 bude konstantní, nastavovat se bude 

pouze průtok MQL, jehož hodnota při prvním testu bude 100 %.  Po odečtení průtoků 

jednotlivých médií z grafu na chladicí jednotce a zaznamenání teplot z měřicí stanice 

dojde ke snížení průtoku MQL o 20 %. Postup se dále opakuje až do dosažení poslední 

hodnoty průtoku (tj. 20 %). Obdobně, jako u prvního měření, bude provedeno pět 

opakování. Čas měření bude 10 s, nebo do ustálení měřené teploty.  Pro přehlednost jsou 

podmínky experimentu zobrazeny v následující tabulce (Tab. 11). 

Průtok 

CO2 

[%] 

Průtok 

MQL 

[%] 

Průtok 

CO2 

[g/min] 

Průtok 

MQL 

(ml/h) 

Teplota na 

výstupu 

[°C] 

Teplota 

mimo stroj 

[°C] 

Teplota 

ve stroji 

[°C] 

60  

100 

80 

60 

40 

20 

Tab. 11 – Podmínky měření č. 2 

5.5 Vyhodnocování experimentu 

Pro každé nastavení bude provedeno pět opakování.  Pro zpracování naměřených 

hodnot budou využity nástroje statistiky. Tyto nástroje (aritmetický průměr, směrodatná 

odchylka, regresní analýza…) umožní získat přesné výsledky. Dále také vyhodnotit 

nejistoty měření. Konkrétně nejistotu typu A, která vychází z opakování experimentu při 

stejných podmínkách. Výslednou nejistotu typu A je pak možné ještě korigovat dle 

Studentova rozdělení (t-rozdělení) pro získání požadované spolehlivosti. Dále také 

nejistotu typu B, kterou získáme přímo od výrobců měřidel, případně vypočteme 

z měřících rozsahů při použití určitého rozdělení pravděpodobnosti (nejčastěji 

Gaussovo). Sečtením a následným odmocněním čtverců zmíněných nejistot získáme 

kombinovanou nejistotu typu C. Zpracovaná data lze zanést do grafu a pomocí regresní 

analýzy zobrazit například závislost teploty na výstupu z nástroje na průtoku 

média/médií.   
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6 Závěr 

Odvod tepla z místa řezu je pro efektivitu výroby klíčový. Zvýšená teplota v místě 

řezu negativně ovlivňuje nástroj a obráběný materiál. Pro odvod tepla se do výrobního 

procesu zařazuje chlazení. Výzkum moderních metod chlazení je velmi důležitý, neboť 

se neustále zvyšuje množství moderních konstrukčních materiálů, které je potřeba 

obrábět. Tyto materiály disponují speciálními vlastnostmi, často však v kombinaci 

se špatnou obrobitelností, která je způsobena nízkou tepelnou vodivostí těchto materiálů. 

Při obrábění těžkoobrobitelných materiálů tak dosahuje teplota v místě řezu až 1100 °C. 

Procesní kapaliny neposkytují dostatečný chladící účinek, nástroj se tak velmi 

rychle opotřebovává. Plyny, využívané při kryogenním chlazení, mají velmi nízké 

teploty, které umožňují efektivně snížit teplotu v místě řezu a tím dosáhnout vyšší 

trvanlivosti nástroje. Mezi další výhody kryogenního chlazení patří například snižování 

řezných sil, snižování drsnosti povrchu a zvyšování úběru materiálu. Nutno podotknout, 

že vliv kryogenního chlazení na řezný proces závisí na mnoha faktorech a v konkrétních 

případech se liší. Zajímavý je i pohled z hlediska ekologie, kdy je možno využít odpadní 

CO2, které by jinak bylo vypuštěno do atmosféry. Je zde však potřeba instalovat kontrolní 

čidla a odsávání do stroje, aby koncentrace CO2 v ovzduší nepřesáhla zdraví nebezpečnou 

hodnotu (0,5 %). Hlavní nevýhodou této metody je pořizovací cena chladících jednotek, 

speciálně upravených obráběcích strojů, nástrojů, nástrojových upínačů a dalších částí 

chladicího systému. Dále také spotřeba kryogenního média, která může v některých 

případech dosáhnout až 30 kg/h. Pro posouzení ekonomičnosti této metody je potřeba 

provést odbornou kalkulaci. Dalším úskalím je relativně úzký rozsah využití, který 

je limitován převážně na těžkoobrobitelné materiály. V neposlední řadě je potřeba zmínit 

to, že počet firem, které se zaobírají touto technologií, je malý. S tím souvisí i nízký počet 

odborníků v této branži. 

Pro posouzení vlivů kryogenního chlazení na řezný proces je potřeba provádět 

experimenty. V praktické části jsem navrhl experiment, při kterém bude měřena teplota 

na výstupu z nástroje v závislosti na průtoku médií. Konkrétně jde nejprve o kryogenní 

chlazení CO2 a následně kombinaci CO2 a MQL. Pro další práce zabývající se tímto 

tématem by bylo přínosné rozšířit experiment o měření teplot při obrábění, popřípadě 

měření řezných sil či drsnosti povrchu obrobku. 
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Dle mého názoru se jedná o perspektivní technologii, která v budoucnu jistě najde 

širší využití při obrábění těžkoobrobitelných materiálů. Je však nutné pokračovat 

v experimentálních činnostech, neboť některé oblasti nebyly ještě dostatečně probádány. 

Mezi tyto oblasti bych zařadil například vliv průměrů přívodních trysek na průtok 

a chladící účinek média, vliv tlaku na průtok média, volba vhodného (ideálního) průtoku 

v závislosti na materiálu obrobku nebo návrh nástrojů pro tuto metodu chlazení. Zajímavé 

je také využití matematických modelů pro simulaci proudění kryogenního média.  
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