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ABSTRAKT 
Uvedená metodika prevádzkovania a údržby rezných kvapalín je formálny technický dokument, ktorý 
má odporúčací charakter, zachytáva skúsenosti a znalosti odborníkov v danej oblasti a napomáha tak 
k správnemu spôsobu prevádzkovania a údržby rezných kvapalín aj menej skúseným pracovníkom. 
Stanovuje a konkretizuje postup zaobchádzania s reznými kvapalinami od prvého kontaktu s nimi, cez 
ich monitorovanie až po ich vyradenie z procesu. Práve oblasť monitorovania aktuálneho stavu 
rezných kvapalín sa stala prvkom, ktorý bolo v ďalšej etape tvorby metodiky potrebné inovovať. 
Monitorovanie rezných kvapalín sa stalo miestom, ktoré by sa dalo zjednodušiť, vylepšiť prípadne 
nahradiť inými metódami. Vznikli tak dve metodiky vychádzajúce z rovnakých základov a postupov, 
ktoré sa líšia v spôsobe monitorovania a priebežnej kontroly rezných kvapalín.  
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: rezné kvapaliny, metodika, prevádzkovanie, údržba 
 
ABSTRACT 
Presented methodology for operation and maintenance of cutting fluids is a formal technical 
document that is advisory in character, captures the experience and knowledge of professionals in the 
field, and helps the less well-trained worker to operate and maintain cutting fluids correctly. Specifies 
the procedures from first contact with cutting fluids, through their monitoring to their removal from 
the process. The field of cutting fluids monitoring has become an element that has to be innovated at 
the next stage of the methodology. This has resulted in two methodologies based on the same 
fundamentals and practices that differ in the way of monitoring and continuous control of cutting 
fluids. 
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Úvod 
 

Oblasť rezania v technologickom procese obrábania je obklopená určitým prostredím, ktorým 
je spravidla okolitý vzduch. Často však do oblasti rezania privádzame aj rôzne kvapaliny, plyny alebo 
nasýtené pary. Fyzikálne a chemické vlastnosti prostredia, v ktorom prebieha rezanie, podstatne 
ovplyvňujú deformáciu obrábaného materiálu a jeho trenie po reznom kline, odvádzajú teplo z miesta 
rezania, vplývajú na trvanlivosť reznej hrany, spotrebu energie a akosť obrobenej plochy. Preto 



 

 123 

nesmieme nikdy podceňovať hospodársky význam použitej reznej kvapaliny alebo iného rezného 
prostredia.  

Rezné kvapaliny prinášajú so sebou okrem výhod aj isté nevýhody súvisiace najmä s nákladmi 
na ich nákup, prevádzkovanie a následne likvidáciu, pričom v minulosti sa aspekty súvisiace 
s vplyvom rezných kvapalín na životné prostredie dostali do úzadia. 

V dôsledku pôsobenia rôznych faktorov však dochádza postupne k degradácii rezných 
kvapalín, čo znižuje ich efektivitu a zároveň zvyšuje zdravotné riziká.  
 
 
Vývojový diagram metodikyprevádzkovania a údržby rezných kvapalín 
 

Cieľom vytvorenia metodiky prevádzkovania a údržby rezných kvapalín bolo nie len  
zabezpečenie a zvýšenie kvality obrábacieho procesu, ale aj zníženie nepriaznivého dopadu na životné 
prostredie zdokumentovaním špecifických problémov vyskytujúcich sa v súvislosti s reznými 
kvapalinami a stanovenie jednotlivých pravidiel resp. kritérií pre správne prevádzkovanie a údržbu 
rezných kvapalín. 
 

Pri zostavovaní metodiky prevádzkovania a údržby rezných kvapalín bol vodiacim prvkom 
vývojový diagram poskytujúci komplexný pohľad na poradie vykonávaných procesov, určuje 
podmienky pre rozhodovanie a zároveň umožňuje jednoduchšie pochopiť inovatívne prvky v procese 
prevádzkovanie a údržby rezných kvapalín (obr. 1).  
 

Rozdiel medzi pôvodnou metodikou a inovovanou je v spôsobe monitorovania a kontroly 
aktuálneho stavu rezných kvapalín. Ostatné kroky metodiky sú rovnaké a vychádzajú z doterajších 
poznatkov a postupov. 
 
 
 
Voľba reznej kvapaliny 
 

Problematika voľby vhodnej reznej kvapaliny je veľmi rozsiahla a je možné posudzovať ju zo 
štyroch hlavných hľadísk. Z hľadiska technologického, ekonomického, bezpečnostného 
a environmentálneho (obr. 2). 
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Obr. 1Vývojový diagram metodiky prevádzkovania a údržby rezných kvapalín: 
a) pôvodná, b) inovovaná(1). 
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Obr. 2 Kritéria výberu reznej kvapaliny(1). 

 
„Ideálna“ rezná kvapalina by mala okrem základných vlastností (chladiaci, mazací a čistiaci 

účinok) spĺňať aj tzv. sekundárne vlastnosti, akými sú ekologické parametre či zdravotná a 
prevádzková nezávadnosť (2). Rezná kvapalina nesmie byť škodlivá pre človeka, musí byť ľahko 
a ekologicky odbúrateľná a prevádzkovo ekonomická. Súčasne sa vyžaduje ľahká príprava, vysoká 
prevádzková stálosť, odolnosť proti korózii (obrobku i stroja), nízka penivosť, dobrá filtrovateľnosť 
a sedimentačná schopnosť, dobré zmáčacie, mycie a transportné vlastnosti, pasivita k náterom strojov 
a tesniacim materiálom a požiarna bezpečnosť. Zlúčiť všetky tieto vlastnosti do jednej kvapaliny sa 
doposiaľ stopercentne nikomu nepodarilo. Preto je pri voľbe kvapaliny dôležité zvážiť, ktoré 
požiadavky sú prioritné a voliť tú kvapalinu, ktorá najlepšie vyhovuje ako technologickým, tak 
aj bezpečnostným, ekonomickým či hygienickým podmienkam pracoviska. 
 
Príprava stroja 
 

Doterajšie chladiace emulzie je potrebné úplne odstrániť zo systému. Nádrž na chladiacu 
emulziu ako aj stroj očistiť od triesok, usadenín a iných zvyškov (3)(4). Pri výmene silne znečistených 
systémov alebo pri výmene iného produktu je potrebné použiť systémový čistič. 

 
Príklad postupu prípravy stroja pred naplnením novou emulziou: 

 Systémový čistič prilejeme do používanej emulzie v koncentrácii 0,5 % vzhľadom k objemu 
nádrže. 

 Nasledujúcich 12-24 hodín pracuje normálne ďalej (nechá sa cirkulovať). 
 Následne chladiacu emulziu vypustíme, stroj dôkladne vyčistíme od mechanických nečistôt 

a vystriekame tlakom vody, systém prepláchneme 1-2% emulziou, ktorú taktiež dôkladne 
odstránime. 

 Stroj je pripravený na plnenie novou emulziou. 
 

Prvé plnenie 
 

Po voľbe rezného prostredia a príprave stroja nastáva plnenie stroja novou reznou kvapalinou. 
Postup prvého plnenia je špecifikovaný pre reznú kvapalinu miešateľnú s vodou tzv. emulziu. Skôr 
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než začne príprava novo nasadenej emulzie je potrebné získať informácie týkajúce sa špecifikácie 
použitej vody a správneho miešania. Aby emulzia spĺňala nároky na ňu kladené je potrebné zmerať jej 
koncentráciu a upraviť ju na požadovanú hodnotu. 

 
 Špecifikácia použitej vody 
 
Pri vodou miešateľných kvapalinách až 99 % môže tvoriť voda, veľmi dôležitá je kvalita 

použitej vody na miešanie koncentrátu (5). Rozpustené minerály a plyny, organické látky, 
mikroorganizmy alebo kombinácia týchto nečistôt môže viesť k problémom. Následné charakteristiky 
vody by mali byť neustále monitorované na zlepšovanie výkonu a životnosti kvapalín. Väčšina 
rezných kvapalín používaných pri obrábaní kovov sú riedené na 3 %  alebo 5 % koncentrácie, 
obsahujú teda 95 % až 97 % vody (6). V tab.1 sú uvedené odporúčané parametre vody pre miešanie 
emulzií. 
 

Tab. 1Odporúčané parametre vody na miešanie emulzií (3). 

 
Vlastnosti vody 

 

 
Jednotky 

 
Obrábanie 

pH [-] cca. 7 

Vodivosť [mS/cm]  max. 1000-1500 

Celková tvrdosť °dH  5 – 20 

Dusitany [ppm]  max. 5 

Dusičnany [ppm]  max. 50 

Chloridy [ppm]  max. 250 

Počet zárodkov [počet/ml] max. 102 

 
 

 Miešanie 
 
Spôsob, ktorým je koncentrát miešaný s vodou je veľmi dôležitý (3). Za účelom dosiahnuť 

správnych vlastností by mal byť koncentrát s vodou miešaný vždy podľa pokynov výrobcov. Toto 
zabezpečí zhotovenie dobre premiešaných kvapalín. 

Rýchla a jednoduchá metóda ako zhotoviť  kvapalinu je zmiešať koncentrát s vodou priamo 
v nádobe, v praxi to má za následok nesprávnu koncentráciu kvapaliny. Zhoršenie (vlastností) výkonu 
kvapalín vedie k problémom ako oxidácii súčiastok alebo dermatitíde a možnej poruche stroja 
a následnému časovému prestoju stoja. 

Emulzia by sa mala, pokiaľ je to možné, namiešať pomocou automatického miešacieho zariadenia, 
ktorým sa dá zabezpečiť homogénna emulzia s jemnou disperziou s presne stanovenou koncentráciou, 
ktorá umožňuje maximálny výkon pri úspore energie.  

 
PRAVIDLO, KTORÉ JE POTREBNÉ SI ZAPAMÄTAŤ: „Olej do vody“. 

 
Monitorovanie a údržba 
 

Pravidelná kontrola rezných kvapalín v prevádzke je dôležitým predpokladom pre bezpečnosť 
procesu a ochranu zdravia pracovníkov,  napokon v uplynulých rokoch toto bolo zdôraznené rôznymi 
predpismi v tejto oblasti (3).  

Odporúčané intervaly kontroly vybraných parametrov rezných kvapalín sú uvedené v tab.2.   
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Tab. 2 Pravidelná kontrola rezných kvapalín (3). 

Meranie Interval Merací prístroj 

test vody, použitej na miešanie, na 
obsah dusitanov a tvrdosť 

jednorazovo indikátorové prúžky na obsah 
dusitanov a na tvrdosť vody  

kontrola vzhľadu, zápachu 
a nezemulgovaného cudzieho oleja 

pokiaľ možno, denne  

stanovenie koncentrácie minimálne raz za týždeň ručný refraktometer  

meranie pH minimálne raz za týždeň indikátorový pH papierik alebo 
elektrický pH  meter 

stanovenie obsahu dusitanov minimálne raz za mesiac, v 
centrálnych systémoch minimálne 
raz za týždeň 

indikátorové prúžky na 
stanovenie obsahu dusitanov  

stanovenie obsahu dusičnanov nie je potrebné ani pre emulzie, ani 
pre roztoky 

indikátorové prúžky na 
stanovenie obsahu dusičnanov 

stanovenie počtu zárodkov 
mikroorganizmov 

podľa potreby, 
v centrálnych zariadeniach 
minimálne raz za mesiac 

Dip-Slide-testy alebo špeciálne 
prístroje, používané v 
potravinárskom priemysle 

stanovenie celkovej tvrdosti 
emulzie 

raz za mesiac indikátorový prúžok na tvrdosť 
vody 

 
Opatrenia potrebné pre úpravu parametrov rezných kvapalín sú uvedené v tab.3. 

 
Tab. 3 Protiopatrenia pre úpravu parametrov rezných kvapalín (3). 
 
Meranie 
 

  
Nebezpečenstvo 

 
Protiopatrenia 

Koncentrácia  S narastajúcim obsahom oleja 
klesá chladiaci účinok emulzie. 
Technické vlastnosti chladiaco-
mazacej kvapaliny sa zhoršia. 

Doplniť emulziu s nižšou 
koncentráciou 

  S rastúcim podielom vody klesá 
mazací účinok emulzie. 
Technické vlastnosti chladiaco-
mazacej kvapaliny sa zhoršia. 

Doplniť emulziu s vyššou 
koncentráciou  

pH  S nárastom pH stúpa riziko 
dráždenia pokožky  

- pridať emulziu 
- vymeniť emulziu 
- prípadne pridať prostriedok na 
nastavenie pH  

  Oslabenie protikoróznej ochrany. 
Klesá stabilita emulzie. 
S poklesom pH rastie 
nebezpečenstvo tvorby 
nitrózoamínov. Pokles o 0,3 
Pozor !  

- pridať emulziu 
- vymeniť emulziu 
- prípadne pridať prostriedok na 
nastavenie pH  

Obsah dusitanov / 
dusičnanov 

 S nárastom obsahu dusitanov / 
dusičnanov stúpa 
nebezpečenstvo tvorby 
nitrózoamínov  

- pridať emulziu 
- vymeniť emulziu  

Počet zárodkov  S nárastom počtu zárodkov stúpa 
nebezpečenstvo, že sa emulzia 
„zrúti“. Môže sa vyskytnúť 
podráždenie pokožky.  

- použiť konzervačné prostriedky 
- prípadne pridať systémový čistič 
+ novo naplniť emulziu  
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Záver 
 
Rezné kvapaliny zohrávajú významnú úlohu v strojárskych operáciách, vplývajú na životnosť rezného 
nástroja, produktivitu práce a kvalitu práce. Postupom času však strácajú svoju kvalitu až napokon 
stratia svoju účinnosť úplne. Životnosť rezných kvapalín významne závisí od ich efektívneho využitia. 
Základom je udržiavať požadované vlastnosti a výkon počas procesu používania. Výsledkom je čo 
najefektívnejšie využitie kvapalín. Toto je najlepší spôsob, ktorým sa dá predchádzať ich 
znehodnoteniu. 
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