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Téma č. 89 - obor Obráběcí práce, Zámečnické práce a údržba/Strojírenská 

technologie 

Nekovové technické materiály 

Nekovové materiály mají velký význam ve strojírenství i pro další průmyslová 

odvětví. 

Dělení nekovových materiálů: 

 Plasty 

 Ostatní nekovové materiály – pryž, sklo, keramika, kůže, textil, dřevo 

 Pomocné hmoty – maziva, brusiva, těsnící hmoty, nátěrové hmoty, 

jehnické plyny 

Plasty 

Plasty se začaly vyrábět po první světové válce, kdy začaly přebírat funkci kovů i 

ostatních nekovových materiálů. Nahrazují sklo, porcelán, kůži, textilní vlákna, 

dřevo a rovněž kovy v případech kde nejsou potřeba mechanické vlastnosti, ale 

pěkný vzhled a chemická stálost (dokáží nahradit zinek a jeho slitiny, slitiny 

olova, bronz atd.). 

Podle chování při zahřívání se plasty dělí na: 

- termoplasty, které zahříváním měknou a ochlazováním se navracejí do 

původního stavu (PVC, polyethylen, polystyren atd.) a  

- reaktoplasty, které se zahříváním vytvrzují a přecházejí nevratně do 

netavitelného a nerozpustitelného stavu 
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Výroba plastů 

Plasty se většinou vyrábí synteticky. Základní surovinou je ropa a uhlí, z  kterých 

se získává např. Ethylen, Benzen a Fenol. Z těchto surovin se složitými 

chemickými procesy vyrábí nízkomolekulární látky (monomery), z kterých 

se dále vyrábí polymery. 

Vlastnosti plastů 

Plasty jsou makromolekulární látky přírodní i syntetické, které lze tvarovat 

teplem a tlakem do žádaných tvarů. Jsou velmi lehké, nekorodují, izolují 

tepelně i elektricky a dají se snadno a levně zpracovávat. Struktura plastů je 

částečně nebo zcela amorfní tzn., že molekuly nejsou uspořádány pravidelně.  

Hustota 900 až 2 200 Kg/m³ 

Pevnost v tahu asi 30 až 80 MPa 

Tepelná odolnost 
trvalá 

asi 60 až 90 ˚C (běžné termoplasty) 
asi 100 až 120 ˚C (běžné reaktoplasty a elastomery) 

Tepelná roztažnost průměrně 10 krát větší než u oceli 

Tepelná vodivost asi 100 až 200 krát menší než u oceli 

Hořlavost většinou pomalu hoří nebo pomalu zhasnou 

Elektroizolační 
vlastnosti 

velmi dobré, pokud hmota nenavlhá 

Chemická odolnost 
nekorodují vodou, odolnost proti chemikáliím většinou 
lepší než u kovů 

Zpracovatelnost snadná a levná (zejména u termoplastů) 

 

Přísady do plastů 

Při výrobě plastů se používají kromě základní látky i různé příměsi, jejichž vlivem 

jsou měněny mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti i vzhled. 
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Jsou to např.: 

 Plniva - např.: 

- Křemičitá moučka - zvětšuje tepelnou vodivost a snižuje tepelnou 
roztažnost 

- Grafit - zmenšuje tření 

- Stříhaná vlákna - Textilní ústřižky - zvyšují pevnost 

 Změkčovadla - Přidávají se k některým polymerům pro nižší měkkost a 
ohebnost. 

 Barviva - pro získání barevného odstínu u neprůhledných či průhledných 
hmot. 

 Stabilizátory - zvětšují odolnost polymerů např. proti zvýšeným teplotám, 

oxidaci, ultrafialovému záření a povětrnostním vlivům, někdy však zhoršují 

houževnatost polymeru. 

 Maziva - zlepšují „tečení" roztaveného polymeru při tváření. 

 Nadouvadla - uvolňují při zpracování plyny a vytváří hmotu pěnové 

struktury, vznikají tak tzv. lehčené hmoty, které mohou být tvrdé až ohebné 

nebo měkké 

Dutinky mohou mít - otevřené (pórovité - vsáknou vodu) nebo uzavřené 

(vodu nenasáknou). 

 
Příklady druhů a použití termoplastů 

 Polyvinylchlorid (PVC)  

- tvrdý PVC - potrubí, armatury 

- měkký PVC - obaly, kufry, podlahoviny, hadice, hračky atd. 
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 Polyetylén (PE) - různé druhy a složení - nádoby, víčka, potrubí, fólie, sáčky, 

 Polypropylen (PP) odolává teplotám až 90 C˚ - potrubí na horkou vodu, 

součásti praček 

 Polystyren (PS) - izolace ve stavebnictví a chladírenství, záchranné pásy 

 Polyamidy (PA) – šrouby, rybářské vlasce, letecké přilby atd. 

 Polykarbonát (PC) - injekční stříkačky, velkoplošné kryty lamp 

 

Příklady druhů a použití reaktoplastů  

 Fenolformaldehyd – elektroinstalační součásti – svorkovnice, zásuvky, 

přepínače, konstrukční prvky letadel 

 Epoxidy – potrubí, tištěné obvody (s nalisovanou měděnou fólií) 

 Polyestery - Cisterny a potrubí v chemii a potravinářství, vany, střešní krytiny 

 Polyuretan (PUR) – Silentbloky, zvuková izolace 

 Silikonové kaučuky – v lékařství, potravinářství 

 Polybutadien – Pneumatiky 

 

Dřevo 

Dřevo je organická hmota, která se vytváří se v kmeni, větvích, kořenech stromů 

a keřů přírodními procesy za účasti okolního prostředí. 

Rozdělení dřev 

 Dřeviny domácí a zdomácnělé 

a) Jehličnaté – měkké a tvrdé 
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b) Listnaté – měkké a tvrdé 

 Dřeviny cizokrajné (zámořská dřeva) 

Nevýhody surového dřeva 

- Navlhavost 

- Nestejnorodost, která je způsobena nehomogenní skladbou (letokruhy)  

- Podléhání hnilobě 

 
Úprava a zušlechťování dřeva 

 Umělé vysoušení 

 Impregnace dřeva - ochrana proti hnilobě a vlhkosti 

Vlastnosti dřeva 

Mechanické, zejména pevnost závisí hlavně na druhu, původu, vlhkosti, 

struktuře a vadách dřeva a na místě v kmeni. 

Výhody dřeva 

- Dobrá pevnost v tahu, tlaku, ohybu 

Ve směru vláken jsou mechanické vlastnosti nepoměrně lepší (pevnost je 

několikanásobně vyšší), dřevo nemá prakticky mez pružnosti (na rozdíl od 

kovů), snese zatížení bez deformace k mezi pevnosti, při namáhání snese 

značný průhyb 

- Zvukové izolační vlastnosti 

- Tlumí nárazy a vibrace 

- Dobrá obrobitelnost 

- Snadné spojení klížením 
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- Lze povrchově upravovat broušením, hlazením, leštěním, lakováním 

- Nízká tepelná a zvuková vodivost 

- Je-li vhodně impregnované má též elektroizolační vlastnosti 

- Odolává účinků kyselin a jejich výparům (nesmí být příliš koncentrované 

nebo silně oxidační) 

Hustota: 120 kg/m³ - 1000 kg/m³ 
 
Nevýhody dřeva 

- Nestejnoměrná struktura, 

- Vady dřeva, 

- Vlhkost. 

Druhy, vlastnosti a použití dřev 
 

Původ 
(strom) 

Vlastnosti Použití 

Smrk 

 

- Měkké,  
- Poměrně lehké 
- Pružné 
- Za sucha příliš štěpné 

- Stavebnictví "podřadnější" 
účely 

- Hudební nástroje (staré 
stromy) -> rezonanční 
kulatina 

- Dřevotřískové desky 
(podobně i jedlové dřevo) 

Jedle 

- Tmavší než smrk 
- Měkké, však tvrdší než smrkové 
- Pevné,  Pružné 
- Méně štěpné než dřevo smrkové 

- Podobné jako smrkové 

Borovice 

- Pryskyřičnaté 
- Měkké (tvrdší než smrkové 
- Značně trvanlivé 
- Štípatelnost menší než u 

 

http://www.google.cz/imgres?q=smrk&hl=cs&gbv=2&biw=1600&bih=746&tbm=isch&tbnid=N1fmGVN0tfw2xM:&imgrefurl=http://www.florum.cz/index.php?sesid%3Dv_8f7a5212a743be50f5e21b154da73dd5%26lang%3Dcs%26act%3Dshow_skript%26page%3Dprodukt%26polozka%3D1121-vanocni-strom-excellent-(180cm)-smrk-pozlaceny&docid=oEmPns58seJRSM&imgurl=http://www.florum.cz/foto/original/smrk_excellent.jpg&w=464&h=696&ei=tkleT8_MGtPP4QSyhbHODw&zoom=1
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předešlých druhů 
- Zpracovatelnost poměrně dobrá 

(horší než u smrkového) 

Modřín 

- Nejtvrdší, Nejkvalitnější 
- Velmi pevné a trvanlivé 
- Málo sesychá, Dobře se 

zpracovává 
- Drahé 

 

Buk 

 

- Pevné, Tvrdé, Těžké 
- Dobře štěpné a zpracovatelné 
- Dobře se leští a moří 
- Husté 
- Načervenalé 
- Stejnorodé s jemnými léty a 

paprsky 
- Malá trvanlivost a borcení se 

odstraňuje pařením, impregnací 
a zušlechťováním 

- Nábytek 
- Překližky 
- Tvrzené dřevo 

Dub 

- Tvrdé, Velmi pevné, Těžké 
- Vysoce trvanlivé 
- Málo sesychá 
- Méně hustší (než bukové) 
- Dobře se moří 
- Obtížně se leští 

- Velmi rozsáhlé 

Topol 

- Velmi měkké, Lehké 
- Málo pevné a Málo trvanlivé 
- Dobře štípatelné 
- Poměrně malá sesychavost 

- Překližky (nejlepší dřevina) 
- Dýhovaný nábytek 
- Obklady stěn 

Lípa 

- Lehké, Měkké dřevo 
- Snadno štípatelné 
- Dobrá zpracovatelnost 
- Bílé, jednotně zbarvené se 

žlutočerveným až hnědavým 

- Řezbářství 
- Umělé truhlářství 
- Modelářství 

http://www.google.cz/imgres?q=borovice+lesn%C3%AD&hl=cs&gbv=2&biw=1600&bih=746&tbm=isch&tbnid=czo5BXo8qJCZkM:&imgrefurl=http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/0.Biologicka_klasifikace/%C5%98%C3%AD%C5%A1e:_rostliny_(Plantae)/oddeleni_nahosemenne/trida_jehlicnany/rad_borovicotvare/celed_borovice/Borovice_lesn%C3%AD&docid=Qg2MXwvi5HQgxM&imgurl=http://wiki.rvp.cz/@api/deki/files/1033/%3D405px-Scots_pine_Morton.jpg&w=405&h=599&ei=hkpeT5TUM8jQ4QTpw-moDw&zoom=1
http://www.google.cz/imgres?q=buk&hl=cs&gbv=2&biw=1600&bih=746&tbm=isch&tbnid=xMkoKNZD_kTF5M:&imgrefurl=http://nasestromy.okamzite.eu/buk.htm&docid=9c6FO1JZpr-FEM&imgurl=http://nasestromy.okamzite.eu/buk.jpg&w=268&h=362&ei=80leT4nIA6rl4QStkrSbDw&zoom=1
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nádechem 

Olše 

- Měkké, Lehké 
- Snadno štípatelné 
- Vysoce odolné ve vodě 
- Málo pevné a Málo pružné 
- Světle červenavé až tmavě 

červenooranžové s jednotným 
zbarvením 

- Překližky 
- Imitace vzácných dřev 

(mahagon, palisandr) 
- Modelářství 

Bříza 

 

- Bílé až hnědožluté s jednotným 
zbarvením 

- Houževnaté, Tvrdé, Pružné 
- Zvláště pevné 
- Nesnadno štípatelné 
- Málo trvanlivé 

- Dýhy a překližky 
- Řezbářství 
- Soustružnictví 
- Imitace vzácných dřev 

(mahagon a ořešák 
- Pažba pušek 

Osika 

- Velmi měkké, Velmi lehké 
- Málo pevné, Dobře štípatelné 
- Málo sesychavé 
- Dobrá zpracovatelnost 
- Šedobílé až žlutobílé s jednotným 

zbarvením 

- Loupané dýhy a překližky 

Jilm 

- Husté, Tvrdé, Těžké 
- Pevné, Houževnaté 
- Špatně štípatelné 
- Hůře zpracovatelné 
- Žlutobílá běl a světle hnědé až 

temně hnědé jádro 

- Dýhy 
- Překližky 
- Obklady stěn 

Javor 

- Tvrdé, Husté, Pevné 
- Těžké, Ohebné, Pružné 
- Menší štípatelnost 
- Poměrně malá trvanlivost 
- Dobře zpracovatelné 
- Dobře se moří a leští 
- Bílé dřevo s hedvábným leskem a 

zmatenými letokruhy 

- Loupané dýhy 
- Výroba nábytku 
- Slévárenské modely 

Jasan - Pevné, Trvanlivé, Pružné - Dýhy 

http://www.google.cz/imgres?q=b%C5%99%C3%ADza+b%C4%9Blokor%C3%A1&hl=cs&gbv=2&biw=1600&bih=746&tbm=isch&tbnid=FPez878V3JPFgM:&imgrefurl=http://cs-cz.facebook.com/people/B%C5%99%C3%ADza-B%C4%9Blokor%C3%A1/100000651080826&docid=4veGmIuHQImuYM&imgurl=http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-ash2/41537_100000651080826_3429640_n.jpg&w=150&h=206&ei=-kpeT9b1DMfb4QSQt93ADw&zoom=1
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- Houževnaté, Tvrdé 
- Dobrá zpracovatelnost, zejména 

leštitelnost 
- Malá štěpnost 
- Široká narůžovělá běl a světle 

hnědé jádro 
- Dobře znatelné letokruhy 

- Sportovní nářadí 
- Nábytkářství 

Třešeň, 
jabloň, 
hruška, 
ořech 

- Husté 
- Červenohnědá barva 

- Kvalitní nábytek 
- Dýhy 
- Soustružnické práce 
- Slévárenské modely 
- Přesné výrobky 

Cizokrajná 
dřeva 

- Pochází z tropických lesů 
- Vytlačována moderními hmotami 

- Hudební nástroje 
- Sportovní nářadí 

Korek 

- Kůra korkového dubu ze 
středomořských ostrovů a severní 
afriky 

- Velmi lehký (hustota: 200 až 300 
kg/m3) 

- Dobrý tepelný a izolační materiál 
- Pružný 
- Mechanicky poměrně odolný a 

chemicky stálý 
- Nahrazován lehčími plasty 

- Zátky 
- Těsnění 
- Podložky 
- Třecí spojky 
- Desky pro tepelnou a 

zvukovou izolaci (z korkové 
drti) 

 

Technické sklo 

Základní suroviny 

- Čistý křemičitý písek 

- Oxid vápenatý 

- Uhličitan sodný/draselný 

- Oxid hlinitý 
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Postup výroby 

Ze základních surovin se připraví práškovitá směs - sklářský kmen, který se 

roztaví ve sklářské peci. Do sklářského kmene se přidávají přísady pro změnu 

vlastností skla 

Způsoby zpracovává tekuté suroviny: 

- Foukáním 

- Lisováním 

- Litím 

- Ručně 

- Strojně 

 

Způsoby úpravy polotovarů: 

- Leptáním 

- Pokovováním 

- Broušením 

- Leštěním 

 
Druhy skel a jejich použití 

 Optická skla - optické čočky a hranoly 

Skla se zvláštní propustností - propouští jen určité druhy záření 

 Elektrotechnická skla 

Izolační skla - Lisují se z nich izolátory, podložky 

Zátavová skla - Výroba žárovek, fotonek, obrazovek 

 Bezpečnostní skla - používají se hlavně ve vozidlech 



 

11 
 

- vrstvené - jen popraská 

- tvrzené - se rozpadne na drť 

- s drátěnou vložkou - ve stavebnictví 

 

Drátěné sklo 

 Konstrukční sklo je chemicky odolné a má hladký povrch. 

Použití: Vodoznaky, armatury, textilní zařízení, papírenské stroje, 

Potravinářský průmysl, potrubí pro pneumatickou dopravu, 

Signální a svítidlová skla, stavební materiál, optika 

 Nenamrzající skla 

Částečně vodivá 

Zahřívají se průchodem elektrického proudu 

Další použití skel 

- Skleněná potrubí pro potravinářský a chemický průmysl 

- Měřidla 

- Přístroje a součásti pro malý otěr 

- Vodoznaková, laboratorní skla 

Skleněná vlákna 

http://www.google.cz/imgres?q=dr%C3%A1t%C4%9Bn%C3%A9+sklo&hl=cs&gbv=2&biw=1600&bih=746&tbm=isch&tbnid=dQJQ9qTGPzC_AM:&imgrefurl=http://www.sklobendl.cz/prehled-materialu/dratene-sklo.html&docid=I5sppTRoXO5juM&imgurl=http://www.sklobendl.cz/uploads/pics/drat_bronz_abstrakt.jpg&w=310&h=232&ei=YEteT9aLL6fi4QTH0bWXDw&zoom=1
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Vlastnosti: pružná, pevná, nehořlavá 

Použití: Přísada do látek zabraňující jejich mačkání - plnidla do polyesterů 

(skelné lamináty) 

Izolace částí pro vysoké teploty 

 

Technická pryž 

Vyrobená z vulkanizované kaučukové směsi 

Hlavní surovina: 

- Přírodní kaučuk - získá se sražením kaučukového mléka 

- Umělý (syntetický) kaučuk - získá se polymerací 

Do kaučuku se přidávají vulkanizační činidla: síra, plniva, a další, - pryž se 

zpevňuje, změkčuje, zbarvuje, atd. 

Vulkanizováním (nejčastěji ohříváním na vyšší teplotu) přechází kaučuk 

(účinkem síry) z plastického stavu do stavu elastického => menší citlivost na 

změnu teploty a rozpustidla. 

Většina pryžových výrobků se zhotovuje tvářením kaučukové směsi v lisech 

současně s vulkanizací. 

Vlastnosti jsou závislé: 

- Druhu a množství plniv 

- Způsob zpracování 

Starou pryž je možné regenerovat - získá se cenná surovina - použití na: 

- Přísady do nové pryže 

- Podřadnější součásti 
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Použití: 

- Automobilový a letecký průmysl – pneumatiky 

- Výroba dopravních pásů, hnacích řemenů, hadic, těsnících manžet, 

podložek k pružnému uložení strojů 

- Izolace kabelů 

- Spotřební předměty 

Technická kůže 

Kůže zvířat je surovina pro výrobu usně, kterou pokládáme stále za technický 

materiál. 

Plastické materiály zatím useň nedokáží nahradit 

Surová kůže 

Vlastnosti surové kůže – je tvrdá, lámavá, málo pevná a snadno propadá 

hnilobě. 

Před použitím se musí vyčinit (vydělat), promastit a upravit. 

Useň - vyčiněná kůže 

Vlastnosti kvalitní usně – houževnatost, pružnost, pevnost, ohebnost, snadná 

tvárnost. 

Použití: 

Ve strojírenství - Hovězí useň (hřbetní a ramenní) 

Hnací řemeny (nejčastěji ploché - klínové (zvláštní profily se vyrábí z pryže) 

Těsnění pro hydrauliku a pneumatiku (membrány, těsnící podložky). 

 

Technické textilie 
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Základní surovina 

Vlákna 

- Rostlinná - Len, konopí, lýko, juta, bavlna 

- Živočišná - Srst savců (vlny), ztuhlý bílkovinný výměšek housenek 

(přírodní hedvábí), při zvýšené teplotě se škvaří a uhelnatí. 

- Umělá - chemického původu 

Nejčastěji používaná jsou polyamidová vlákna (silon, kapron, perlon, 

nylon) 

Samotné vlákno je prakticky neupotřebitelné => spřádají se do přízí (nit) o 

určité jemnosti (tloušťce) již při výrobě. 

Příze se zpracovává tkaním, pletením (na tkalcovském a pletacím stroji) 

Vyráběny i netkané textilie z plastů (lepením, foukáním, lisováním) 

Sukno je podobné plsti, ale je tenčí 

Použití: Leštění a k podobným účelům jako tenká plsť 

Tkaniny 

Použití - Plachty a střechovice, filtrační účely, pytle a síta, popruhy, řemeny, 
hadice 

Vlastnosti tkanin dle použití: 

Plachtoviny 

Pevné, nepromokavé 

Vyrobeny z konopí, lnu, bavlny 

Použití: Nákladní auta, stany, kryty 

Filtrační tkaniny 

Vyrobeny ze lnu, konopí, polyamidu 
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Použití: Chemický a potravinářský průmysl 

Obalové tkaniny 

Použití: Pytle a čalounictví 

Kord 

Tkanina z viskózního hedvábí nebo bavlny 

Použití: Při výrobě pneumatik 

Šňůry a lana 

Vyrobí se z: 

- bavlny, umělého hedvábí, konopí, polyamidová vlákna 

 

Použití - Transportní zařízení, lodní doprava, těsnící šňůry 

Plst 

Pro výrobu je nejvhodnější vlna nebo jiné druhy živočišné srsti, pařením a 

mechanickým hnětením (válcováním) se do sebe zaplétají a svým drsným 

povrchem se navzájem drží => plstění 

Použití: těsnění, filtrace, izolace proti otřesům, hluku a teplu, stírání oleje. 

Výroba leštících kotoučů, dopravních pásů na jemné zboží 

Vyložení krabic s jemnými přístroji 

 

 

Technická keramika 

Výrobky se získávají z rozemletých minerálních hmot. 

 Technický porcelán 

Keramická hmota se vyrábí z kaolínu, křemene, živce 
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Vysoká mechanická pevnost (malá rázová houževnatost) 

Odolnost proti chemikáliím 

Elektrický izolant 

Použití: Elektrické izolátory, nádrže na chemikálie, části elektrických a tepelných 

přístrojů 

 Technická kamenina 

Výroba z keramických zemin, které se upravují, tvarují, suší, glazují a vypalují 

Použití: Vany pro chemický průmysl 

V poslední době tento materiál nahrazují plasty, které předčí 

- Pevností 

- Lepší zpracovatelností 

- Často i chemickou odolností 

 Tavený čedič 

Jemnozrnná hornina 

Zpracovává se litím, lisováním nebo válcováním 

Předčí i kovové materiály 

Výrobky předčí: 

- Velká tvrdost 

- Vysoká odolnost proti opotřebení 

Použití - u zařízení namáhaných na otěr (např. dopravníky štěrku) 

 Těžkotavitelné kovové sloučeniny 

Sloučeniny některých kovů s uhlíkem/dusíkem/bórem/křemíkem (silicidy)  

- Vysoká pevnost 

- Tvrdost při nízkých a vysokých teplotách 

Použití: 
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- Vysokoteplotní technika 

- silicidy - odporové tyče do elektrických pecí se používají do teploty 1350 

°C 

- v hutnictví a slévárenství na výrobu kelímků 

- v energetice na vyzdívku spalovacích komor a tepelných výměníků 

 Těžkotavitelné oxidy 

Příklad: Al2O3 

- Vysoká teplota tavení 

- Vysoká pevnost a tvrdost 

- Chemická stabilita při vyšších teplotách 

- Použit - tepelná izolace pec 

 

 

 

 

Paliva a pohonné hmoty 

Paliva 

Důležitá paliva: Dřevo, uhlí, koks, ropné produkty (topné oleje, propan), zemní 
plny 

Složení některých paliv 
 

Koks Topný olej Zemní plyn 

Složka 
Procentuální 

podíl 
Složka 

Procentuální 
podíl 

Složka 
Procentuální 

podíl 

Uhlík 80 - 98 % Uhlík 84,6 - 86 % Metan 70 -98 % 

Oxidů a 2 - 6 % Vodík 11,9 - 13,3 % Etan 0,6 - 10 % 
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dusíku 

Vodík 0,4 - 3 % Síra 0,5 - 2,8 % Dusík 0,5 -13 % 

Síra 0,5 - 1,2 % 
Popel a 

voda 
0,01 - 0,15 % 

Propan, 
butan, 

oxid 
uhelnatý, 
sirovodík 

0,1 -10 % 

Popela a 
vody 

6 - 10 %     

 
Spalování 

Je účinné jen tehdy, když se přivádí dostatečné množství kyslíku. 

Při úplném spalování se uhlík (C) a kyslík (O) přeměňuje na oxid uhličitý CO2 a 

vodík (H) s kyslíkem (0) na vodu (H2O) (vodní pára) 

Při neúplném spalování zůstane ve spalinách popel, hořlavé plyny, saze (oxid 

uhelnatý, uhlovodíky, vodík) 

Spaliny jsou kouřové a odpadní plyny 

Výhřevnost 

Množství tepla, která palivo "odevzdá" se nazývá výhřevnost. 

Množství uvolněného tepla při úplném hoření 1 kg tuhého/kapalného/1m3 

plynného paliva za předpokladu, že vodní pára zůstane v plynném skupenství. 

Udává se v [kJ.kg-1] 

Dělení paliv 

A. Pevná 

Přírodní - dřevo, rašelina, uhlí (hnědé/černé) 

Chemicky upraveno/vyrobeno 

- dřevěné/rašelinové uhlí, 

- koks z hnědého/černého uhlí. 
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B. Kapalná 

- Topné oleje - získávají se z ropy a uhlí 

- Ropa - Ropné produkty: 

Benzín 

Nafta 

Topné, strojní a mazací oleje 

Rozpouštědla, plastické hmoty, barviva, farmaceutické látky 

C. Plynná 

Hořlavé plyny z přirozených surovin 

Zemní plyn 

Hořlavé (kapalné) plyny z ropy Metan, Etan, Propan, Butan  

V protikladu k metanu a etanu jsou kapalné plyny při vysokém tlaku a 

prostorové teplotě zkapalnitelné 

Hořlavé plyny, vznikající hořlavým procesem 

- Vysokopecní plyn 

- Koksárenský plyn 

- Generátorový plyn 

Hořlavé plyny vyráběné chemickou cestou 

- Acetylén 

- Vodík 

Použití: Pro svařování pod vodou 

Hořlavé plyny z biologických procesů 

Získávají se kvašením výchozích materiálů bez přístupu kyslíku (např. kalové 

bahno, hnůj, rostlinné zbytky) působením mikroorganismů 

Pomocí exotermického procesu (uvolňuje se teplo) se materiál zahřívá a vzniká 



 

20 
 

hořlavý plyn 

 

Pohonné látky 

Jsou to paliva, jejichž spalování se uskutečňuje ve spalovacím motoru (tepelná 

energie se přemění na mechanickou) 

Výchozí látka: Ropa (vyčištěná a zbavená vody) 

 
 Benzíny 

Pohonné látky pro zážehové spalovací motory 

Směs destilovaných uhlovodíků - získají se z ropy  

Prodávají se u čerpacích stanic pod názvy např. speciál, super, natural 

 Nafta 

Získává se převážně z části destilovaných uhlovodíků z ropy v oblasti varu od 

180 °C do 360 °C 

Vznětové motory potřebují k zabránění detonačních jevů pohonné látky s 

dobrou vznětlivostí 

Cetanové číslo je měřítkem pro vznětlivost paliva vznětových motorů 

 Paliva pro plynové turbíny 

Stacionární plynové turbíny 

Jsou většinou poháněny hořlavými plyny z těžkých ropných směsí nebo 

vysokopecním plynem (z hutí) 

Mobilní plynové turbíny 

Poháněny lehčími ropnými frakcemi (benzín, oleje) 

 Pohonné látky pro tryskové motory 

Používají se ropné frakce s velmi širokou oblastí varu od 100 °C do 290 °C 
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Mazací prostředky 

Mazadla mají zabránit přímému styku konstrukčních prvků => snížení tření => 

snížení opotřebení => zlepšení odvádění tepla 

 Mazací oleje 

Vyrábějí se především z ropy 

Vlastnosti: 

- Viskozita 

Je měřítkem pro sílu, se kterou se zasíťované řetězce molekul mazadla brání 

přesouvání a roztržení řetězcové struktury 

Má vliv na tvoření olejového filmu 

Musí být takové velikosti, aby při změně pracovní teploty a rychlosti zůstal 

souvislý olejový film: 

a) Nízko viskózní (řídké) 

Umožňují studený start při studených třecích plochách (např. start nákladního 

automobilu) 

b) Vysoko viskózní (husté) 

Na horkých plochách se zadržuje olejový film -> víceúčelové oleje 

Syntetické oleje jsou málo závislé na výšce teploty 

- Mazací schopnost 

Musí zabránit tření a zadření mechanismu 

Mazací schopnost při vysokých teplotách - nemá se rozkládat, oxidovat 

(zpryskyřičnění, karbonizace) a odpařovat se 

Mazací schopnost při nízkých teplotách - mazadlo nesmí být příliš husté 

- Bod vzplanutí = Teplo, při které olej vyvine tolik par, že krátce na to 
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vzplanou. 

- Bod hoření = Teplota, při které olejové páry začnou sami od sebe hořet. 

- Bod zážehu = Výška teploty, při které se směs oleje a vzduchu sama vznítí 

(důležité u spalovacích motorů - samovznícení detonačního běhu 

- Vlastnost vylučovat vodu a vzduch 

Mazadlo se nesmí spojovat s vodou (emulgovat) 

Mazadlo se vzduchem nesmí vytvářet pěnu 

- Korozní chování a oxidační odolnost tzn., že mazadlo má zabránit oxidaci  

korozi třecích částí 

Rozlišování olejů v praxi: 

- Podle viskozity 

Nízko viskózní - Použití: málo zatížená ložiska, rychloběžné hřídele 

Středně viskózní - Použití: mírně zatížená ložiska, rychloběžné hřídele 

Viskózní - Použití: nadměrně zatížená ložiska, mazání převodových skříní, 

mazání válců motorů 

- Podle použití označujeme oleje motorové, převodové, hydraulické a 

řezné 

- Nezušlechtěné oleje - nemají žádné rozpouštěcí přísady 

Použití: 

Pro jednoduché mazací práce 

Málo namáhané převodovky 

Mazání kluzných a valivých ložisek 

- Zušlechtěné oleje - vznikají smícháním minerálních olejů a vhodných 

rozpouštědel 

Oba druhy olejů se nesmí navzájem smíchat! 
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 Mazací tuky 

Jedná se roztoky mýdel v minerálním oleji 

Mýdla (soli mastných kyselin s dlouhými řetězci vápníku, sodíku, aj.) slouží jako 

zahušťovadlo => ztužení tuku na určitou pevnost 

Použití: 

- Pro vysoké ložiskové tlaky a malé kluzné rychlosti 

- Valivá ložiska 

- Převodovky, stroje 

- Ocelová lana 

- Špatně přístupná místa 

- Tam, kde je z konstrukčních důvodů mazací místo otevřené, a olej by 

vytékal. 

Příklad: Mazací místo (ložisko, kloub) strojů a přístrojů v např. 

potravinářském průmyslu musí zůstat čisté a tuk nesmí odkapávat -> 

výrobky nesmí být znečištěny 

Nelze je použít tam, kde mazivo má i chladící funkci 

Kontroluje se bod skápnutí - Teplota při které vystoupí první kapka na 

pokusném přístroji při zahřátí -> musí ležet nad nejvyšší provozní teplotou 

ložiska 

Vlastnosti důležitých mazacích tuků 

- Vápenatý mazací tuk - Tuk do Staufferových maznic 

Žádná ochrana proti korozi 

Pro všeobecné účely do 70 °C 

- Sodný mazací tuk - Tuk do horkých ložisek (nad 100 °C) 
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Úplně rozpustný ve vodě 

Hodí se pro suchá místa ložisek. 

Chrání proti korozi. 

- Lithiový mazací tuk 

Dobrá antikorozní ochrana a ochrana proti oxidaci způsobená přísadami 

Nepropouští vodu 

Vhodný pro kluzná i valivá ložiska při středním počtu otáček 

- Vazelína 

Špatná mazací schopnost 

Použití jako ochrana proti korozi (konzervace, mazání měřidel) 

- Vysokoteplotní syntetické tuky 

Pro kluzná a valivá ložiska s teplotami do 500 °C 

- Plastická hmota PTFE (Polytetrafluoretylén) 

Přimíchává se jako mikro prášek do mazacích olejů a tuků (jako přísada) -> 

mazadla jsou extrémně odolná vůči působení tlaku a teploty 

Vysoká přilnavost 

Dobré kluzné vlastnosti -> nízké tření 

- Mastek = Práškový mazací prostředek 

Struktura podobná grafitu 

Chemické vazebné síly mají nízkou soudržnost a dovolují vzájemné klouzání 

krystalických vrstev a tím mazání 

Použití: Mazací prostředek a oddělovací vrstva mezi gumovými částmi 

(vzdušnice v automobilových pneumatikách) 

 Pevná mazadla 
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- Grafit - Jemně pomletý a smíchaný s olejem či tukem 

Použití: 

Mazání ložisek, která jsou nadměrně zatěžována a vystavována vysokým 

teplotám (max. 800°C), především v oblasti kombinovaného nebo suchého tření 

Zabíhání ložisek a ozubených kol ->Jemné vrstvy krystalů vyplní dobře 

nerovnosti kluzných ploch a mají i brusné působení 

- Sirník molybdeničitý 

Používá se do teploty 400 °C jako suché mazadlo (nejjemnější prášek) 

Smíchaný s olejem či tukem tvoří roztíratelnou pastu 

Vrstevnaté, kovově lesklé destičky lpí při vysokých povrchových tlacích a 

vysokých teplotách pevně na kluzných plochách 

 

Chladící a mazací prostředky 

Při obrábění kovových materiálů je nutno použít chladící a řezné kapaliny. 

Jejich struktura je většinou na bázi minerálních olejů a obsazuje různé přísady 

(aditiva) odpovídající účelu. 

Druhy chladících prostředků 

 Emulzní kapaliny 

Směsi kapalin, které se navzájem nemísí. Přidáním emulgátorů (látek umožňující 

smíšení (např. alkalických solí mastných kyselin)) a mícháním se oleje ve vodě 

jemně rozptýlí na drobné kapky. Emulze jsou směsi vody a olejů v poměru 1:5 

až 1:20 - Voda - Chladící účinek >Olej - Mazací účinek 

 Chladicí kapaliny pro kovy bez přídavku vody 

Řezné oleje - Minerální, živočišné a rostlinné oleje nebo jejich směsi Vrtací 
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oleje - Minerální oleje, ve kterých je rozpuštěno 5 až 25 % mýdla 

Rozdělení dle viskozity: 

Nízká viskozita Vysoké chladící a mazací účinky Teplo se rychle odvádí Brusný 

prach a třísky se rychle odplavují 

Vysoká viskozita Vysoká pevnost tlaku olejového filmu -> ideální na hrubování 

Rozdělení dle chemického složení: 

Vodné roztoky - jsou to roztoky Uhličitanu sodného - Křemičitanu 

sodného/draselného - Dusičnanu sodného Dobrý chladící účinek Použití: Při 

broušení 

Ropné výrobky pro řezné kapaliny Velmi rozšířené jsou vodní emulze Směsi 

vody a jemně rozptýlených emulgačních olejů a maziv Splývání jednotlivých 

částeček olejů a tuků se zamezí přidáním tzv. emulgátorů (nejčastěji mýdel) Dále 

to jsou: - Řezné oleje s přísadou mastných látek živočišného nebo rostlinného 

původu - Řezné oleje s chemickými přísadami - Ropné oleje bez přísad 

Koncentráty Účinné vysokotlakové přísady ve směsi s ložiskovým olejem 

Syntetické kapaliny Při výběru řezného prostředí je nutné přihlížet: - Způsobu 

obrábění - Obráběný materiál 

 

 

Brousící materiály 

Brusivo (ostřivo) - Ostrohranná zrna různých velikostí, jejichž ostré hrany 

vystupují v různých výškách nad povrch brousícího nástroje a tím vznikají břity s 

velmi různou geometrií, zpravidla s úhlem řezu větším než 90°. 

Dělení brusiv: 
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 Dle velikosti  - Hrubá, Střední, Jemná, Velmi jemná 

 Dle původu 

a) Přírodní 

Použití: 

- Výroba brousících pláten 

- Pokud je levnější než umělé 

- Nelze-li dosáhnout stejných výsledků jako s umělým brusivem 

Mezi přírodní brusiva patří: 

Leštící růže a okry, Pemza, Břidlice, Pískovec, Pazourek, Křemen, Granát, Smirek, 

Přírodní korund, Diamant 

b) Umělá - Použití: Výroba brousících nástrojů, např. 

- Umělý korund 

Je to tavený oxid hlinitý Al 2 O 3 

Běžný korund obsahuje 85 až 98 % oxidu hlinitého 

Hnědá až černá barva (podle čistoty) 

Pokud se vyrábí z čistého oxidu hlinitého má barvu bílou 

S přísadou oxidu chromu se získá růžová barva (tzv. korund rubínový) 

Broušený materiál: - Ocel, Ocel na odlitky, Temperovaná litina, Tvrdé bronzy 

- Karbid křemíku (SiC) – Karborundum 

Vyrábí se redukcí oxidu křemičitého velmi čistým koksem 

Vyšší tvrdost než korund, ale křehčí 

Barva světle zelená (z méně čistých surovin až tmavě zelená) 

Broušený materiál:  Šedá litina, Nitridované oceli, Mosaz, Měď, Měkké bronzy, 

Lehké kovy, Keramické hmoty, Sklo, Kámen, Slinuté karbidy 
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- Karbid boru B 4 C 

Výchozí suroviny:  Kyselina boritá + Velmi čistý koks 

Produktem jsou malé, kovově lesklé krystalky o vysoké tvrdosti 

Výroba je drahá 

Použití: Náhrada za diamantové brusivo 

Broušený materiál: - Slinuté karbidy, Leštění diamantů 

- Kubický nitrid boru 

- Syntetický diamant 

- Oxid hlinitý 

- Oxid ceričitý 

 

Pojivo 

Slouží ke stmelení brusiva a spolu vytvářejí různé tvary brousicích nástrojů, 

např.: 

- Brousící a řezací kotouče 

- Brousící, honovací, superfinišovací kameny 

- Leštící a lapovací pasty 

Druhy pojiv: 

- Anorganická – Keramická, Silikátová, Magnezitová 

- Organická – Šelaková, Pryžová, Ze syntetických pryskyřic 

Určování brousicích materiálů 

- Zrnitost – je určena měrným rozměrem zrna 

Rozměry jsou délka, šířka, výška rovnoběžnostěnu 

Měrným rozměrem je šířka 

- Tvrdost - Určuje odolnost zrn proti vydrolení, které probíhá při broušení 
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- Struktura (sloh) - Určuje poměr objemu brusiva, pojiva a pórů v 

brousícím nástroji 

- Druh brusiva - Určuje jaký materiál byl použit 

- Pojivo - Určuje z jakého materiálu je pojivo vyrobeno 

 

 

Zdroje: Otakar Bothe, Strojírenská technologie I, SNTL Praha 1983, 04-205-84 

http://strojirenstvi-ucivo.blogspot.com/     10. 3. 2012 

Zdroj: http://www.google.cz/obrázky 
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