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Princip mikromazání                           pro mazání nástroje vřetenem 
obráběcího stroje 

 

 

O vnitřním mikromazání  mluvíme 
v případě, že je směs oleje a vzduchu 
dopravována do místa řezu středem 
nástroje. K tomu musí být uzpůsoben i 
obráběcí stroj, který má vnitřní rozvod 
vřetenem.  

U strojů bez vnitřního rozvodu je možno 
použít rotační přívod. 

 

 

 

 

MIKROMAZÁNÍ V PRAXI 

 

 

 

 

 

 Nástroj chlazený emulzí                             Nástroj mazaný systémem Minibooster
  

VÝHODY MIKROMAZÁNÍ 

Úspora nákladů: 
 
 zvýšení životnosti nástroje 
 žádné náklady na likvidaci – bezodpadní technologie 
 -suché třísky 
 nízké náklady na čištění: žádné zbytky olejů na nástrojích a na stroji 
 žádná nečistota na pracovišti, čisté podlahy okolo stroje 

 
Šetrný k životnímu prostředí: 
 
 mazadla Accu-Lube se vyrábí z rostlinných olejů 
 neobsahují EP aditiva a jiné jedovaté látky 
 přesné nastavení zaručuje minimální spotřebu  

 



 

   MiniBooster                   se skládá z těchto základních částí 

 precizní dávkovací čerpadlo (7) 

 frekvenční generátor (5) 

 Miniboosterová  komora  = základní část systému (9) 

     Další části: 

 tlaková nádoba na olej – do prostoru nad hladinu proudí aerosol z boosterové komory (1) 
 nalívací otvor (2) 
 manometr - měří tlak aerosolu (3) 
 spouštění – většinou el.mag.ventilem (4) 
 regulace vzduchu (6) 
 regulace množství oleje (8) 
 hadice, kterou proudí aerosol do vřetene (10) 
 snímač hladiny – při nedostatku oleje upozorní obsluhu (11) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řada MB II HDSR je navíc vybavena řídícím systémem pro automatickou regulaci množství 
aerosolu – při snížení průtoku se automaticky zapíná 3.čerpadlo, které přidává olej 

PRINCIP MINIBOOSTERŮ  

Precizní dávkovací čerpadla Accu-Lube jsou ovládána frekvenčním měničem. Píst čerpadla tlačí 
olej tenkou hadičkou do boosterové komory. Množství oleje se reguluje velikostí zdvihu pístu 
čerpadla a jeho frekvencí. 

V boosterové komoře se kapky oleje pomocí vysokého tlaku vzduchu (6bar) mění v jemný 
aerosol, který je dále dopravován do nádobky a odtud vnitřním rozvodem stroje a nástrojem 
přímo na řezné břity. 



 

                           MiniBooster MB II HD SR 

Pro nástroje s vnitřním chlazením od   1mm do   25mm 

Tento nově vyvinutý mikromazací systém, je primárně určený pro CNC frézovací centra a 
CNC soustruhy. 

ZAŘÍZENÍ OBSAHUJE 

 2 boosterové komory 

 3 čerpadla 

 2 frekvenční generátory 

 

                           MiniBooster MB II HD SR umožňuje 
bezpečný výrobní proces,  snadno se obsluhuje, je  
ekonomický a umožňuje jednoduchou a rychlou instalaci. 

Přednosti systému MB II HDSR proti starším typům MBI, 
MBII, MBIII 

 větší rozsah použitých nástrojů 

 snímání průtoku množství aerosolu a  automatická 
regulace množství 

 nižší spotřeba kapaliny a vzduchu 

 jednodušší ovládání: není nutno programovat M funkci při 
každé výměně nástroje, automatické  spuštění a 
zastavení 

 jednoduchá instalace  

 

Technická data:  

 Ovládací napětí 24V DC 1,4 – 2,5A 

 Pracovní tlak vzduchu 6-8 bar 

 Objem nádobky 500 – 750ml 

 Spotřeba kapaliny v závislosti na velikosti nástroje 8 – 14ml/hod 

 

 

 

 



 

                 MiniBooster MB II HDC 

Pro nástroje s vnitřním chlazením od   3mm do   25mm 

Kombinace vnitřního a vnitřního mazání – vhodný pro CNC stroje, které kombinovaně 
používají nástroje s vnitřním i vnějším mazáním. Oba systémy jsou v umístěny v jedné 
skříňce. 
 

Tento univerzální systém je vhodný pro většinu  CNC obráběcích strojů. 

 

ZAŘÍZENÍ PRO VNITŘNÍ MAZÁNÍ OBSAHUJE: 

2 boosterové komory 

3 čerpadla 

3 frekvenční generátory 

ZAŘÍZENÍ PRO VNĚJŠÍ MAZÁNÍ OBSAHUJE: 

3 čerpadla (nebo 4 dle přání zákazníka) 

3 frekvenční generátory (podle počtu čerpadel) 

Podle provedení nástroje je možné dodat speciální 
trysky a délku hadic dle umístění mikromazání na stroji. 

 

  Výhody: 

 není nutno měnit všechny nástroje, které nejsou 
uzpůsobeny pro vnitřní mazaání 

 pro velmi náročné operace je možno použít oba 
systémy, vnitřní i vnější,  současně  

 

 

 

Na přání možno dodat s elektronickou regulací  

 

 

 

 

 



 

              Double MiniBooster II  

 

Tento systém obsahuje 2 oddělené systémy v jedné skříňce 

Tento systém byl vyvinutý pro vícevřetenové stroje. 

Může najednou mazat 4 nástroje s maximálním průměrem 8mm 

Na přání možno dodat s elektronickou regulací. 

 

      ZAŘÍZENÍ OBSAHUJE: 

 4 boosterové komory 

 4 čerpadla  

 2 frekvenční generátory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minibooster MB I       

Speciálně vyvinutý pro soustružnické nože s vnitřním chlazením 

        
 Obsahuje: 

 
 1 čerpadlo 
 1 boosterová komora 
 1 frekvenční generátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Minibooster MB II 

Pro CNC obráběcí stroje, které používají různé průměry od  
3mm do 8mm 

 

Obsahuje: 
 

2 čerpadla 
2 boosterové komory 
2 frekvenční generátory 

 

 

                                 Minibooster MB III 

Stejný jako MB II, pro větší rozsah nástrojů  od  3 mm do 

12mm 

 
Obsahuje: 

 
3 čerpadla 

 3 boosterové komory 
 3 frekvenční generátory 



Mazadla                           na rostlinné bázi 
 

    ověřená 

    ekologická 

    netoxická 

 

 

                                 LB 2000:   

 Ester, používaný pro železné a 
neželezné kovy v případě, že nejsou 
dále tepelně zpracovávány 

                                

           LB 5000:  

 

 Masný alkohol, zvláště vhodný pro 
neželezné kovy, pro aplikace 
s následným tepelným zpracováním – 
nezanechává stopy 

 

 

   

                                LB 10000:  

 Ester, používaný zvláště pro železné 
kovy 

 

 

Výhody pro Vás: 

 

 šetrnost k životnímu prostředí 
 snadná biologická rozložitelnost 
 žádné problémy s likvidací – bezodpadní 

systém 

 bez zdravotních rizik 
 bez toxických přísad jako jsou EP 

přísady, chlor, síra, fenol, silikon, biocidy 
a dusičnany 
 

 
 neškodí lidem ani životnímu prostředí 
 odstranění problémů s kožním onemocněním 
 neznečišťuje půdu 

 



 

 

 


