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Anotace 

V diplomové práci se zabývám možnostmi předcházení a následným snížením produkce 

nebezpečných odpadů z provozních kapalin ve strojírenské výrobě. Komplexní péčí o 

provozní kapaliny a použitím nejnovějších technologií lze předejít nejen znehodnocení 

provozní kapaliny, ale i chránit zaměstnance firmy před nepříznivými účinky poškozené či 

jinak znehodnocené kapaliny. 
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Abstract 

In the thesis I deal with options for prevention and the resulting reduction in production of 

hazardous waste from liquids in engineering production. Comprehensive care of the 

operating fluid and using the latest technology can prevented not only the depreciation of 

operating liquids, but also to protect the employees of the company from the adverse 

effects of damaged or otherwise rendered useless by thy liquid. 

 

Keywords 

Operating fluid, recovery, recycling, hazardous waste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2015   

Obsah: 
 

1. ÚVOD............................................................................................................... 1 

2. CHARAKTERISTIKA PROVOZNÍCH KAPALIN A METODY ODSTRAŇOVÁNÍ 

ZNEHODNOCENÝCH PROVOZNÍCH KAPALIN .................................................... 2 

2.1. Charakteristika provozních kapalin ................................................................ 3 

2.1.1. Základový olej ......................................................................................... 4 

2.1.2. Aditiva ..................................................................................................... 5 

2.1.3. Voda ....................................................................................................... 7 

2.2. Rozdělení provozních kapalin ....................................................................... 8 

2.2.1. Oleje ....................................................................................................... 9 

2.2.2. Řezné oleje a vodou nemísitelné kapaliny .............................................. 9 

2.2.3. Syntetické emulzní kapaliny .................................................................. 10 

2.2.4. Polosyntetické emulzní kapaliny ........................................................... 11 

2.2.5. Minerální emulzní kapaliny ................................................................... 11 

2.3. Provozní kapaliny a jejich nebezpečné vlastnosti........................................ 11 

2.3.1. Provozní kapaliny a ochrana zdraví ......................................................... 12 

2.3.2. Vliv procesních kapalin na životní prostředí ............................................. 13 

2.4. Znehodnocené provozní kapaliny a jejich odstraňování .............................. 14 

2.4.1. Chemický způsob rozrážení .................................................................. 14 

2.4.2. Fyzikální způsob rozrážení ................................................................... 15 

3. NÁVRH PÉČE O PROVOZNÍ KAPALINY ...................................................... 17 

3.1. Vyhodnocení sledovaných ukazatelů .......................................................... 18 

3.1.1. Vlastnosti vstupní vody ......................................................................... 18 

3.1.2. Koncentrace provozních kapalin ........................................................... 18 

3.1.3. Kontrola pH provozních kapalin ............................................................ 20 

3.1.4. Obsah bakterií a přítomnost cizích látek ............................................... 20 

3.2. Zavedené kroky péče o provozní kapaliny .................................................. 21 

4. NOVÁ TECHNOLOGIE ÚPRAVY PROVOZNÍ KAPALINY ............................ 24 

4.1. Mísící stanice provozní kapaliny.................................................................. 24 

4.2. Magnetický filtr provozní kapaliny ................................................................ 26 

4.3. Hydrostatický filtr provozních kapalin .......................................................... 27 

4.4. Eliminace výnosu kapaliny na třískách ........................................................ 28 

4.5. Stanoviště kompletní údržby provozní kapaliny .......................................... 29 

5. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NOVÉ ÚPRAVY PROVOZNÍ KAPALINY ..... 35 

6. ZÁVĚR .............................................................................................................. 38 

7. LITERATURA: ................................................................................................... 40 

8. SEZNAM PŘÍLOH: ............................................................................................ 43 

 

 

 

 



Tomáš Szyroki: Předcházení vzniku nebezpečných odpadů 
 

2015   1 

1. ÚVOD  

Rozvoj průmyslové výroby je spojen nejen s produkcí výsledných výrobků, ale je 

původcem produkce nebezpečných odpadů, které různým způsobem negativně ovlivňují 

životní prostředí.  

Významnou zátěží životního prostředí je odpad z přímé výroby. Jedná se odpad ve 

formě znečištěných čistících textilií, různých filtrů nasáklých oleji, odpady kontaminované 

provozními kapalinami, znehodnocené provozní kapaliny, emise vznikající z výroby. 

Nedílnou součástí výroby nového výrobku je i jeho povrchová ochrana. Použití barev, 

rozpouštědel a následná likvidace jejich obalů je taktéž významnou zátěží životního 

prostředí.  

V souvislosti se zvyšujícími se kvalitativními požadavky zákazníka na výrobek a 

tlaku na zvyšování produktivity práce ze strany zaměstnavatelů, se produkce ubírá cestou 

použití nejen nových technologií, ale i častější použití nových provozních kapalin. I přes 

ekologizaci provozních kapalin jsou znehodnocené provozní kapaliny a odpady, které jsou 

jimi z výrobního procesu kontaminované, považovány za nebezpečný odpad, vznikající 

v závislosti na výrobním procesu. Vzhledem k jejich možné toxicitě, může docházet 

produkcí nebezpečných odpadů k znečištění ovzduší, kontaminaci vod, ohrožení živočichů.   

Cílem této práce je charakteristika provozních kapalin a metod, kterými se umožní 

prodloužení životnosti těchto kapalin a zároveň se těmito kroky předejde vzniku 

nebezpečných odpadů a snížení zátěže životního prostředí. Na základě získaných znalostí z 

provozu a absolvované praxe bude navržena nová technologie úpravy provozních kapalin 

pro nově budovaná obráběcí centra.    
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2. CHARAKTERISTIKA PROVOZNÍCH KAPALIN A METODY 

ODSTRAŇOVÁNÍ ZNEHODNOCENÝCH PROVOZNÍCH KAPALIN 

Z důvodu zvýšených nároků na kvalitu výrobku a produktivitu ve výrobě je 

aplikováno mnoho rozličných prostředků, které se po ukončení svého užitného cyklu 

zpravidla přeměňují v nebezpečné odpady. Mezi tyto prostředky řadíme i provozní 

kapaliny v procesu strojírenské výroby. Využití provozních kapalin umožňuje opracování 

výrobku vysokými řeznými rychlostmi, zvyšuje se kvalita povrchu, snižuje se výrobní čas 

a náklady na výrobu opracovávaného dílu (viz. Obrázek č.1). Přítomnost provozní kapaliny 

v místě řezu způsobuje snížení tření mezi nástrojem a výrobkem, odvádí teplo z prostoru 

řezu, odvádí z místa řezu vznikající odpad. Díky přítomnosti olejových složek a aditiv 

dojde k vytvoření ochranné vrstvy na finálním povrchu, který částečně ochrání výrobek 

před korozí. 
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Obrázek č. 1 Účinek provozních kapalin [1] 

 

Přítomnost provozní kapaliny při opracování nezaručuje jen zvýšení kvality 

výrobků a zvýšení produktivity, ale v případě degradace provozních kapalin s sebou nese i 

riziko ohrožení zdraví zaměstnanců. Jde zejména o možnost podráždění kůže, očí, plic.  

Životnost každé kapaliny je, i přes správné dlouhodobé ošetřování, omezena. Pak je 

nutné ji správně, v zájmu kvality životního prostředí, likvidovat. Odpady, vzniklé z 

používání provozních kapalin, jsou ve shodě se zněním zákona č. 185/2001 Sb. „Zákon o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů“ a na  základě vyhlášky č.381/2001 Sb., 
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kterou se stanoví „Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a 

států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)“ likvidovány jako „Odpadní řezné emulze a 

roztoky, neobsahující halogeny“, kód odpadu „120109“,  nakládání s odpady dle kódu AN 

3 – „Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce)“.  [1] 

 

 

Obrázek č.2 Použití řezné kapaliny při opracování [2]  

2.1. Charakteristika provozních kapalin  

Pro provádění různých operací obrábění je důležitá volba vhodné provozní 

kapaliny. Provozní kapaliny, ať už oleje, řezné oleje, nebo vodou mísitelné emulzní 

kapaliny mají v základě shodná složení. Použitím vhodné provozní kapaliny předcházíme 

jak problémům v procesu výroby, tak i ovlivníme její životnost.   

Obvyklé složení kapalin: 

- základový olej (jsou vyráběny na bázi minerálního nebo syntetického oleje) 

- esterové, nebo mastné oleje (vylepšení vlastností základních olejů, ovlivnění 

pevnosti mazacího filmu) 

- aditiva: vysokotlaké přísady ( EP aditiva, sloučeniny na bázi síry, fosforu), 

inhibitory koroze a látky potlačující prostředí vhodné pro korozi, antipěnivé 

přísady, přísady proti vzniku emulsní mlhy [3] 
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2.1.1. Základový olej  

Základový olej je možné vyrobit buď z ropných destilačních frakcí, nebo z 

některých meziproduktů zpracování ropy. Vyrábí se ve třech technologických krocích: 

rafinace, odparafinování, dorafinování.  

Rafinace základové suroviny: určuje kvalitu základového oleje. Nejobvyklejším 

způsobem je extrakce ropné suroviny (vakuového destilátu) vhodným rozpouštědlem. 

Extrakční rozpouštědlo má vlastnosti, které jsou schopné odstranit z ropné suroviny látky, 

které jsou v olejích nežádoucí. Jedná se hlavně o pryskyřičnaté látky, obsahující síru a 

dusík. Tyto látky jsou původem vytváření nežádoucích úsad a kalů. Základové oleje, které 

jsou vyrobeny extrakční rafinací, se nazývají rozpouštědlové rafináty a jde zhruba o 65 % 

všech vyrobených základových olejů.  

Využívá se i jiný, modernější způsob rafinace, kterým je hydrokrakování. Jde o proces, 

probíhající při teplotě okolo 400 °C a při vysokém tlaku vodíku. V procesu dochází k 

přeorganizování ropných molekul. Vzhledem k přítomnosti vodíku je zabezpečeno, že jsou 

odstraněny všechny nežádoucí sirné a dusíkaté látky. Výsledným produktem procesu  

hydrokrakování  je vysoce kvalitní základový olej, který má skoro nulový obsah síry a 

dusíku a nízký obsah aromatických uhlovodíků. 

Odparafínování: druhý výrobní stupeň procesu výroby základového oleje. Po 

rafinaci je nutno ropný olej zbavit parafínů, které způsobují tuhost oleje při normální 

teplotě a je v podstatě v takovémto složení nepoužitelný. Odstranění parafínů se provádí 

dvěma způsoby:  

- rozpouštědlovým odparafinováním: rafinovaný olej je promíchán s rozpouštědlem, 

následně je ochlazen na nízkou teplotu a vyloučený parafín je odfiltrován. 

Rozpouštědlo je následně z takto upraveného oleje odstraněno.  

- hydroizomerace parafínů: postup podobný hydrokrakovacímu procesu (vyšší 

teplota, vysoký tlak vodíku = přeorganizování molekul). Tento postup je vhodný 

k výrobě velmi kvalitních základových olejů, které jsou bezbarvé.  

Dorafinování: třetí stupeň výroby základového oleje. Dojde k odstranění zbytků 

nečistot z oleje, upravení jeho barvy. Obvykle je prováděno hydrogenací (chemická reakce 

spočívající v přidání vodíku), nebo extrakcí rozpouštědlem. Za nejjednodušší dorafinaci je 
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považována adsorpce nečistot na aktivní hlince. Dojde k rozmíchání hlinky v ohřátém 

oleji, kde absorbuje nečistoty a poté je odfiltrována.[5] 

Za měřítko kvality základového oleje jsou považovány tyto vlastnosti: viskozitní 

index, obsah síry a obsah nasycených uhlovodíků. Čím je základový olej kvalitnější, tím 

vyšší musí být viskozitní index, musí mít nižší obsah síry a musí obsahovat víc nasycených 

uhlovodíků. Dle kvality se základové oleje rozdělují (metodika dle American Petroleum 

Institute) do 5 skupin, rozdělení je znázorněno v tabulce č.1. 

Tabulka č.1 Rozdělení základových olejů [5] 

SKUPINA  

DRUH 

ZÁKLADOVÉHO 

OLEJE 

NASYCENÉ 

UHLOV.      

(% HM.)  

SÍRA        

(% HM.)  

VISKOZITNÍ 

INDEX  
TYP OLEJE  

I minerální pod 90 nad 0,03 80 - 120 
rozpouštědlové 

rafináty 

II minerální nad 90 pod 0,03 80 - 120 
hydrokrakové 

oleje 

III minerální nad 90 pod 0,03 nad 120 
hydrokrakové 

oleje 

IV syntetický Polyalfaolefiny  

V syntetický Ostatní syntetické oleje (estery, polyetery, polyglykoly a další) 

2.1.2. Aditiva  

Aditiva patří mezi chemické přísady, které se podílejí na zlepšování vlastností 

provozních olejů. Jejich úkolem je vytvoření optimální provozní kapaliny, která splní díky 

svým fyzikálními a chemickými vlastnostem požadovaný účel. 

 Obsah aditiv v provozních kapalinách se pohybuje v rozsahu 1 až 25%. Druhy aditiv a 

jejich množství se liší podle způsobu užití kapalin.  

Dle chemické struktury rozdělujeme aditiva na polární a nepolární.  

Polární aditiva jsou tzv. povrchově aktivní, na jejich koncích vznikají elektrické náboje, 

protože  molekuly jsou nesymetrické. Tyto náboje jsou přitahovány k opracovávaným 

povrchům a vytváří tenký ochranný film (např. proti korozi). 

Nepolární aditiva nejsou povrchově aktivní, takže nejsou přitahována k povrchům a jsou 

rozptýlena v provozních kapalinách. Díky těmto aditivům se zlepšuje viskozita kapalin, 

chrání se části strojů proti poškození (např. těsnění). 
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Typy aditiv můžeme tedy rozdělit na:  

- aditiva s povrchovým účinkem  

- aditiva zlepšující olej 

- aditiva, která chrání olej 

Rozdělení jednotlivých aditiv a jejich funkci v kapalinách lze dohledat v tabulce č.2. [6] 

Tabulka č.2  Aditiva a jejich funkce [6] 

ADITIVA FUNKCE ADITIV 

s 
p

o
v

rc
h
o

v
ý

m
 ú

či
n

k
em

 

detergenty 
zamezují usazování nečistot na površích, rozpouštějí 

vytvořené nečistoty 

disperzanty 

zabraňují tvorbě usazenin, obalují mikroskopické 

mechanické, kapalné nečistoty a zamezují jejich 

koncentraci a usazování 

zlepšující ochranu proti vysokému 

tlaku a opotřebení (EP, AW) 
zamezují kontaktu kov na kov 

zvyšující ochranu proti korozi 
vytvářejí na povrchu  výrpbku ochranný film, který zabrání 

tvorbě koroze 

upravující tření upravují tření mezi třecími plochami 

zl
ep

šu
jí

cí
 o

le
j zlepšující viskozitu stabilizují viskozitu maziva 

snižující bod tuhnutí snižují možnost shlukování parafinů v mazivu 

chránicí elastomery 
zpomalují stárnutí gumových a umělohmotných částí, které 

jsou ve styku s kapalinou 

ch
rá

n
í 

o
le

j 

zpomalovače stárnutí omezují chemickou degradaci kapalin 

deaktivátory kovů 
zabraňují chemickým reakcím, probíhajícím na povrhu 

mikroskopických kovových částeček 

snižující pěnivost potlačují vznik olejové pěny 

 

Kapaliny mísitelné vodou (emulzní kapaliny) obsahují další speciální látky, které zajišťují 

jejich funkčnost: 

- emulgátory - zmenšují povrchové napětí na rozhraní mezi dvěma nemísitelnými 

kapalinami 

- fungicidní přísady – pesticid pro odstranění plísní [3] 
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2.1.3. Voda 

V případě vodou ředitelných koncentrátů je voda další základní přídavnou složkou, 

obsaženou v kapalině s podílem 90 – 95 %. Kvalita vody proto v relativně vysoké míře 

ovlivňuje funkčnost a stálost kapaliny. Většinou se k míchání kapaliny používá běžná voda 

z vodovodu. Správné vlastnosti vody lze spatřit v tabulce č.3.  

Tabulka č.3 Optimální hodnoty vody pro obráběcí kapaliny [7] 

VLASTNOSTI 

VODY 
JEDNOTKY HODNOTY  

pH   cca. 7 

vodivost [μS/cm] max. 1000 - 1500 

celková tvrdost °dH  5 - 20 

dusitany [ppm] max. 5 

dusičnany [ppm] max. 50 

chloridy [ppm] max. 250 

počet zárodků [počet/ml] max. 10
2
 

 

Příliš tvrdá voda a hlavně soli v ní obsažené, která by se použila použitá na přípravu 

emulze, může způsobit reakcí s anionaktivními emulgátory vznik vápenného mýdla. Ty 

tvoří na povrchu bílé sraženiny, viz. obrázek č.3, které se pak mohou usazovat v chladícím 

systému stroje.  

 

Obrázek č. 3 Rozdíl ve stabilitě emulze při tvrdosti vody 80dH [9] 
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Tvrdou vodu je možné změkčovat, případně míchat s destilovanou vodou. 

Příliš měkká voda vede k zvýšené pěnivosti provozní kapaliny, kterou lze odstranit 

odpěňovačem, případně můžeme použít prostředek na zvýšení tvrdosti vody. 

Optimální pH vody, která je určená k míchání do provozních kapalin je přibližně 7 

pH. Nižší pH může způsobit korozi výrobku (příklad koroze na obr. č. 4) a kapalina může 

být značně nestabilní. 

 Obsah chloridů ve vodě působí negativně na ochranu proti korozi. Obsah chloridů 

se může zvyšovat i v důsledku odpaření vody z kapaliny. [7]  

 

 

Obrázek č. 4 Koroze způsobená použitím vadné kapaliny (foto autor) 

2.2. Rozdělení provozních kapalin 

Provozní kapaliny můžeme rozdělit do základních kategorií:  

- oleje 

- řezné oleje a vodou nemísitelné řezné kapaliny  

- vodou mísitelné řezné kapaliny (blíže obrázek č. 5) 

Každá z kapalin má svou úkolu při optimalizaci chodu stroje a procesu obrábění. Volba 

konkrétního druhu provozní kapaliny je dána typem prováděného opracování, druhem 

materiálu, který je opracováván, náročností na finální povrchovou úpravu výrobku.   
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Obrázek č. 5 Rozdělení řezných kapalin [1] 

2.2.1. Oleje 

V průmyslové výrobě se používají oleje ke snížení tření mezi styčnými plochami 

kovových částí strojů. Ať už jde o oleje pro ztrátové mazání pohyblivých částí strojů 

(suporty, upínací přípravky), nebo o klasické oleje převodové, používané v převodovkách 

strojů. Dále je využití dáno použitím hydraulických okruhů ve strojích, kde využíváme 

olejů hydraulických.  

2.2.2. Řezné oleje a vodou nemísitelné kapaliny 

Řezné oleje jsou využívány od 90. let minulého století. Jejich použití mělo přinést 

vyrovnání se s novými legislativními požadavky na používání chladících kapalin. 

Zpravidla jde o použití celé ucelené řady olejů na jednom zařízení. Použitím shodné řady 

olejů, které mají samozřejmě rozdílné viskozity, dochází k prodloužení životnosti olejů a 

snížení znečištění řezné kapaliny oleji za ztrátového mazání. Řezné oleje mají nižší 

viskozitu z důvodu redukce ztrát a ochrany životního prostředí při výnosu na třískách. 

Zároveň se vyznačují nízkou tvorbou mlhy a sníženou odpařivostí do pracovního prostředí, 
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příklad použití lze spatřit na obrázku č.6. Pro výrobu řezných olejů se používají převážně 

kvalitní esterové oleje, které mají nízkou odpařivost. [2] 

 

 

Obrázek č. 6 Použití řezného oleje při opracování [2] 

2.2.3. Syntetické emulzní kapaliny 

Jde o syntetický roztok, který je míchán s vodou, bez využití minerálních olejů. 

Z důvodu nepřítomnosti minerálních olejů jsou v roztoku obsaženy speciální směsi ve vodě 

rozpustných maziv a aditiv, které mají nejvhodnější vlastnosti pro konkrétně zvolený druh 

technické aplikace. Mají také výborné hygienické a ekologické aspekty. Protože nejsou 

v roztoku minerální oleje, jsou syntetické kapaliny transparentní a nemají sklon 

k biologickému napadení kapaliny. Mezi hlavní výhody syntetické kapaliny patří vysoká 

mazací schopnost a vysoký chladící účinek. Díky použití protipěnivostních aditiv lze 

kapaliny použít i u vysokotlakého chlazení. Pracovní prostředí stroje je udržováno v čistotě 

díky použití aditiv pro eliminaci povlaků a úsad. 

Syntetické kapaliny mají výhodu i pro ekologii a pracovní hygienu. Vzhledem 

k nepřítomnosti sloučenin boru, např. kyselina boritá je obvykle používaná v ostatních 

kapalinách jako konzervační činidlo a je zapsána v „Seznamu látek vzbuzujících obavy“, je 

daleko přívětivější pro obsluhu stroje. 
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Díky schopnosti odlučovat zbytkové cizí oleje, které jsou například využívány pro 

ztrátová mazání kluzných ploch, jsou tyto kapaliny odolnější proti znečištění a mají delší 

životnost. [8] 

2.2.4. Polosyntetické emulzní kapaliny 

Jsou to syntetické kapaliny, ve kterých jsou obsaženy minerální oleje do 50 %. 

Jedná se o složité směsi, kde lze nalézt už zmiňované minerální oleje, estery a syntetické 

uhlovodíky, mastné složky, aditiva pro odolnost proti korozi, odpěňovače komplexní 

činidla a biocidy. Z důvodu změny legislativy je zakázáno použití boru ve formě kyseliny 

borité a jejich solí a nesmí se používat látky uvolňující formaldehyd. Vzhledem 

k přítomnosti minerální složky jde o mléčnou kapalinu, která se používá pro těžké obrábění 

ve vysokých rychlostech. [9] 

2.2.5. Minerální emulzní kapaliny  

Kapaliny, které obsahují v základním složení vysoké procento minerálních olejů (až 

80 %). Produkt je pro své vlastnosti používán při opracování výrobků operací broušení, 

soustružení.  

2.3. Provozní kapaliny a jejich nebezpečné vlastnosti   

Provozní kapaliny, řezné oleje a řezné emulze, jsou využívány zejména při 

obrábění kovů. Na začátku využívání chlazení v průběhu výrobního procesu se používaly 

různé oleje a také emulze z draselného mýdla. V průběhu 80. let minulého století došlo ke 

změnám v legislativě, kdy Světová zdravotnická organizace označila některé používané 

látky za karcinogenní a tyto byly omezeny. V případě dnešních provozních kapalin je 

většina vyráběna s důrazem na ochranu ŽP, bezpečnost a zdravotní nezávadnost při 

používání, bezpečnost při jejich likvidaci. Ekologizace v průmyslu se dotýká každého z nás 

a jde zároveň i o ochranu života a zdraví při práci. Vše řeší právní řád, který normami 

určuje pravidla pro bezpečnou a zdraví neškodnou práci a ekologické prostředí.  

Vývoj moderních provozních kapalin, které splňují nové zdravotní, bezpečnostní a 

ekologické požadavky, je dynamický. Představují součást výrobního procesu, který je 

bezpečným pro pracovní prostředí a eliminuje environmentální rizika.  
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V průběhu výrobního procesu dochází ke vzniku emisí par a aerosolů, u kterých je 

nutné eliminovat jejich působení na člověka a životní prostředí. [10] 

2.3.1. Provozní kapaliny a ochrana zdraví   

V základních složkách provozních kapalin, zejména řezných emulzí, najdeme vždy 

jako základ vodu a základový olej. Dále koncentrát obsahuje řadu přísad, kterých může být 

až několik desítek. Přísady vylepšují výsledné kapalině žádané vlastnosti. Rozlišujeme 

přísady, které ovlivňují stabilitu, životnost kapaliny, ale i přísady podporující vlastní 

obráběcí proces. Hovoříme o emulgátorech, které ulehčují mísení koncentrátu s vodou, 

dále se může jednat o antibakteriální, antioxidační a protikorozní, protipěnivostní přísady, 

stabilizátory hodnoty pH a přísady omezující vznik aerosolu, nebo dýmu. 

Tyto přísady představují z toxikologického hlediska větší nebezpečí než základové 

prostředky. [11] 

Dříve popsané změny v legislativě se nejdříve týkaly omezení polycyklických 

aromátů, které jsou prohlášena za karcinogenní. Dále vedlo zpřísňování legislativy 

v oblasti zákonu o odpadech a ochraně životního prostředí k omezení obsahu chloru, 

konkrétně chlorovaných parafínů, omezení zinku (zinkdithiofosfátu).  

Je zakázáno používat v procesních kapalinách antikorozní aditiva na bázi bóru 

(kyselina boritá, tetraboritany sodné). Kyselina boritá a sodné boritany jsou látky typu 

SVHC (Substances of Very High Concern – látky vzbuzující mimořádné obavy) a jsou 

hodnoceny jako látky vzbuzující obavy pro toxicitu, která má vliv na reprodukci. Rozdíl 

lze spatřit na obrázku č. 7.    

 

             Obrázek č. 7 Odpar kapaliny bez boru (vlevo) a kapaliny s borem (vpravo) [9] 
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V současnosti jsou všechny výrobky hodnoceny dle REACH (Registration, 

Evaluation and Authorisation of Chemicals), která určuje kroky pro konečné hodnocení 

(ne)závadnosti produktu.     

V případě degradace kapaliny, kdy přítomností mikroorganismů dojde i ke změně 

pH, se používají tzv. biocidy. Jejich použití je postupně omezováno, kdy každý nový 

produkt obsahující biocidy, se musí podrobit hodnocení rizika. Je zakázáno použití 

biocidů, které uvolňují formaldehyd. Formaldehyd je toxický, štiplavě páchnoucí plyn, 

který může být potenciálně karcinogenní. Jsou využívány biocidy bez obsahu 

formaldehydů. [10] 

Od roku 1966 jsou pro provozní kapaliny nastaveny limity pro aerosoly a páry. 

Začaly se používat nízkoodpařivé oleje, na bázi esterových olejů. V důsledku využívání 

vysokých řezných rychlostí vzniká emulzní mlha, která v určité koncentraci může způsobit 

alergickou rekci. Aerosoly vznikají při kontaktu kapaliny s rychle se otáčejícím výrobkem, 

kde vznikají vysoké teploty a odpařená kapalina kondenzuje na studeném výrobku, nebo 

chladném vzduchu. V horkých místech řezu, kde se stýkají plocha nástroje, výrobku a 

odpadní třísky, vznikají páry. [10] 

Znečištění provozní kapaliny, které vzniká úkapy z olejů pro ztrátová mazání, 

úsadami pevných nečistot, přítomností mikroorganismů, může vyvolat podráždění 

pokožky, podráždění sliznice dýchacích orgánů. Ve vysoké koncentraci znečištění může 

kapaliny vytvářet i toxické látky. [10] 

Důležitým ukazatelem pro sledování je i obsah dusičnanů a dusitanů. Hodnoty jsou 

omezeny hodnotami do 20 mg dusitanů/l a do 50 mg dusičnanů/l. Pokud dojde 

k překročení těchto hodnot, musíme vyměnit celou náplň procesní kapaliny. Sloučením 

dusitanů, dusičnanů a sekundárních aminů může dojít ke vzniku N-Nitrosodiethanolaminu, 

který je karcinogenem.[8] 

2.3.2. Vliv procesních kapalin na životní prostředí 

Při opracování výrobků v průmyslu jsou jako procesní kapaliny využívány zejména 

řezné emulze a řezné oleje. Stále rostoucí požadavky ze strany legislativy významně 

ovlivňují jejich vývoj. Změny v zákonech přivedly výrobce kapalin k výrazným změnám 

ve složení procesních kapalin. Díky těmto inovacím je směrem k jejich technickým 



Tomáš Szyroki: Předcházení vzniku nebezpečných odpadů 
 

2015   14 

vlastnostem patrná snaha o maximální výkonnost při maximální možné snášenlivosti s 

životním prostředím. Při správné péči lze dosáhnout výrazného prodloužení životnosti 

kapaliny, která se promítne do snížení produkce nebezpečných odpadů.    

Z tohoto důvodu se začíná používat kvalitní esterový olej. Přidávají se aditiva, která 

ovlivňují svým složením vlastnosti kapaliny a nejsou nebezpečná pro životní prostředí. 

Z hlediska vlivu na životní prostředí je nutné zabránit zejména kontaminaci vodného 

prostředí. Procesní kapalina se může dostávat do životního prostředí únikem kapaliny, 

výnosem kapaliny na třískách z obrábění, znečištěním průmyslových tkanin, likvidací 

znehodnocené kapaliny. [2] 

Možné řešení pro snížení environmentální zátěže jako důsledku průmyslové výroby 

může být použití biologicky odbouratelných emulzí. Tyto emulze vycházejí ze 

syntetických esterů, případně rostlinných olejů a přirozené vlastnosti jsou zlepšeny 

zušlechťujícími přísadami, např. proti korozi, oxidaci, zlepšení teplotních vlastností, 

snížení opotřebení nástrojů. V případě řezných olejů může jít o rostlinné oleje s obsahem 

kyseliny olejové. [10] 

2.4. Znehodnocené provozní kapaliny a jejich odstraňování   

Jakkoliv nastavený systém péče o provozní kapaliny není schopen zajistit zcela 

bezodpadový výrobní proces. Provozní kapaliny po určité době ztrácejí své vlastnosti a je 

nutná jejich výměna. Zpravidla se znehodnocené provozní kapaliny předávají externí 

firmě, která je způsobilá k nakládání s těmito odpady. Náklady na takovouto likvidaci jsou 

poměrně vysoké.  

Většinou se provozní kapaliny ředěné vodou likvidují cestou fyzikálního a 

chemického rozrážení.  

2.4.1. Chemický způsob rozrážení 

Chemický způsob rozrážení je realizován v objemných nádržích, příklad viz 

obrázek č.8, přidáváním chemických činidel, následnou neutralizací, flokulací. V průběhu 

reakcí je nutné monitorovat hodnotu pH odebíráním vzorků z definovaných částí nádrží a 

případným dávkováním chemikálií udržet správný průběh reakcí. Poté následuje 

sedimentace, kdy dojde k rozražení na usazený kal a odpadovou vodu, určenou k 
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pročištění. Tuto je poté možno vypouštět do kanalizace. Usazený kal je poté likvidován 

jako nebezpečný odpad. [12] 

 

Obrázek č. 8 Nádrže pro rozrážení kapalin (foto autor) 

2.4.2. Fyzikální způsob rozrážení 

Rozrážení kapalin při využití změny fyzikálních vlastností patří v současné době 

k vyhledávaným moderním způsobům likvidace. Lze jít cestou membránové filtrace, 

odpařováním, použitím ozónu.  

V případě membránové filtrace, schéma na obrázku č. 9, se využívá předem 

zvolených vlastností membrány, přes kterou se protlačuje znečištěná kapalina předem 

známého typu. V procesu se nevyužívá jen membrány. Před membránou je zpravidla 

umístěna reverzní osmóza, která oddělí anorganické materiály.  

 

Obrázek č. 9 Membránová filtrace [12] 

membrána

odpadová voda kalová voda

odpadní voda
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Tímto způsobem vyčištěnou vodu je možné použít zpět ve výrobním procesu. [12] 

Dalším ze způsobů likvidace kapalin je odpařování, příkladové schéma vidíme na 

obrázku č. 10. Funguje na principu vakuové odparky s flexibilním nastavením teploty. U 

tohoto způsobu likvidace není důležité sledovat složení odpadové kapaliny. Kapalina 

prochází přes tepelný výměník, kde se předehřeje. Následně je odpařená v expanzní nádrži, 

ve které je vytvářeno vakuum. Pára se kondenzuje v kondenzátoru a vzniklé teplo je 

využíváno v ohřevu vstupní kapaliny. Po vstupu kapaliny do odpařovací nádrže je tato 

odpařená. Vzniklý odpadní koncentrát má vysoký podíl olejové složky s nízkým podílem 

vody (zpravidla do 5%) a je možné jeho využití jako energetického paliva. Vyčištěnou 

vodu je možné použít znovu ve výrobním procesu.[12] 

 

 

Obrázek č. 10 Vakuová filtrace [12] 
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3. NÁVRH PÉČE O PROVOZNÍ KAPALINY 

Péče o provozní kapaliny ve výrobním procesu je téma, kterým se musí zabývat 

každý zaměstnavatel. Zamýšlí se nad co nejlevnější, ale zároveň co nejúčinnější údržbou 

provozních kapalin. Proto jdou provozovatelé různými cestami údržby, o kterých jsou 

přesvědčeni jako o nejlepších. Možnosti péče o provozní kapaliny lze rozdělit: 

 po poruše – provozovatel nemá přehled o kvalitě a stavu kapalin, většinou je vše 

provázeno vysokou spotřebou, nízkou životností, zápachem, vysokými náklady a 

jinými problémy (ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, ohrožení životního 

prostředí častou likvidací znehodnocených kapalin)   

 preventivní – provozovatel má přehled o stavu kapalin, je prováděna pravidelná 

údržba, náplně se mění v pravidelných intervalech bez ohledu na stav provozní 

kapaliny (bezpečnost a péče o zdraví zaměstnanců vysoká, ohrožení životního 

prostředí likvidací kapalin, které se ještě nemusí likvidovat)   

 prediktivní – provozovatel má přehled o parametrech a kvalitě kapaliny, dokáže 

predikovat pravděpodobný vývoj zhoršení kvality kapaliny a naplánovat její 

výměnu, kapaliny se využívají až do stavu nepoužitelnosti (bezpečnost a péče o 

zdraví zaměstnanců vysoká, nízké ohrožení životního prostředí)   

 proaktivní – provozovatel vychází z metody prediktivní, kterou vylepší o 

preventivní zásahy na základě diagnostiky aktuálního stavu kapaliny např. doplnění 

chybějících složek kapaliny, odstranění různých znečišťujících složek. Navíc jsou 

vyhodnocovány i technologické nádrže a části strojů, ve kterých se kapalina 

používá, kapaliny se využívají až do ukončení jejich životnosti (bezpečnost a péče 

o zdraví zaměstnanců vysoká, nízké ohrožení životního prostředí) [13] 

Systém, který se zabývá péčí o provozní kapaliny, je zpravidla označován také jako 

„Total fluid management“.  V rámci této činnosti se sledují předem určené parametry 

procesní kapaliny a tyto se následně optimalizují vnějšími zásahy. Jedná se o koncentraci 

provozních kapalin, hodnotu pH, obsah baktérií a plísní, obsah dusičnanů a dusitanů, 

přítomnost cizích látek v kapalině. Řeší také často opomíjený problém s kvalitou vody, 

používanou k případnému ředění vodní emulze.  
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3.1. Vyhodnocení sledovaných ukazatelů 

Vzhledem k nutnosti snížení produkce nebezpečných odpadů a eliminaci 

případných nebezpečných vlastností, je nutné u provozních kapalin sledovat jejich základní 

vlastnosti. Musíme sledovat koncentraci provozních kapalin, vlastnosti vstupní vody, pH 

kapaliny, obsah baktérií, přítomnost cizích látek.     

3.1.1. Vlastnosti vstupní vody 

Pokud jsou provozní kapaliny před použitím v procesu míchány s vodou, jejíž 

objem tvoří obvykle až 95 % konečné náplně stroje, jsou vlastnosti vody jedním 

z ukazatelů, které je nutno znát pro nastavení správné péče o provozní kapaliny.  

Tvrdost vody ovlivňuje životnost provozních kapalin. Příliš vysoké hodnoty tvrdosti, které 

jsou tvořeny vyšším obsahem solí ve vodě, mohou ovlivnit chemickou stabilitu provozní 

kapaliny. Vedou ke vzniku sraženin, případně až ke konečnému rozsazení kapaliny. 

Možným řešením může být použití demineralizované vody.  

 Optimální pH vody, použité pro mísení koncentrátů provozních kapalin je 7. Pokud 

jsou hodnoty pod 6 pH, může tato voda ohrozit stabilitu nové emulzní náplně a dojde 

k snížení ochranných protikorozních vlastností kapaliny.  

Významný je taktéž obsah chloridů, které ovlivňují negativně ochranu proti korozi. 

Koncentrace chloridů se může měnit v kapalině i na základě odparů kapaliny. 

Je důležité znát obsah dusitanů a dusičnanů ve vstupní vodě. Překročené hodnoty 

mohou znamenat nebezpečí tvorby karcinogenních látek. 

Dle provedených rozborů vody v místě realizace provedených kroků, blíže „Příloha 

č. 1“, je hodnota tvrdosti vody 3,9 °dH a tudíž vodu považujeme za měkkou. Toto vede ke 

zvýšené pěnivosti, kterou je nutné sledovat v rámci pravidelných měření. 

3.1.2. Koncentrace provozních kapalin 

Koncentrace je jednou z nejvýznamnějších charakteristik provozních kapalin. 

Vyjadřuje objemový poměr základního koncentrovaného oleje a vstupní vodní fáze 

provozní kapaliny. Koncentrace provozních kapalin je specifická pro jednotlivé varianty 

využití (např. obrábění, tváření) a je určená technickým listem, vydaným výrobcem 
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koncentrátu. Dle použití je objemová koncentrace v provozní kapalině od 1 % do 12 %. 

V případě podkročení doporučené koncentrace je snížena stabilita celé náplně provozní 

kapaliny. Pokud se překračují doporučené koncentrace, dochází k ovlivnění pracovního 

prostředí zaměstnanců vysokou kouřivostí při opracování a k poškození vnitřních částí 

stroje (nátěry, gumové části, izolace kabelů).    

Stálost koncentrace provozní kapaliny může být ovlivněna odparem kapaliny, 

přítomností olejů ze ztrátového mazání stroje, správným objemem koncentrátu v kapalině. 

Koncentraci měříme refraktoměrem v pravidelných intervalech. Kalibrace se 

provádí na základě aplikace čisté vody na pracovní plošku refraktoměru. Po kalibraci 

měříme koncentraci provozní kapaliny. Produktovým technickým listem je určen případný 

přepočet hodnoty, zobrazené na stupnici refraktoměru (detail na obrázku č. 11). 

 

 

Obrázek č. 11 Refraktometr (foto autor) 

 

Správné koncentrace nově mísené kapaliny dosáhneme použitím směšovače 

kapaliny (viz obrázek č. 12). Jde o zařízení, které do vstupní vody přisává podtlakem 

koncentrát ze zásobní nádoby. Mísení musí probíhat vždy dodáváním koncentrátu do 

vstupní kapaliny, nikdy ne naopak. Je pak ohrožena kvalita a stabilita kapaliny. Nastavení 

koncentrace je na displeji, nebo mechanickým ovladačem.  
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Obrázek č. 12 Funkce mísícího zařízení provozní kapaliny (17)  

3.1.3. Kontrola pH provozních kapalin 

Druhým nejvýznamnějším kritériem pro sledování stálosti kapaliny je hodnota pH 

kapaliny. Výrazným způsobem ovlivňuje stálost provozní kapaliny, její antikorozní 

vlastnosti. Nesprávná hodnota pH může znamenat i riziko kožních chorob u zaměstnanců, 

kteří přijdou do přímého styku s kapalinami.  

Hodnota pH provozních kapalin je určena technickým listem kapaliny, zpravidla se 

má hodnota pohybovat od 7 do 9,5 pH. Provozní kapaliny jsou kontrolovány v 

pravidelných intervalech, které jsou stanoveny dle druhu prováděné činnosti na stroji a 

hodnoty jsou měřeny pH metrem.  

3.1.4. Obsah bakterií a přítomnost cizích látek 

Obsah baktérií v provozních kapalinách je další ze zásadních kritérií, které 

ovlivňují životnost provozní kapaliny. Baktérie jsou v provozní kapalině obsaženy vždy. 

Proto je nutné jejich obsah analyzovat a v případě zvýšených hodnot je nutné reagovat. 

Počet baktérií v provozní kapalině výrazným způsobem ovlivňuje přítomnost 

nečistot v kapalinách a rozvodných systémech strojů, které jsou živnou půdou pro jejich 

tvorbu. Jde zejména o úsady jemných kovových částic, vzniklých při opracování materiálů, 

příklad lze vidět na obrázku č. 13. Dalším akcelerátorem pro růst bakterií je přítomnost 
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olejů ze ztrátových mazání strojů. Původci zvýšených obsahů bakterií mohou být zbytky 

jídel, nedopalky, které se do kapaliny zanesou nekázní zaměstnanců.  

 

 

Obrázek č. 13 Úsady na stěnách emulzní nádrže (foto autor) 

3.2. Zavedené kroky péče o provozní kapaliny  

Výše popsané sledované parametry provozní kapaliny jsou v mateřské firmě 

sledovány dle stanoveného harmonogramu. Zaměstnanci, zodpovědní za stav provozní 

kapaliny, vyhodnocují sledované parametry v pravidelných intervalech na určených 

strojních zařízeních, případně provádějí úkony pro uchování správných vlastností provozní 

kapaliny. 

 

 Harmonogram prováděných kontrol, viz Tabulka č. 4, je zpracován dle využití 

strojního zařízení na konkrétní strojní operace, objemu nádrže, druhu opracovávaných 

materiálů, konstrukci strojního zařízení.  
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Tabulka č. 4 Nastavení intenzity vyhodnocování parametrů kapaliny  

MĚŘENÍ INTERVAL MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ 

test vody, použité pro 

mísení 
jednorázově indikační proužek na tvrdost vody 

kontrola vzhledu a 

zápachu 
denně   

stanovení koncentrace 
minimálně jednou za tři 

dny 
refraktometr 

měření pH 
minimálně jednou za tři 

dny 

pH metr  

indikační pH papírek 

stanovení obsahu dusitanů 
minimálně jednou za tři 

dny 

indikační proužek pro stanovení obsahu 

dusitanů 

stanovení počtu 

mikroorganizmů 
měsíčně dip-slide test 

stanovení celkové tvrdosti 

emulze 
měsíčně indikační proužek na tvrdost vody 

 

Hodnota koncentrace je vyhodnocována nejen zaměstnancem pečujícím o kapaliny, 

ale pro kontrolu je tento parametr vyhodnocován i operátorem, který na konkrétním stroji 

pracuje. Údaje o koncentraci jsou zapisovány to evidenčního listu kapaliny, který je 

umístěn na každém stroji a svým podpisem stvrzuje správnost zapsané hodnoty. Každá 

provozní kapalina má uvedenu hodnotu koncentrace v technickém listu produktu.     

Na základě technických listů a provozních návodů je zpracován popis činností, viz, 

tabulka č. 5, prováděných v případě zjištění nesprávných hodnot sledovaných parametrů 

kapalin. Přednostně jde o snahu pracovat s koncentrací kapaliny, kdy je za příznivých 

podmínek možné krátkodobým zvýšením (snížením) koncentrace kapaliny dosáhnout 

navrácení sledovaných parametrů na předepsané hodnoty. Většina používaných kapalin má 

schopnost se sama regenerovat, jen je nutné zaznamenat nestandardní hodnoty v co 

nejkratším intervalu. V případě znehodnocení kapaliny v takové míře, že došlo k rozražení 

na jednotlivé složky, je nutné přistoupit k výměně provozní kapaliny.  
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Tabulka č. 5 Popis činností při provádění péče o provozní kapaliny  

 

 

V souvislosti s častými rozdíly mezi jednotlivými měřeními, byla jednoznačně 

definována odběrná místa, která zaručují shodné podmínky pro odběr vzorků pro měření. 

Dle konstrukce strojů jsou odebírány vzorky z pracovního prostoru stroje, nebo ze zásobní 

nádrže.    

NEBEZPEČÍ PROTIOPATŘENÍ

s narůstajícím obsahem olejové 

frakce klesá chladící účinek 

kapaliny, zhoršují se technické 

vlastnosti kapaliny

doplnit kapalinu s nižší 

koncentrací

s rostoucím podílem vody klesá 

mazací účinek kapaliny, 

zhoršují se technické vlastnosti 

kapaliny

doplnit kapalinu s vyšší 

koncentrací

zvýšit koncentraci kapaliny

vyměnit kapalinu

zvýšit koncentraci kapaliny

vyměnit emulzi

zvýšit koncentraci kapaliny

vyměnit emulzi

zvýšit koncentraci kapaliny

přidat systémový čistič a nově 

naplnit nádrž kapalinou

obsah dusitanů/dusičnanů

s nárůstem obsahu 

dusitanů/dusičnanů stoupá 

nebezpečí tvorby nitrizujících 

látek

počet bakterií

s nárůstem počtu bakterií 

stoupá nebezpečí, že se emulze 

"zhroutí", může se vyskytnout 

podráždění pokožky

MĚŘENÍ

koncentrace

pH

s nárůstem pH stoupá roziko 

podráždění pokožky

klesá stabilita kapaliny, dochází 

k oslabení antikorozní ochrany, 

hrozí nebezpečí tvorby 

nitrizujících látek
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4. NOVÁ TECHNOLOGIE ÚPRAVY PROVOZNÍ KAPALINY 

Moderní řešení úpravy provozní kapaliny je zpravidla realizováno za účelem 

prodloužení životnosti kapalin, udržení požadovaných vlastností kapaliny a automatizace 

dříve popsaných kroků péče o provozní kapaliny. Jde o zdokonalený systém uzavřeného 

okruhu oběhu provozní kapaliny mezi strojem a filtrační jednotkou.  

Filtrační jednotka, příklad na obrázku č. 14, je složená z nádrže na provozní 

kapalinu požadovaného objemu, magnetického separátoru kovových částic, tkaninového 

filtru, nádob na odpad a čerpadel, která zajišťují oběh provozní kapaliny.   

Pro eliminaci ztrát provozních kapalin výnosem na třískách je do třískového 

hospodářství zpravidla vložena odstředivka, která zajistí odstranění kapaliny z odpadních 

třísek a zajistí její odvod zpět do systému chlazení procesu.    

 

 

Obrázek č. 14 Filtrační jednotka DGS Filter (foto autor) 

4.1. Mísící stanice provozní kapaliny  

Důležitým parametrem pro životnost kapaliny, je dodržení předepsané koncentrace 

kapaliny už při napouštění nádrží strojů. Nejvhodnějším řešením je vložení mísící stanice 

hned na počátek chladícího okruhu. Mísící stanice zajistí dodání provozní kapaliny 

s přesně stanovenou hodnotou koncentrace, která je stanovena v návaznosti na technický 
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list produktu a použitou výrobní technologií. Tato stanice dokáže eliminovat náhlé poklesy 

tlaku vstupní vody i nedostatek koncentrátu v nádobě.  

Příkladem optimálního vstupního směšovače je např. mísící zařízení SmartMix 

Cadrev, ukázka na obrázku č 15. Zařízení je schopno dodávat kapalinu v předem zvolené 

koncentraci v objemu až 90 litrů za minutu, případně v zásobníku udržuje předem 

připravenou kapalinu pro další použití. Voda je zpravidla přiváděna z vnitřního 

vodovodního okruhu, popřípadě z předem připravené nádoby na demineralizovanou vodu. 

Koncentrát je do vody dodáván přes směšovač a hladinu koncentrátu snímá čidlo, které 

v případě nedostatku koncentrátu zastaví provoz směšovače, aby nedošlo k dodávce čisté 

vody do okruhu. Díky vsazení PLC řídící jednotky do směšovače je zaručena dodávka 

správné koncentrace, volené na displeji, na jakoukoli vzdálenost, nebo různých průměrů 

chladícího potrubí.  

 

 

Obrázek č. 15 Mísící zařízení SmartMix Cadrev[14] 
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4.2. Magnetický filtr provozní kapaliny 

Jde o zařízení, které by mělo být součástí každého stroje, který využívá chlazení 

provozní kapalinou při opracování kovů a je zcela automatické. Vsazením magnetického 

filtru do okruhu chlazení stroje dochází k odseparování feromagnetických částic, které jsou 

v závislosti na procesu obrábění obsaženy v provozní kapalině.  Magnetický filtr, příklad 

na obrázku č. 16, je možné použít jako hrubý filtr před dalším filtrováním kapaliny. 

Zpravidla je umístěn nad jemnější filtrační jednotkou, která je méně zatěžována kovovými 

nečistotami. 

 

 

Obrázek č. 16 Magnetický filtr DGS Filter[15] 

 

Jeho funkčnost spočívá v osazení středu válce silnými magnety, přes který 

kontinuálně přetéká provozní kapalina. Silné magnetické pole je přenášeno na povrch 

válce, takže kapalina protéká přes stabilní magnetické pole. Na povrchu válce se zachycují 

feromagnetické materiály, které jsou posléze mechanicky odstraňovány stíracími lištami a 

odváděny do sběrné nádoby, příklad na obrázku č. 17. Zařízení je schopno odseparovat 

nečistoty od velikosti 40 μm. 
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Obrázek č. 17 Výnos odpadu z magnetického filtru (foto autor)  

4.3. Hydrostatický filtr provozních kapalin  

Hydrostatický filtr provozních kapalin se využívá jako druhý stupeň čištění 

provozních kapalin, příklad obrázek č. 18. Jde o zařízení, které je určeno ke kontinuálnímu 

odstraňování nečistot z provozní kapaliny s vysokou účinností.  

 

 

Obrázek č. 18 Hydrostatický filtr (foto autor)  

 

Funkčnost spočívá v přívodu kapaliny do horní části jednotky, pod kterou je 

umístěn filtrační papír. Filtračním papírem prostupuje kapalina a na povrchu papíru se 

zachytávají pevné nečistoty. Po dosažení definované vrstvy odpadu, usazeného na vrchní 

vrstvě papíru, dávají snímače impulz k pootočení filtračního papíru. Do pracovního 
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prostoru filtru se navine nová tkanina, viz obrázek č. 19, a znečištěná část se odvinutím 

dostává do sběrné nádoby na nebezpečný odpad. Velikost zachycených nečistot je dána 

druhem použitého filtračního papíru, který se liší v hustotě tkaniny a tloušťce vrstvy 

tkaniny. Touto filtrací můžeme zachytit nečistoty od 10 μm. Po prostupu filtrační tkaninou 

je kapalina odváděna do dolní části a přečerpávána do zásobní nádrže.  

 

 

Obrázek č. 19 Filtrační papír hydrostatického filtru (foto autor)  

4.4. Eliminace výnosu kapaliny na třískách  

Z důvodu ochrany životního prostředí a úspor při používání provozních kapalin je 

nutné zamezit výnosu provozních kapalin na třískách, vzniklých při obrábění. Proto se do 

třískového hospodářství vkládají odstředivky třísek, které zajistí vysušení třísek od 

provozních kapalin. Velikost a provozní vlastnosti odstředivky volíme dle použité 

technologie obrábění, velikosti třísek a druhu použité provozní kapaliny. Výnos kapaliny 

na odpadních třískách je poměrně značný a z tohoto důvodu je návratnost takovéto 

investice poměrně krátká. 

Odstředivky pracují nejčastěji v nepřetržitém automatickém režimu. Třísky jsou 

přiváděny do odstředivky z dopravníku třísek. Jsou svedeny do bubnu, který se otáčí 

vysokou rychlostí. Buben je vyroben z otěruvzdorné manganové oceli. Působením 

odstředivé síly se třísky přitlačí k obvodu bubnu a dochází k jejich posunu do vrchní části 

bubnu. Ve vrchní části je buben opatřen otvory, přes které dochází k odtékání odstředěné 

kapaliny. Suché třísky jsou odváděny přes vrchní okraj do výstupní části třískové dopravy 

a následně uloženy do kontejneru.  
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Odstředěná kapalina se může ihned použít do chladícího okruhu stroje. Častější je 

odvod kapaliny do filtrační jednotky. Zde je provozní kapalina zbavena nečistot filtrační 

jednotkou a poté je vrácena zpět do chladícího okruhu stroje.           

4.5. Stanoviště kompletní údržby provozní kapaliny 

Součástí každého sytému péče o provozní kapaliny by mělo být i zařízení, které je 

schopno odseparovat nečistoty z kapaliny.  Nečistoty jsou v provozních kapalinách 

v podobě olejů ze ztrátového mazání, úsad a baktérií z nich vznikajících. Pravidelnou 

kontrolou se výrazně prodlouží životnost použité kapaliny, čímž snižujeme množství 

nebezpečného odpadu a chráníme životní prostředí. 

 Dle možnosti použití rozeznáváme separátory kapaliny se stálým umístěním 

v systému oběhu provozní kapaliny, nebo mobilní systémy, které lze použít dle potřeby na 

různých pracovištích dle potřeby.  

Separátory se stálým umístěním jsou konstruovány pro nepřetržitou separaci náplně 

chladícího okruhu. Obvykle se jedná o metodu částečné separace kapaliny, kdy je čištěna 

jen část kapaliny a po vyčištění je odvedena zpět do okruhu a čištění probíhá na další části 

objemu náplně chladícího okruhu. Tyto separátory mohou obsahovat zařízení pro 

diagnostiku kapaliny, kdy je automaticky vyhodnocována hodnota koncentrace, pH, 

teplota.  

Separátory provozní kapaliny mobilní se používají v praxi nejčastěji. Jde o 

jednotku, kterou lze dle potřeby přemístit k okruhu, kde potřebujeme provozní kapalinu 

vyčistit. Pro oddělení nečistot se používají odstředivé separátory, nebo separátory na bázi 

soustavy filtrů, které odlučují různé druhy nečistoty. Z praktického hlediska je výhodnější 

odstředivý separátor, který pracuje na principu odstředivé síly, kdy jejím působením dojde 

k odloučení nečistot z pracovní kapaliny, která se vrací zpět do okruhu. Nečistoty se 

usazují v zařízení a jejich množství je monitorováno čidly. Příkladem odstředivého 

separátoru může být přístroj Alfie 500 fy Alfa Laval, viz obrázek č. 20. 
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Obrázek č. 20 Separátor provozní kapaliny (foto autor) 

4.6. Odsávání emulzní mlhy ze strojů 

Důležitou součástí strategie každé firmy je i ochrana zdraví zaměstnance před 

možným působením provozní kapaliny na odkryté části těla, které se dostanou do styku 

s kapalinami a před poškozením dýchacích cest. Dodržením správných vlastností provozní 

kapaliny a použitím bezpečnostních pomůcek, zabráníme poškození pokožky při styku s 

kapalinou. Ještě důležitější je zajistit odvod emulzní mlhy, která vzniká při opracování 

výrobků vysokými řeznými rychlostmi, které jsou v dnešní době běžné. Emulzní mlha 

může způsobit podráždění sliznic dýchacího ústrojí. Proto se na stroj dodávají filtrační 

systémy, které zajistí odsátí emulzní mlhy.  

Filtrační systémy, používané na strojích, jsou určeny k odseparování olejů, 

aerosolů, jemných částic a případných dýmů. Vyčištěný vzduch je vpouštěn zpět do 

pracovních prostor firmy. Filtrační systémy, se kterými jsme se seznámili v praxi, jsou 

konstruovány na bázi elektrostatické, nebo odstředivé.  

Elektrostatické filtrační systémy jsou zařízení, kdy znečištěné částice vzduchu jsou 

po vstupu do zařízení ionizovány a následně procházejí kolektorem, ve kterém dochází 
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k odlučování kapalných a pevných částic. Následně vzduch prochází výstupním filtrem 

zpět do pracovního prostředí. Výstupní filtry se pravidelně předávají k čištění a regeneraci.  

   Odstředivé systémy, používané na strojích ve firmě, pracují na bázi rychle se 

otáčejícího bubnu, který je doplněn speciálně tvarovanými lopatkami. Ty zajistí nasátí a 

odseparování vzduchu od emulzní kapaliny. Odstředivá síla tlačí odseparované nečistoty 

k vnějšímu krytu a ta je odváděna zpět do stroje. Součástí odstředivého filtru je sada 

technologických vložek, které zajistí kvalitnější odseparování nečistot a snižují hlučnost 

zřízení zpomalením průchodu vzduchu přes zařízení. Vzduch, který se vrací zpět do 

prostoru dílny, může ještě dodatečně filtrován (viz obrázek č. 21).  

 

 

Obrázek č. 21 Filtrace emulzní mlhy (foto autor)  

 

V praxi se ukázalo, že účinnost a životnost odstředivých zařízení, používaných 

v procesu opracování kovů soustružením a broušením, je v průběhu delšího časového 

období vyšší než u využívaných zařízení elektrostatických. Z tohoto důvodu jsou postupně 

stroje osazovány odstředivými separátory.        
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4.7. Návrh řešení hospodaření s provozními kapalinami 

Návrh řešení hospodaření s provozními kapalinami je, z důvodu zachování 

firemního tajemství, pouze symbolicky znázorněn na obrázku č. 22.  
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Obrázek č. 22 Schéma úpravy provozní kapaliny (autor)  
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Na schématu jsou vyobrazeny všechny výše popsané uzly, které výrazným 

způsobem ovlivňují kvalitu a životnost každé provozní kapaliny.  

Vstupním uzlem pro přípravu správné koncentrace kapaliny, která je dána druhem 

použité technologie, je mísící stanice provozní kapaliny, příklad na obrázku č. 23. V tomto 

zařízení lze jednoduše zvolit jednu z přednastavených hodnot koncentrace kapaliny a do 

okruhu je dodávána kapalina požadované jakosti. Zařízení umí eliminovat pokles tlaku 

v přívodním potrubí vstupní vody.  

 

 

 

Obrázek č. 23 Mísící stanice provozní kapaliny (foto autor)  

 

Provozní kapalina, která je využívána pro proces výroby ve strojírenství, je 

dopravena potrubím do stroje ze zásobní nádrže pomocí čerpadel. Ve chvíli, kdy se 

kapalina zúčastní výrobního procesu, je odváděna z prostoru opracování za použití 

čerpadel, které odvedou použitou kapalinu zpět do zásobní nádrže. Kapalina není odváděna 
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do nádrže přímo. Nejdříve prochází přes magnetický filtr, kde jsou odseparovány hrubé 

kovové nečistoty. Poté je kapalina odvedena do hydrostatického filtru, kde jsou filtrovány 

přes tkaninu příslušné hustoty jemnější nečistoty. Takto zpracovaná kapalina je odváděna 

do zásobní nádrže a znovu použitá ve výrobním procesu. 

Ke sledování stavu kapaliny a pravidelné regeneraci provozní náplně v okruhu je 

využíváno stanoviště údržby provozní kapaliny. Zařízení je k zásobní nádrži připojeno jako 

by-pass, kdy je kapalina kontinuálně odváděna z nádrže k regeneraci a přiváděna zpět ze 

zařízení, vše je prováděno v automatickém režimu. V zařízení dojde k oddělení olejů ze 

ztrátových mazání, drobných nečistot, biologicky znehodnocených částí kapaliny, viz 

obrázek č. 24. 

 

            Obrázek č. 24 Nečistoty a oleje ztrátového mazání po separaci (foto autor) 

 

Výnos kapaliny na třískách je závislý na použité technologii opracování, na druhu 

materiálu a druhu použité kapaliny. Eliminace výnosu kapaliny je realizována instalací 

odstředivky, která je umístěna v ose hlavního třískového dopravníku. Všechny třísky jsou 

odstředivou silou zbaveny zbytků kapaliny. Odstředěná kapalina je odváděna z odstředivky 

do stanoviště údržby provozní kapaliny, kde je regenerována. Takto upravenou kapalinu 

lze znovu použít v procesu opracování.    
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5. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NOVÉ ÚPRAVY PROVOZNÍ 

KAPALINY 

Porovnání spotřeby koncentrátu je jedním z hlavních ukazatelů, které lze v tomto 

případě vyhodnocovat. Pro srovnání jsou vybrány stroje v linkách, které jsou téměř shodné 

v oblasti technologie opracování. Jediný, podstatný rozdíl, je v řešení vodního 

hospodářství, které je zhotoveno dle dostupných technologií v konkrétním roce realizace 

výstavby obráběcího centra.  

Níže jsou v grafu č. 1 uvedeny spotřeby koncentrátu provozní kapaliny. Z důvodu 

uchování firemního tajemství jsou výrobní linky fiktivně označeny názvy „Linka RV 

1998“, „Linka RV 2006“, „Linka RV 2014“.   

 

 

 
Graf č. 1 Spotřeba koncentrátu na shodných linkách za rok 2014 

 

V roce 2014 bylo pro zachování správné funkce provozní kapaliny při chlazení 

procesu opracování kovů v lince s názvem „Linka RV 1998“ spotřebováno 4715 litrů 

koncentrátu. Ve shodném roce byla spotřeba na obráběcím centru s názvem „Linka RV 

2006“ na úrovni objemu spotřebovaného koncentrátu 5330 litrů. Linka, provozovaná 

nejkratší dobu a je označená názvem „Linka RV 2014“, má evidovánu roční spotřebu 

koncentrátu na úrovni 1845 litrů.  
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Spotřeba koncentrátu je dána především funkcí dodaného tzv. vodního 

hospodářství. Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že dodáním nejnovějších 

technických řešení čištění a údržby provozních kapalin do linky (popsaných v kapitole č. 4 

„Nová technologie úpravy provozní kapaliny“), dojde k výraznému snížení spotřeby 

koncentrátu a nákladů na jeho pořízení. Zároveň dochází k výraznému snížení produkce 

nebezpečných odpadů a zlepšení pracovního prostředí pro zaměstnance firmy. 

Z ekonomického hlediska jde o výrazný rozdíl v nákladech na provoz obráběcího 

centra. Jednoduchým porovnáním spotřeby a fiktivně uvedené přibližné ceny koncentrátu 

100 Kč za litr, viz tabulka č. 6, je možné porovnat roční náklady na chlazení při procesu 

opracování. 

 

Tabulka č. 6 Porovnání nákladů na provozní kapaliny pro chlazení za rok 2014 

NÁZEV 

LINKY 

LINKA RV 

2014 

LINKA RV 

2006 

LINKA RV 

1998 

Spotřeba 

koncentrátu 

(litr) 

1845 5330 4715 

Roční náklady  

(Kč) 
184500 533000 471500 

Roční úspora 

vůči "Linka 

RV 2014  (Kč)   
348500 287000 

Roční úspora 

vůči "Linka 

RV 2014 (%)   
65% 61% 

 

Nejnovější obráběcí centrum s označení „Linka RV 2014“ má v porovnání 

s obráběcím centrem, vedeným pod názvem „Linka RV 1998“, úsporu v nákladech na 

koncentrát 61 %, což představuje 287 000 Kč. V porovnání obráběcího centra „Linka RV 

2014“ a obráběcího centra s názvem „Linka RV 2006“ nejdeme úsporu v nákladech na 

koncentrát 65 %, což představuje částku 348 500 Kč.  

Z tohoto porovnání vyplývá, že roční průměrná úspora nákladů na koncentrát je 

v průměru cca 320 000 Kč na jedno obráběcí centrum. Nelze opomíjet ani náklady na 

likvidaci znehodnocené provozní kapaliny a vyšší nevýrobní časy na linkách.  
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Tento výčet úspor a nákladů vede k přípravě na realizaci investiční akce, jejímž 

výsledkem bude obměna vodních hospodářství obráběcích center „Linka RV 1998“ a 

„Linka RV 2006“. Realizací této investiční akce dosáhneme snížení vstupních nákladů na 

koncentrát, snížení produkce nebezpečných odpadů a zlepšení pracovního prostředí pro 

zaměstnance. 
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6. ZÁVĚR  

Cílem této práce je charakteristika metod, které prodlouží životnost provozních 

kapalin a navrhnout takovou technologii úpravy provozní kapaliny, která svou funkčností 

zajistí minimalizaci znehodnocení provozní kapaliny a produkci nebezpečných odpadů 

s tímto problémem spojeným.    

Zavedením pravidelné kontroly sledovaných parametrů provozní kapaliny byl 

získán přehled o stavu veškerých provozních kapalin, které jsou využívány jako náplně 

obráběcích center. Sledovanými parametry provozních kapalin jsou: koncentrace, pH 

kapaliny, obsah baktérií a přítomnost cizích látek. Četnost kontrol na jednotlivých 

zařízeních byla nastavena dle prováděné operace (soustružení, vrtání, broušení) a dle 

materiálů, které jsou na strojích zpracovávány. Jelikož známe aktuální stav provozní 

kapaliny, můžeme ihned reagovat na případné nesrovnalosti. Vzhledem ke krátké době, 

kdy jsou hodnoty neshodné, stačí obvykle navýšit krátkodobě koncentraci kapaliny nad 

požadovanou hodnotu. Vzhledem k základním vlastnostem všech používaných koncentrátů 

kapalin dojde k samovolné úpravě sledovaných hodnot na předepsanou úroveň.    

Výše popsaná činnost není prováděna na zařízeních, které mají vodní hospodářství 

řešeno dle návrhu, který je zobrazen ve schématu na obrázku č. 22.  

Vložením mísící stanice povozní kapaliny jako vstupního zařízení do vodního 

hospodářství obráběcího centra je zajištěno dodržení všech předepsaných vlastností 

kapaliny při míchání z koncentrátu. Jednoduchost tohoto zařízení spočívá v tlačítkové 

volbě požadovaných vlastností kapaliny, vše ostatní zajistí procesor. 

Po zajištění správných vlastností dopravíme provozní kapalinu do vodního 

hospodářství, které se skládá ze zásobní nádrže, filtrační jednotky s magnetickým filtrem a 

filtrační jednotky s papírovým filtrem. Ze zásobní nádrže je pomocí čerpadel kapalina 

dopravována do místa procesu obrábění. Po použití kapaliny v procesu opracování je 

kapalina následně vedena zpět do vodního hospodářství, kde prochází čištěním. Nejprve 

dojde k odseparování hrubých kovových nečistot použitím magnetického filtru. Jeho 

funkce spočívá v zachycení kovových nečistot na magnetickém válci, z kterého jsou 

odstraňovány nečistoty mechanickým způsobem. Po odstranění hrubých nečistot je 

kapalina odváděna do hydrostatického filtru, kde dojde filtrování nečistot přes tkaninu. Na 

tkanině jsou zachycovány drobné nečistoty, velikost těchto nečistot je dána použitím 
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předepsaného druhu tkaniny. Po průchodu hydrostatickým filtrem je kapalina odváděna do 

zásobní nádrže a dále využívána v procesu obrábění.  

K zásobní nádrži je připojeno stanoviště údržby provozní kapaliny. Použitím tohoto 

zařízení zajistíme čistění provozní kapaliny od všech nečistot, včetně odseparování olejů ze 

ztrátového mazání strojů a organických nečistot. Zařízení pracuje samostatně, k zásobní 

nádrži je připojeno jako okruh. Do zařízení je dopravována vždy malá část kapaliny, která 

je vyčištěna a dopravena zpět do zásobní nádrže. Stanoviště údržby provozních kapalin 

může být u zásobní nádrže umístěno na stálo, nebo lze zařízení využívat jako mobilní a 

používat ho pro odseparování nečistot u více nádrží. 

Nedílnou součástí procesu opracování kovů je tvorba odpadních třísek, které jsou 

odváděny od strojů třískovou dopravou. Vzhledem k vlastnostem provozních kapalin 

dochází k výnosu zbytků kapalin na odpadních třískách a hrozí riziko ohrožení životního 

prostředí při převozu a dalším skladování třísek. K eliminaci zbytků provozní kapaliny 

z třísek je využívána odstředivka, ze které je odstředěná kapalina odváděna do stanoviště 

údržby provozní kapaliny a po úpravě je dále používána v procesu opracování. Odstředěné 

třísky jsou ukládány do přepravní nádoby a odváženy k dalšímu využití. 

Zavedení nové technologie úpravy a hospodaření s provozními kapalinami je 

provázeno výrazným snížením nákladů na provozování obráběcího centra. Zřetelně je vidět 

nejen úspora nákladů na vstupní koncentrát, ale i minimalizace produkce nebezpečných 

odpadů ve formě znehodnocené provozní kapaliny a nákladů na následnou likvidaci těchto 

odpadů. Nezanedbatelné je i hledisko ochrany zdraví zaměstnanců, kdy pracovní prostředí 

nově provozovaného obráběcího centra je čistší než u starších obráběcích center. 

Závěrečné zhodnocení mé práce přináší obecné informace o krocích, které byly 

provedeny v oblasti eliminace produkce nebezpečných odpadů formou pravidelné péče o 

kapaliny a realizací nové technologie úpravy provozních kapalin. Z důvodu uchování 

firemního tajemství nejsou záměrně uváděna přímá data. Vyhodnocení realizovaných 

kroků vede k ověření správnosti nastavené technologie úpravy provozní kapaliny a 

k návrhu na realizaci investiční akce, která má za cíl snížení spotřeby koncentrátu a 

eliminaci produkce nebezpečných odpadů i na ostatních obráběcích centrech.                           

 

 

 

 



Tomáš Szyroki: Předcházení vzniku nebezpečných odpadů 
 

2015   40 

7. LITERATURA: 

[1] ŠIMÁNEK, Milan.  Enviromentalizace řezného procesu a obrábění za sucha. MM 

Průmyslové spektrum [online]. 2004, roč. 2004, č. 4, ISSN 1212-2572 [cit. 2015-01-

08]. Dostupné na WWW: http://www.mmspektrum.com/clanek/enviromentalizace-

rezneho-procesu-a-obrabeni-za-sucha.html 

[2] DOBEŠ, Petr. Současné trendy v oblasti kapalin pro obrábění. MM Průmyslové 

spektrum [online]. 2007, roč. 2007, č. 5, ISSN 1212-2572 [cit. 2015-01-08]. 

Dostupné na WWW: http://www.mmspektrum.com/clanek/soucasne-trendy-v-

oblasti-kapalin-pro-obrabeni.html 

[3] BĚLÍN, Lukáš. Požadavky na moderní, vodou mísitelné obráběcí kapaliny. 

Tribotechnický týdeník: Tribotechnické Informace [online]. 2007, roč. 2007, č. 2, 

listopad 2007, ISSN 1804-5413 [cit. 2015-01-08]. Dostupné na WWW: 

http://www.tribotechnika.cz/images/casopis/2007-2.pdf 

[4] ROMAN, Radovan. Najčastejšie problémy vodou riediteĺných chladiacich kvapalín, 

ich príčiny a osvedčené riešenia. TriboTechnika. Žilina: Techpark, 2013, roč. 2013, 

č. 2. ISSN 1338-2233 [cit. 2015-01-08]. Dostupné na WWW: 

http://www.tribotechnika.sk/application_data/tribo/uploads/Data/132617384-

tribotechnika-2-2013.pdf 

[5] ČERNÝ, Jaroslav. Když se řekne: základové oleje. [cit. 2015-02-21].  Dostupné na 

WWW: http://www.oleje.cz/clanek/Kdyz-se-rekne--zakladove-oleje 

[6] ADITIVA, Dostupné na WWW:  http://www.oleje.cz/obsah/Aditiva 

[7] DÁLIK, Peter. S vodou miešateľné obrábacie kapaliny. TriboTechnika. Žilina: 

Techpark, 2013, roč. 2013, č. 2. ISSN 1338-2233 [cit. 2015-02-21]. Dostupné na 

WWW: 

http://www.tribotechnika.sk/application_data/tribo/uploads/Data/132617384-

tribotechnika-2-2013.pdf 

[8] KŘÍŽ, Petr. Syntetické obráběcí kapaliny bez obsahu boru. TriboTechnika. 2014, 

roč. 2014, č. 1. ISSN 1338-0524 [cit. 2015-02-21]. Dostupné  na WWW: 

http://www.tribotechnika.sk/tribotechnika-52012/synteticke-obrabeci-kapaliny-bez-

obsahu-boru.html 

 

http://www.mmspektrum.com/clanek/enviromentalizace-rezneho-procesu-a-obrabeni-za-sucha.html
http://www.mmspektrum.com/clanek/enviromentalizace-rezneho-procesu-a-obrabeni-za-sucha.html
http://www.mmspektrum.com/clanek/soucasne-trendy-v-oblasti-kapalin-pro-obrabeni.html
http://www.mmspektrum.com/clanek/soucasne-trendy-v-oblasti-kapalin-pro-obrabeni.html
http://www.tribotechnika.cz/images/casopis/2007-2.pdf
http://www.tribotechnika.sk/application_data/tribo/uploads/Data/132617384-tribotechnika-2-2013.pdf
http://www.tribotechnika.sk/application_data/tribo/uploads/Data/132617384-tribotechnika-2-2013.pdf
http://www.oleje.cz/clanek/Kdyz-se-rekne--zakladove-oleje
http://www.oleje.cz/obsah/Aditiva
http://www.tribotechnika.sk/application_data/tribo/uploads/Data/132617384-tribotechnika-2-2013.pdf
http://www.tribotechnika.sk/application_data/tribo/uploads/Data/132617384-tribotechnika-2-2013.pdf
http://www.tribotechnika.sk/tribotechnika-52012/synteticke-obrabeci-kapaliny-bez-obsahu-boru.html
http://www.tribotechnika.sk/tribotechnika-52012/synteticke-obrabeci-kapaliny-bez-obsahu-boru.html


Tomáš Szyroki: Předcházení vzniku nebezpečných odpadů 
 

2015   41 

[9] KŘÍŽ, Petr. Vývoj mikroemulzí bez obsahu biocidů.  TriboTechnika. 2014, roč. 

2014, č. 6. ISSN 1338-0524 [cit. 2015-02-21]. Dostupné na WWW: 

https://www.scribd.com/embeds/242030012/content?start_page=1&view_mode=boo

k&access_key=key-lOmi9MhsL0izWopBto3x&show_recommendations=false  

[10] DOBEŠ, Petr. Zdravotní a bezpečnostní hlediska obráběcích kapalin a jejich 

používání. Techmagazín, 2013, roč. 2013, č. 10. ISSN1338-2233 [cit. 2015-01-08]. 

Dostupné na WWW: http://www.techmagazin.cz/1135 

[11] PERNA, Vratislav. Možnosti řízení kvality obráběcí emulze, MM Průmyslové 

spektrum [online]. 2004, roč. 2004, č. 4, ISSN 1212-2572 [cit. 2015-01-08]. 

Dostupné na WWW: http://www.mmspektrum.com/clanek/moznosti-rizeni-kvality-

obrabeci-emulze.html 

[12] MARO, Ladislav. Porovnanie postupov pri čistení rezných emulzií, MM Průmyslové 

spektrum [online]. 2014, roč. 2014, č. 4, ISSN 1212-2572 [cit. 2015-01-08]. 

Dostupné na WWW: http://www.mmspektrum.com/clanek/porovnanie-postupov-pri-

cisteni-reznych-emulzii.html 

[13] DOBEŠ, Petr. Možnosti proaktivní údržby procesních kapalin,  TriboTechnika. 2015, 

roč. 2015, č. 1, ISSN 1338-0524. Dostupné na WWW: 

https://www.scribd.com/embeds/254163567/content?start_page=1&view_mode=boo

k&access_key=key-U1Zwem2aVfBVhgLL9S5f&show_recommendations=false 

[14] SMART MIX CADREV [online]. Dostupné na WWW: http://www.env-

t.com/cardev/coolant-handling/coolant-mixing/smartmix-plus/ 

[15] NEDERMAN [online]. Dostupné na WWW:  

http://www.nederman.cz/products/filters-for-oil-mist-and-coolants/coolant-

filters/magnetic-coolant-filter 

[16] DGS FILTER [online]. Dostupné na WWW:  http://www.dgs-sys.de/ 

[17] BLASER SWISSLUBE [online]. Dostupné na WWW:   

http://www.blaser.com/index.cfm?type=start&land=cz 

[18] FILTERMIST [online]. Dostupné na WWW: http://filtermist.com/ 

[19] ALFA LAVAL. Řešení Alfa Laval pro výrobu a zpracovatelský průmysl. [online]: 

Alfa Laval. Dostupné na WWW: http://local.alfalaval.com/cs-cz/prumyslova-

odvetvi/strojirenstvi/Documents/Reseni_pro_vyrobu_a_prumysl.pdf 

 

https://www.scribd.com/embeds/242030012/content?start_page=1&view_mode=book&access_key=key-lOmi9MhsL0izWopBto3x&show_recommendations=false
https://www.scribd.com/embeds/242030012/content?start_page=1&view_mode=book&access_key=key-lOmi9MhsL0izWopBto3x&show_recommendations=false
http://www.techmagazin.cz/1135
http://www.mmspektrum.com/clanek/moznosti-rizeni-kvality-obrabeci-emulze.html
http://www.mmspektrum.com/clanek/moznosti-rizeni-kvality-obrabeci-emulze.html
http://www.mmspektrum.com/clanek/porovnanie-postupov-pri-cisteni-reznych-emulzii.html
http://www.mmspektrum.com/clanek/porovnanie-postupov-pri-cisteni-reznych-emulzii.html
https://www.scribd.com/embeds/254163567/content?start_page=1&view_mode=book&access_key=key-U1Zwem2aVfBVhgLL9S5f&show_recommendations=false
https://www.scribd.com/embeds/254163567/content?start_page=1&view_mode=book&access_key=key-U1Zwem2aVfBVhgLL9S5f&show_recommendations=false
http://www.env-t.com/cardev/coolant-handling/coolant-mixing/smartmix-plus/
http://www.env-t.com/cardev/coolant-handling/coolant-mixing/smartmix-plus/
http://www.nederman.cz/products/filters-for-oil-mist-and-coolants/coolant-filters/magnetic-coolant-filter
http://www.nederman.cz/products/filters-for-oil-mist-and-coolants/coolant-filters/magnetic-coolant-filter
http://www.dgs-sys.de/
http://www.blaser.com/index.cfm?type=start&land=cz
http://filtermist.com/
http://local.alfalaval.com/cs-cz/prumyslova-odvetvi/strojirenstvi/Documents/Reseni_pro_vyrobu_a_prumysl.pdf
http://local.alfalaval.com/cs-cz/prumyslova-odvetvi/strojirenstvi/Documents/Reseni_pro_vyrobu_a_prumysl.pdf


Tomáš Szyroki: Předcházení vzniku nebezpečných odpadů 
 

2015   42 

[20] KRATOCHVÍL, David. Jak odsávat a filtrovat olejové mlhoviny a emulzní 

aerosoly?, T+T Technika a trh [online]. 2014, roč. 2014, č. 4, 24.04.2014 [cit. 2015-

01-08]. Dostupné na WWW: http://www.technikaatrh.cz/obrabeni/jak-odsavat-a-

filtrovat-olejove-mlhoviny-a-emulzni-aerosoly 

[21] HOUGHTON CZ [online]. Dostupné na WWW: 

http://www.houghton.cz/cz_index.php 

[22] KŘÍŽ, Petr. Syntetické obráběcí kapaliny pro budoucnost. MM Průmyslové spektrum 

[online]. 2007, roč. 2007, č. 7. ISSN 1212-2572 [cit. 2015-02-21]. Dostupné na 

WWW: <http://www.mmspektrum.com/clanek/synteticke-obrabeci-kapaliny-pro-

budoucnost.html> 

[23] Daily Machine Coolant Test [online]. [cit. 2013-03-15]. Dostupný na WWW: 

http://www.carbideprocessors.com/pages/machine-coolant/daily-machine-coolant-

test.html 

[24] Filtering Carbide Grinding Coolant [online]. [cit. 2013-03-15]. Dostupné na WWW:   

http://www.carbideprocessors.com/pages/machine-coolant/filtering-carbide-

grinding-coolant.html 

[25] 7 things you want to know about Water Soluble coolants in #CNC machines [online]. [cit. 2013-

03-15]. Dostupné na WWW:  http://www.dlindustrial.com/profiles/blogs/7-things-

you-want-to-know 

[26] MELKA, Lukáš. Efektivní údržba vodou mísitelných obráběcích kapalin. MM 

Průmyslové spektrum [online]. 2013, roč. 2013, č. 5. ISSN 1212-2572 [cit. 2015-04-

19]. Dostupné na WWW: http://www.mmspektrum.com/clanek/efektivni-udrzba-

vodou-misitelnych-obrabecich-kapalin.html 

[27] KRATOCHVÍL, David. Odsávání a filtrace u obráběcích strojů. MM Průmyslové 

spektrum [online]. 2015, roč. 2015, č. 4. ISSN 1212-2572 [cit. 2015-04-19]. 

Dostupné na WWW: http://www.mmspektrum.com/clanek/odsavani-a-filtrace-u-

obrabecich-stroju.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.technikaatrh.cz/obrabeni/jak-odsavat-a-filtrovat-olejove-mlhoviny-a-emulzni-aerosoly
http://www.technikaatrh.cz/obrabeni/jak-odsavat-a-filtrovat-olejove-mlhoviny-a-emulzni-aerosoly
http://www.technikaatrh.cz/obrabeni/jak-odsavat-a-filtrovat-olejove-mlhoviny-a-emulzni-aerosoly
http://www.technikaatrh.cz/obrabeni/jak-odsavat-a-filtrovat-olejove-mlhoviny-a-emulzni-aerosoly
http://www.houghton.cz/cz_index.php
http://www.mmspektrum.com/clanek/synteticke-obrabeci-kapaliny-pro-budoucnost.html
http://www.mmspektrum.com/clanek/synteticke-obrabeci-kapaliny-pro-budoucnost.html
http://www.carbideprocessors.com/pages/machine-coolant/daily-machine-coolant-test.html
http://www.carbideprocessors.com/pages/machine-coolant/daily-machine-coolant-test.html
http://www.dlindustrial.com/profiles/blogs/7-things-you-want-to-know
http://www.dlindustrial.com/profiles/blogs/7-things-you-want-to-know
http://www.mmspektrum.com/clanek/efektivni-udrzba-vodou-misitelnych-obrabecich-kapalin.html
http://www.mmspektrum.com/clanek/efektivni-udrzba-vodou-misitelnych-obrabecich-kapalin.html
http://www.mmspektrum.com/clanek/odsavani-a-filtrace-u-obrabecich-stroju.html
http://www.mmspektrum.com/clanek/odsavani-a-filtrace-u-obrabecich-stroju.html


Tomáš Szyroki: Předcházení vzniku nebezpečných odpadů 
 

2015   43 

8. SEZNAM PŘÍLOH: 

 

Příloha č. 1 Rozbor použité vstupní vody pro mísení kapaliny 

Příloha č. 2 Technický list provozní kapaliny 

Příloha č. 3 Záznam z provozní kontroly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tomáš Szyroki: Předcházení vzniku nebezpečných odpadů 
 

2015   44 

Příloha č. 1 Rozbor použité vstupní vody pro mísení kapaliny 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Tomáš Szyroki: Předcházení vzniku nebezpečných odpadů 
 

2015   45 

Příloha č. 2  Technický list provozní kapaliny 

 

 



Tomáš Szyroki: Předcházení vzniku nebezpečných odpadů 
 

2015   46 

Příloha č. 3 Záznam z provozní kontroly 

 

 
 

 

 

 


