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Anotace 

Tato bakalářská práce popisuje, jak snížit úroveň nebezpečného odpadu formou 

péče o emulzní kapaliny, které jsou používány během strojního opracování výrobků ve 

strojírenství.  

 Úvodní část bakalářské práce představuje základní druhy emulzí. Druhá část 

seznamuje s platnou legislativou pro nakládání s emulzními kapalinami. Dále, tato 

bakalářská práce definuje kroky, které by měly být provedeny, aby se zvýšila účinnost , ale 

ze všeho nejvíce, aby se prodloužila životnost emulzních kapalin.      

Komplexní péče o emulzní kapaliny vede k podstatnému snížení objemu 

nebezpečného odpadu, který vzniká při likvidaci znehodnocené emulzní kapaliny. 

Klíčová slova 

Emulzní kapalina, recyklace, regenerace, likvidace, nebezpečný odpad. 

Annotation 

This bachelor's work describes options, how to reduce the level of the dangerous 

waste by the form of taking care of emulsion fluids, which are used during the machining 

of products in engineering. 

The introductory part of the bachelor's work presents the basic sorts of emulsions. 

The next part gives information about the valid legislation for handling with emulsion 

fluids. Furthermore, the bachelor's work defines steps, which should be performed to 

increase the effectiveness, but most of all, in order to extend the lifespan of emulsion 

fluids.  

The complex care about emulsion fluids in this bachelor's work leads to a 

significant reduction in the volume of the dangerous waste, which is produced during 

disposal of overused emulsion fluids.  
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1. ÚVOD 

Ochrana životního prostředí je v různých oblastech průmyslové výroby řešena 

v souladu se zákonem stanovenými předpisy a ve většině podniků je spojována se 

zlepšováním výrobního procesu.  

Každá průmyslová výroba je spojená s produkcí nejen výrobků, ale i odpadů 

různého druhu a kategorie nebezpečnosti. Zátěží pro životní prostředí jsou odpady z přímé 

výroby ve formě barev, rozpouštědel a jejich obalů, znečištěný čistící textil, filtry nasáklé 

oleji, odpady kontaminované technologickými kapalinami, znehodnocené technologické 

kapaliny a emise, vznikající z výroby.  

Produkcí těchto nebezpečných odpadů, vzhledem k jejich možné toxicitě a 

karcinogenním vlastnostem, může docházet ke kontaminaci vod, znečištění ovzduší, 

ohrožení zdraví živočichů.   

Využíváním prostředků ke zvýšení produktivity práce a kvality výrobků je i použití 

řezných kapalin. Řezné kapaliny a odpady z výrobního procesu jimi kontaminované, patří 

k nebezpečným odpadům, vznikajícím ve výrobním procesu strojírenské výroby. 

Nebezpečné vlastnosti spočívají v možné toxicitě těchto kapalin a jejich škodlivosti vůči 

vodám.  

Průmyslová výroba a její další rozvoj stojí za produkcí nebezpečných odpadů, které 

výrazně zatěžují životní prostředí. Odpady, vzniklé z používání řezné emulze, 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., 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)“, data viz graf č.1. Z grafu je patrné, že ve 

sledované oblasti ČR dochází ke kolísání vykazovaných hodnot v jednotlivých letech, 

nicméně v případě vyloučení největší a nejnižší hodnoty v grafu zjistíme, že dochází 

k neustálému nárůstu množství likvidovaných odpadních kapalin, které jsou uvedeny v 

kategorii nebezpečných odpadů.   
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Graf č.1 Množství odpadní emulze, předané ke zpracování    Zdroj: ISOH Cenia 

 

Cílem této práce je popis systému nakládání s používanými emulzními kapalinami. 

Péčí o emulzní kapaliny lze dosáhnout významného snížení produkce odpadů, které jsou 

pro své vlastnosti označovány jako nebezpečné odpady a předcházet tak zbytečné produkci 

těchto odpadů a zatěžování životního prostředí. Neméně významný důvod, který hovoří 

pro zavedení systému péče o emulzní kapaliny, je snížení možného nepříznivého vlivu 

používání emulzních kapalin na zdraví zaměstnanců. 
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2. CHARAKTERISTIKA ŘEZNÝCH KAPALIN 

Ke zvýšení kvality a produktivity ve výrobě je využíváno různých prostředků, které 

se po použití stávají nebezpečnými odpady. Mezi tyto prostředky patří i používání emulzní 

kapaliny v procesu strojírenské výroby. Využívání řezných olejů a emulzí ve strojírenství 

se stalo významnou součástí technologických postupů při opracovávání obrobků vysokými 

řeznými rychlostmi.  

Díky použití chladících emulzí a olejů je výrazně sníženo opotřebení řezných 

nástrojů, zvyšuje se kvalita povrchu obrobené plochy, výrobky je možno opracovat 

vyššími řeznými rychlostmi za kratší čas, což v konečné fázi přináší zvýšení produktivity a 

snížení nákladů na výrobu. 

 

 

Obrázek č.1 Použití řezné kapaliny při opracování [8]  

Požadavky na účinnost kapaliny lze určit takto [1,39]: 

- chladicí efekt – kapalina zajišťuje odvod tepla z místa řezu, kdy se teplo 

rovnoměrně rozloží mezi třísku, výrobek, obráběcí nástroj. Chladicí účinek je určen 

především složením a vlastnostmi kapaliny, ale neméně podstatné jsou i další 

charakteristiky, kterými jsou objem a rychlost aplikovaného chladícího media, 

místo účinku a teploty pracovního prostředí. 



Tomáš Szyroki: Péče o emulzní  kapaliny 
 

2013   4 

- mazací účinek – aplikací kapaliny do místa řezu dosáhneme eliminace vzniku tření 

mezi kontaktními povrchy. K dosažení vytvoření mazacího efektu mezi čelem a 

hřbetem nástroje je nutné zajištění proniknutí řezné kapaliny do bezprostřední 

oblasti řezu. Cílovým stavem je eliminace opotřebení břitu nástroje na styčné ploše 

s výrobkem.   

- řezný účinek – řezná kapalina vniká do mikrotrhlin v obráběném povrchu materiálu 

a tím přispívá k snadnějšímu oddělení materiálu. 

- čisticí účinek – použitím vhodného tlaku a směru proudu řezné kapaliny lze 

odstranit z místa řezu vzniklý odpad, který udržuje opracovávanou plochu 

technologicky čistou. 

- ochranný vliv – správným naředěním řezné kapaliny dosáhneme vytvoření 

„ochranného filmu“ na obrobku, který má antikorozní vlastnosti. 

K požadavkům na zlepšení technologie výroby, optimalizaci řezných podmínek, je 

nutné zajistit i další vlastnosti řezných kapalin. Jde zejména o vyloučení vlivu používané 

emulze na zdraví operátorů, především z hlediska podráždění kůže, očí a plic. Neméně 

důležitým kritériem je i dlouhá životnost a poměrová stálost kapaliny.  

Po ukončení životnosti kapaliny pak její snadná ekologická likvidace. Každodenní 

jednoduchá kontrola kapalin a provádění preventivních kroků vede k výraznému 

prodloužení životnosti. Tato uvedená kriteria jsou zásadní pro environmentalizaci řezného 

procesu. [1,39] 
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Obrázek č.2 Funkce řezných kapalin [1] 
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2.1. Složení řezných kapalin  

Řezné kapaliny, ať už řezné oleje, nebo vodou mísitelné (emulzní), mají téměř 

shodné základní složení: 

- základový olej (pokud se nejedná o plně syntetickou kapalinu, je na bázi 

minerálního oleje) 

- mastné, nebo esterové oleje (zlepšují vlastnosti základových olejů a pevnost 

mazacího filmu) 

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

-  inhibitory koroze a látky potlačující prostředí vhodné pro korozi 

- proti pěnivé přísady 

- přísady proti vzniku aerosolu 

Kapaliny mísitelné vodou (emulzní kapaliny) obsahují, kromě základní přídavné 

složky – vody, i další speciální látky, které zajišťují jejich funkčnost: 

- emulgátory 

- fungicidní přísady [2,40] 

Úkolem přídavných látek (aditiv) je vytvořit svými fyzikálními a chemickými 

vlastnostmi optimální řeznou kapalinu pro určitý účel. Jde především o přídavné látky 

působící svým fyzikálním a chemickým účinkem na řezný proces. 

Pro provádění různých operací obrábění je důležitá volba vhodné emulzní kapaliny. 

Používáním správné kapaliny předejdeme nejen problému v procesu výroby, ale zároveň 

zajistíme i dlouhou životnost emulzní kapaliny. [3, 15] 

2.2. Rozdělení řezných kapalin 

Obráběcí kapaliny můžeme rozdělit do dvou základních kategorií:  

- „řezné oleje“, které představují vodou nemísitelné řezné kapaliny  

- „emulze“, což jsou vodou mísitelné řezné kapaliny (blíže obrázek č.3) 
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Obrázek č.3 Rozdělení řezných kapalin [15] 

 

2.2.1.     Syntetické emulzní kapaliny 

Představují zvláštní druh emulzních kapalin. Jde o syntetické kapaliny bez příměsi 

minerálních olejů. Obsahují speciální směsi ve vodě rozpustných maziv a aditiv, které mají 

ty nejvhodnější vlastnosti pro konkrétní druh obrábění. Vzhledem k nepřítomnosti olejové 

složky jsou tyto kapaliny transparentní. Mají vhodnější hygienické a ekologické vlastnosti 

a vysoký chladící účinek. Jednoduše lze odloučit zbytkové provozní oleje, které jsou 

používány pro zajištění správného chodu stroje. Tyto kapaliny nejsou náchylné k tvorbě 

bakterií. [8] 

Příkladem této kapaliny může být syntetická emulzní kapalina TRIM C272, která 

má velmi vhodné vlastnosti pro broušení povrchů, z důvodu absence olejové složky se 

nezanáší brusný kotouč.  

 

 



Tomáš Szyroki: Péče o emulzní  kapaliny 
 

2013   7 

2.2.2.     Polosyntetické emulzní kapaliny 

Jsou to v podstatě syntetické kapaliny s obsahem minerálních olejů a emulgátorů od 

10 % do 50 %.  Vzhledově jde o mléčnou kapalinu, která se používá převážně pro středně 

těžké až těžké obrábění. Zástupcem této kapaliny může být koncentrát s názvem HOCUT 

3380 firmy Houghton (blíže příloha č.3), která je takzvaně „biostatická“. To znamená, že 

je sama schopna sama likvidovat případné přítomné bakterie. 

2.2.3.     Minerální emulzní kapaliny  

Jde o kapaliny, které jsou vyráběny s vysokým obsahem minerálních olejů (až 80 

%). V kategorii minerálních emulzních kapalin můžeme zmínit produkt Blaser  combi, 

který je produktem fy Blaser Swinsslube. Produkt je pro své vlastnosti používán pro 

opracování výrobků se středně těžkým až těžkým obráběním. 

2.3. Nebezpečné vlastnosti emulzních kapalin  

Řada technologických operací se neobejde bez použití řezných kapalin v obvyklém 

množství. Vývoj emulzních kapalin je poměrně bouřlivý, po toxikologické a 

environmentální stránce se přizpůsobují novým předpisům a požadavkům.  

Z hlediska toxikologie mohou všechny uvedené výrobky za určitých okolností 

škodit jak obsluze stroje, tak životnímu prostředí.  

Řezné kapaliny jsou principiálně složeny ze základových látek, přídavných a 

doprovodných látek. Při použití řezných kapalin vznikají emise ve formě par a aerosolů. 

Aerosoly se tvoří při styku řezné kapaliny s rychle se otáčejícím obrobkem nebo nástrojem, 

při postříkání obrobku, nástroje nebo obráběcího stroje proudem řezné kapaliny nebo 

kondenzací odpařené kapaliny ve studeném vzduchu, resp. na studeném povrchu. 

Páry řezných kapalin vznikají při styku řezných kapalin s horkými plochami 

nástroje, obrobku nebo třísek.[3] 
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Obrázek č.4 Dosažené teploty v prostoru řezu [15] 

 

2.3.1.    Vliv emulze na zdraví zaměstnance  

Emulzní kapaliny obsahují látky, které tvoří základ pro koncentrát. Jde o směs 

minerálního oleje, konzervačních přísad, emulgátorů a inhibitorů. 

V současnosti se jeví jako vhodné prostředky např. estery nebo prostředky na 

rostlinné a živočišné bázi. Protože základové prostředky vesměs nesplňují požadavky 

kladené na řezné kapaliny z hlediska účinků na obráběcí proces, představují aditiva 

z hlediska toxikologického ještě větší nebezpečí než základové prostředky. 

Při použití řezných kapalin vzniká v důsledku použití vysokých řezných rychlostí 

emulzní mlha, která může dráždit dýchací cesty operátora. 

V případě degradace emulze a následné změny pH a koncentrace emulze může dojít 

v případě přímého kontaktu s emulzí k podráždění pokožky. [3] 

Bezpečnostní listy obsahují údaje o rizicích v R-větách: 

- R 36 Dráždí oči  

- R 38 Dráždí pokožku 

- R 41 Nebezpečí vážného poškození očí 

- R 20 Zdraví škodlivý při vdechování 
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Obrázek č.5 Příklad odsávání emulzní mlhy (foto autor) 

 

Při opracovávání obrobků vysokými řeznými rychlostmi dochází ke vzniku emulzní 

mlhy či aerosolu v pracovním prostoru stroje, které mohou mít vliv na zdraví dýchacích 

cest zaměstnanců. U citlivějších jedinců může vést přítomnost aerosolu k dýchacím 

potížím, popř. k alergickému záchvatu.  

Problém s emulzní mlhou v pracovním prostoru stroje je možné řešit instalací 

nuceného odsávání emulzní mlhy z prostoru stroje s následnou filtrací, například s pomocí 

zařízení Filtermist, viz obrázek č.5.  

Odstředivé odlučovače Filtermist jsou využívány na principu separace částic 

nasávaného vzduchu díky využití jejich rozdílných specifických hmotností. Separační 

buben odlučovače rotuje vysokou rychlostí a vnitřními lopatkami nasává kontaminovaný 

vzduch. Při nárazu částic na lopatky dochází k separaci vzduchu a částic. Pro zkvalitnění 

procesu separace jsou v bubnu molitanové vložky, které zpomalí průchod média 

k vnitřnímu plášti, viz obrázek č.6. Tyto odlučovače dosahují účinnosti až 99,97 %. [31] 
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Obrázek č.6 Popis filtru fy Filtermist [31] 

 

Dalším ze sledovaných ukazatelů používaných emulzí je obsah dusitanů a 

dusičnanů. Hodnoty nemají být vyšší než 20 mg dusitanů/l a 50 mg dusičnanů/l. V případě 

překročení uvedených hodnot je nutná obměna kapaliny.  

Slučováním nitrozujících látek (dusitanů a dusičnanů) a diethanolaminů 

(sekundární aminy), které mohou být v emulzi obsaženy nebo zavlečeny, může totiž dojít 

ke vzniku N-Nitrosodiethanolaminu, který je karcinogenem.[26] 

2.3.2.    Vliv emulze na životní prostředí 

Vzhledem k používaným základním látkám, které jsou potřebné pro zajištění 

funkce chlazení výrobního procesu, může dojít nesprávným používáním a nakládáním 

s emulzemi k poškození životního prostředí.  

Výzkum a vývoj v oblasti nových řezných emulzí, které jsou šetrné k životnímu 

prostředí, není lehkou záležitostí. Nelze řídit vývoj pouze z pohledu ekologického, ale je 

nutné zachovat účinnost pro obráběcí proces.  

Proto, i když jsou používány oleje na bázi rostlinné, popř. živočišné, musí se do 

emulzí přidávat aditiva, která jsou nebezpečná pro životní prostředí. Aditiva určují svým 

poměrem optimální vlastnosti emulze pro konkrétní proces. Například působí na kontaktní 

plochy nástroje opracovávaného výrobku, snižují opotřebení řezného břitu, způsobují 

potřebnou pevnost filmu emulze.   
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Z hlediska možného vlivu na životní prostředí jde zejména o zabránění úniku 

emulze do vodního prostředí. [3] 

Bezpečnostní listy, na základě vyhlášky č. 402/2011 Sb. „Vyhláška o hodnocení 

nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování 

nebezpečných chemických směsí“, obsahují údaje o rizicích v R-větách: 

- R 51 Toxický pro vodní organismy  

- R 53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí 

Možné řešení pro snížení environmentální zátěže jako důsledku průmyslové výroby 

může být použití biologicky odbouratelných emulzí. Tyto emulze vycházejí ze 

syntetických esterů a přirozené vlastnosti jsou zlepšeny zušlechťujícími přísadami, např. 

proti korozi, oxidaci, zlepšení teplotních vlastností, snížení opotřebení nástrojů. 

Biologická odbouratelnost se, dle testu CECL-33-A-93, pohybuje v rozmezí 90 – 

97 %. V případě úniku do vodních zdrojů, nebo půdy, dochází k rozkladu na H2O a CO2. 

Tyto emulze jsou netoxické. [10] 

 

3. LEGISLATIVA 

3.1.    Legislativa EU 

Legislativa EU je řízená Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení 

Evropské agentury pro chemické látky.  

Dále jsou direktivou EU, týkající se nebezpečných preparátů, upraveny podmínky 

dle směrnice Komise 2001/58/ES‚ kterou se podruhé mění směrnice 91/155/EHS, dle 

směrnice Rady 67/548/EHS jsou klasifikovány kriteria pro klasifikaci „nebezpečný“. 

Informace poskytnuté v bezpečnostních listech musí také splňovat požadavky směrnice 

98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými 

činiteli používanými při práci. 
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Účelem těchto nařízení je zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a 

životního prostředí, podpora metod hodnocení rizik látek, zabezpečení volného pohybu 

látek na vnitřním trhu a zároveň zvýšení konkurenceschopnosti a inovací. 

Tato nařízení ukládají dané povinnosti výrobcům, dovozcům a uživatelům látek 

obsažených v přípravcích. Nařízení jsou založena na zásadách, že průmyslové podniky by 

měly vyrábět, dodávat, nebo používat látky s vysokou odpovědností tak, aby nebylo 

nepříznivě ovlivněno lidské zdraví a životní prostředí. [5,6,7]    

3.2. Legislativa ČR 

Legislativu ČR pro oblast odpadů určuje „Zákon o odpadech“ a o změně některých 

dalších zákonů č.185/2001 Sb. Základní ustanovení: 

- pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování 

ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje 

a při omezování nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a zlepšování 

účinnosti tohoto využívání 

- práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství  

- působnost orgánů veřejné správy.[38]    

„Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů 

(chemický zákon)“ č. 350/2011 Sb. určuje, jak musí výrobce, nebo distributor, uvádějící 

nebezpečnou látku nebo přípravek na trh České republiky, zajistit identifikaci látky na 

obalu v českém jazyce, označit nebezpečnost přípravku, pojmenovat rizika, určit možné 

nepříznivé účinky na životní prostředí a lidské zdraví.  

Všechny tyto údaje musí být uvedeny na bezpečnostním listu výrobku. 

Bezpečnostní list je soubor informací (bezpečnostních, ekologických, toxikologických a 

technologických), ve většině případů dokládá, že výrobek nebezpečné látky neobsahuje. 

Musí obsahovat chemický název látky, identifikaci výrobce, dovozce, resp. distributora 

látky, výstražné symboly a písmenné označení nebezpečných vlastností, R-věty, S-věty. [5] 

Výstražné symboly a písmenné označení nebezpečných vlastností, fyzikálně-

chemických vlastností nebezpečných pro zdraví a pro životní prostředí jsou stanoveny 
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vyhláškou č. 402/2011 Sb. „Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností chemických 

látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí“.  

Přílohou č. 6 této vyhlášky je uveden seznam R-vět – formulace, která vyjadřuje 

specifickou rizikovost při nakládání s látkami, vykazujícími jednu nebo více nebezpečných 

vlastností (číslo ani znění se nesmí měnit). 

Přílohou č. 7 této vyhlášky je uveden seznam S-vět - formulace specifických 

pokynů pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (číslo ani 

znění se nesmí měnit). [6] 

„Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci“ stanovuje rizikové faktory pracovních podmínek, hygienické limity, minimální 

rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnanců a hygienické požadavky na pracovní 

prostředí a pracoviště. Minimální opatření k ochraně zdraví při práci a bližší hygienické 

požadavky na pracoviště a pracovní prostředí je, u chemické látky, která se vstřebává kůží 

nebo sliznicí a které mají dráždivý účinek na kůži, nezbytné zajištění vybavení 

zaměstnance vhodným osobním ochranným pracovním prostředkem. 

Při práci s chemickou látkou, nebo prachem musí být zajištěno dostatečné a účinné 

větrání a místní odsávání od zdroje chemické látky, nebo prachu a uplatněna technická, 

technologická opatření, která napomáhají ke snížení úrovně chemické látky, nebo prachu 

v pracovním prostředí. Hodnocení zdravotního rizika pro zaměstnance, který je při práci 

vystaven chemické látce nebo prachu, zahrnuje např. zjištění přítomnosti chemické látky 

nebo prachu na pracovišti, které mohou mít vliv na zdraví zaměstnance, využití údajů z 

bezpečnostního listu. [7] 

4.  SYSTÉM PÉČE O EMULZNÍ KAPALINY VČETNĚ REGENERACE 

S rostoucími požadavky na environmentální a technické vlastnosti emulzních 

kapalin se zvyšují nároky na jejich správné používání, ošetřování a udržování. Celý systém 

péče o emulzní kapaliny je nazýván výrazem „Total fluid managament“.  

Hlavními parametry, které nejvíce ovlivní kvalitu emulzní kapaliny a je důležité je 

sledovat jsou: koncentrace chladící kapaliny, hodnoty pH, baktérie a plísně, přítomnost 

cizích látek v kapalině (blíže v tabulce č.1).  
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Tabulka č.1 Přehled úkonů pro úpravu  parametrů emulze[29] 
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K přípravě nové emulzní kapaliny je nutné používat čisté nádoby, které nemají 

pozinkovaný povrch. Koncentrát se přidává do vody za stálého míchání, nikdy ne naopak.  

V průmyslových podnicích se provádí ředění emulze na požadovanou koncentraci 

pomocí směšovače, blíže obrázek č.7. Požadovaných hodnot koncentrace emulze 

dosáhneme jednoduchým nastavením na regulačním ventilu směšovače. Směšování 

olejové frakce s vodou by mělo probíhat co nejblíže nádrže s olejem. Tímto zajistíme 

správnou koncentraci emulze po celou dobu plnění.    

 

 

Obrázek č.7 Směšovač (foto autor) 

Kontaminaci emulzní kapaliny a její následný vývoj zobrazuje Příloha č. 1 „Digram 

kontaminace chladící emulze dle souvislostí“.  

Často opomínaným parametrem bývá kvalita vody, která se používá pro ředění 

koncentrátu.  

Pravidelným monitoringem emulzních náplní jednotlivých strojů se prodlužuje 

jejich životnost, zdravotní nezávadnost a zachování funkčnosti.  

V případě, že dojde k výskytu anomálie v některé z výše uvedených oblastí, lze do 

určité míry poškozenou emulzní kapalinu znovu regenerovat. 
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4.1.    Hlavní parametry emulzní kapaliny  

Hlavními sledovanými parametry emulzních kapalin je koncentrace emulzní 

kapaliny, hodnota pH, bakterie, plísně, přítomnost cizích látek, tvrdost vody, přehled 

v tabulce č.2.  

Tabulka č.2 Přehled sledovaných parametrů emulze [29] 

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 

Indikační pH papírek, elektrický 

pH metr 

Stanovení obsahu 

dusitanů 

Minimálně jednou za 

měsíc 

Indikační proužek pro stanovení 

obsahu dusitanů 

Stanovení počtu 

mikroorganizmů 
Měsíčně Dip-slide test 

Stanovení celkové 

tvrdosti emulze 
Měsíčně 

Indikační proužek na tvrdost 

vody 

 

4.1.1.    Koncentrace emulzní kapaliny  

Koncentrace emulzní kapaliny je nejdůležitější sledovaný parametr v průběhu péče 

o emulzní kapaliny.  Vyjadřuje objemový poměr koncentrátu emulzní kapaliny a technické 

vody. Pro každý druh prováděné operace (např. soustružení, broušení) je nadefinována 

nejvhodnější koncentrace přímo od výrobce. Zpravidla bývá poměr koncentrátu a vody, dle 

výrobce a účelu použití, stanoven od 1% do 9%. [12] 

Pravidelná kontrola proměření koncentrace emulsní kapaliny je provádí 

refraktometrem (obrázek č.8).  
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Obrázek č.8 Refraktometr (foto autor) 

4.1.2.    Sledování hodnoty pH 

Druhým nejdůležitějším činitelem, který ovlivňuje životnost emulzní kapaliny, je  

pH hodnota emulze. Měření probíhá pomocí tradičních pH papírků, nebo se používají 

digitální pH metry. Hodnota pH chladící emulze se musí pohybovat nad číslem 7,0 do 

nejvyšší hodnoty pH 9,5. Případné zjištění nižších hodnot ukazuje na problém s kvalitou 

emulzní kapaliny. Nízké pH může způsobit i korozi opracovaného výrobku a může mít 

nepříznivý vliv na pokožku obsluhy obráběcího stroje. [12] 

4.1.3.    Bakterie a plísně 

Bakterie patří mezi nejvýznamnější činitele, které ovlivňují životnost emulze. Jsou 

obsaženy v každé řezné kapalině a jejich počet postupně v čase roste. 

Obecně platí pravidlo, že počet bakterií je třeba udržet v množství, kdy ještě nemá 

vliv na kvalitu chladicí kapaliny. 

Přítomnost bakterií měříme Dip-slide testy, které slouží k rychlému zjištění 

přítomnosti bakterií. Tento test nerozlišuje jednotlivé kultivace bakterií. 

Plísně jsou ve vodou ředitelných emulzních kapalinách, na rozdíl od bakterií, méně 

častým jevem. Jejich výskyt je podmíněn přítomností cizích látek (např. potraviny, 

nedopalky) v kapalině, které aktivují bujení plísní. Přítomnost plísně, příklad na obrázku 
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č.9, lze identifikovat dle houbovitých těles, které se zachytí na roštech, nebo plavou 

v kapalině. Přítomnost plísně může ohrozit nejen funkčnost čerpadel, ale hlavně může dojít 

k přenosu plísní na pokožku obsluhy stroje. [12] 

 

 

Obrázek č.9 Plísně na roštu emulzní nádrže (foto autor) 

 

4.1.4.    Tvrdost vody 

Tvrdost vody je často opomíjený parametr při ředění koncentrátu emulzní kapaliny, 

protože nemá přímý vliv na technické parametry kapaliny. Nicméně právě tvrdost vody 

může výrazně ovlivnit kvalitu a v neposlední řadě životnost emulzní kapaliny. Se 

stoupající tvrdostí vody může klesat chemická stabilita kapaliny, která se projevuje 

rozsazením jednotlivých složek kapaliny. Taktéž může dojít k vyšší pěnivosti kapaliny. 

Tvrdost vody se měří papírovými proužky, podobně jako pH.  [12] 

4.1.5.    Přítomnost cizích látek  

Nepříznivý vliv cizích látek může spočívat v ucpání chladicího systému, tzn. 

zhoršený odvod tepla a třísek z místa řezu a také již výše popsaný nárůst bakterií a plísní. 

Může jít o různé oleje, které se používají v ostatních systémech stroje (hydraulický, 

převodový), ale také cizí látky, které se dostanou do oběhu vinou nekázně obsluhy stroje. 

Celkový neshodný stav emulze (vizualizace viz. příloha č.1) se může projevit i tvorbou 



Tomáš Szyroki: Péče o emulzní  kapaliny 
 

2013   19 

„pěny na hladině náplně “, jejíž příklad vidíme na obrázku č.10. Pěna zabraňuje přístupu 

vzduchu a dochází ke znehodnocení kapaliny.   

Znečišťující látky, které se dostávají do chladící kapaliny, lze odstranit odsáváním 

nečistot z hladiny náplně a filtrací kapaliny.  

 

 

Obrázek č.10 Pěna na emulzní náplni (foto autor) 

 

4.2.    Filtrace a regenerace emulzní kapaliny  

Z hlediska životnosti emulzní kapaliny je důležitý pravidelný monitoring a odborný 

servis. Pravidelným sledováním všech uvedených hlavních parametrů emulzní náplně 

stroje dochází k výraznému prodloužení životnosti vodou ředitelných emulzních kapalin. 

V používaných emulzních kapalinách se objevují nečistoty, spojené s opracováním 

výrobku a s vnějšími vlivy, které působí na kapaliny. Emulze je znečištěná kovovým 

odpadem, okapovými oleji, pevnými nečistotami, bakteriemi, blíže vizualizováno na 

obrázku č.11. 
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Obrázek č.11 Vizualizace znečištění emulzní nádrže [17] 

 

U strojů s objemem nádrže větším než 1000 litrů je nutný častější monitoring 

koncentrace, čistoty a vizuálního stavu kapaliny a následná filtrace. Monitoring spočívá 

v pravidelném měření koncentrace a pH v emulzní náplni. Stav emulzní náplně je sledován 

i formou rozborů v laboratořích, kde se podrobněji zjišťuje stav kapaliny, viz tabulka č.3. 

 

Tabulka č.3 Výsledky měření [17] 

SLEDOVANÉ 
PARAMETRY 

HODNOTA  PŘED HODNOTA  PO JEDNOTKA 

Obsah oleje titračně 5,6 5,3 % obj.  

Obsah oleje refraktometricky 6,2 6,1 % obj.  

pH 8,8 9 -------  

Bakterie < 103  < 103  kolonie/ml  

Houby negativní negativní -------  

Plísně < 103   < 103    kolonie/ml  

Vodivost 245 250 mS/m  

Dusitany < 6,4 < 6,4 mg/l  

Dusičnany 10600 10500 mg/l  

Nečistoty na membráně 

0,8μm 
3084 179 mg/kg   
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Pro umocnění efektivnosti péče o emulzní kapalinu je možné použití 

antibakteriálních přípravků, které likvidují zárodky plísní, hub a bakterií v úsadách 

emulzních kapalin. 

Obsah cizích látek v kapalině způsobuje její napadání bakteriemi a nepříznivě 

ovlivňuje stabilitu emulze. Navíc dochází ke znečištění oběhového systému úsadami. 

V případě velkého znečištění kapaliny je nutné kapalinu odčerpat a nádrž vyčistit od 

tuhých úsad. Příklad tuhé úsady můžeme vidět na obrázku č.12.  

 

 

Obrázek č.12 Tuhé úsady na dně emulzní nádrže (foto autor) 

Původní emulzní kapalina se přefiltruje (regeneruje) a napustí se zpět do vyčištěné 

nádrže. Výhodou regenerace je navrácení až 80% objemu upravované řezné emulze zpět 

do výroby, což představuje výrazné snížení produkce odpadů.  

V průběhu čištění je nutné dbát na důkladné vyčištění celého oběhového systému 

(nádrže, potrubí, trysek), včetně aplikace antibakteriálního roztoku. Neodstranění 

znečištění, bakterií a plísní z chladícího systému mohou přivodit opětovnou degradaci 

kapaliny. Plísně a bakterie jsou do emulze přinášeny z vnějšího okolí.    

Životnost pravidelně ošetřované (regenerované) řezné emulze se výrazně 

prodlužuje, blíže znázorněno na obrázku č.13. 

Pravidelnou péčí nedochází k významným změnám chemického složení a vlastností 

řezné emulze. Tímto se výrazně se snižují rizika zdravotních problémů obsluhy stroje, 

spojené s různou citlivostí jedinců na některé složky emulzní kapaliny. 
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Obrázek č.13 Znázornění životnosti emulzní kapaliny [17] 

 

Snížení produkce nebezpečných odpadů a snížení objemů vstupního 

koncentrovaného oleje znamená pro firmu přímou úsporu nákladů. Další přínos spočívá 

v prodloužení intervalu plánovaných odstávek strojů. 

Nejběžnější filtrační systémy, používané v průmyslu, jsou: 

- magnetické filtry  

- papírové filtrační systémy  

- textilní filtrační systémy 

- centrifugy [12] 

Magnetické filtry - oddělují tuhé látky kovového charakteru z používané emulzní 

kapaliny. Díky magnetickým vlastnostem, příklad magnetické desky na obrázku č.14, 

dochází k usazování kovových nečistot na stěnách magnetu a tyto se poté mechanicky 

odstraňují. Eliminací přítomnosti těchto nečistot, které jsou živnou půdou pro bakterie a 

plísně v emulzní náplni stroje, dojde k prodloužení životnosti kapaliny. Jde o jeden 

z nejjednodušších a zároveň velmi účinných způsobu zachycení tuhých kovových úsad. 

Magnetické filtry se zpravidla používají v kombinaci s některým z dalších způsobů filtrace 

ve filtračních jednotkách. 
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Obrázek č.14 Magnetický filtr emulzní nádrže (foto autor) 

 

Papírové filtrační systémy - emulzní kapalina je filtrována filtračním papírem 

různého typu, kdy kapalina protéká přes filtr a vtéká do zásobní nádrže. Papírové filtry jsou 

většinou součástí celé filtrační jednotky, příklad na obrázku č. 15, kdy dochází 

k automatickému posunu a odvíjení znečištěného filtračního papíru. Znečištěný filtrační 

papír je likvidován jako nebezpečný odpad. 

 

 
 

Obrázek č.15 Filtrační jednotka s papírovým systémem filtrace (foto autor) 
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Textilní filtrační systémy – emulzní kapalina je filtrována textilií, která může mít 

podobu sáčku, popř. rukávu. Jsou vyráběny jako sešívané, nebo bezešvé, dle velikosti 

filtrovaných částic, požadovanou účinností. Filtrují se částice od 0,5 mm do 1500 mikronů. 

Nečistoty jsou zadrženy v instalovaném sáčku (rukávu) a likvidují se celé filtry. Tímto 

dochází k další produkci nebezpečných odpadů. 

Používané materiály:  

- netkaná textilie – filtrují částice o velikosti od 0,5 do 200 mikronů, 60 % - 70 % 

účinnost, materiál může být polypropylen, polyester, nylon a viskóza 

- mikrovlákno – filtrují částice o velikosti od 1 do 25 mikronů, mají absolutní 

účinnost okolo 99,98 %, materiál je polypropylen 

- síťovina – filtrování částic o velikosti od 1 do 1500 mikronů, materiál může být z 

nylonu, polypropylenu a polyesterové monofilní sítě, jedná se o přesně tkané 

médium s tepelně upravenou strukturou, jenž má mikronovou přesnost ok. 

 

Centrifugy – separace probíhá pomocí principu odstředivé síly. Z emulzní kapaliny 

se oddělí degradované části emulzní náplně, oleje ze ztrátových mazání a pevné částice, 

které jsou odváděny do zásobníku, regenerovaná emulze je odváděna zpět do nádrže.  

 

 

Obrázek č.16 Odstředivý separátor [17] 
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Odvodněné zbytkové pevné nečistoty se usadí na vnitřní straně rotační části 

separátoru. Pomocí odstředivého separátoru (viz obrázek č.16) je možno eliminovat 

částečky až do jednoho mikronu.  

Jde o jednu z nejúčinnějších forem péče o emulzní kapaliny s průběžným čištěním. 

Nedochází k produkci nebezpečného odpadu, který vzniká při používání papírových a 

textilních filtrů ve filtračních systémech.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Rozdíl ve vizuálním vzhledu emulzní kapaliny před separací a po separaci můžeme 

vidět na obrázku č. 17. 

 

 

Obrázek č.17 Emulzní kapalina před a po separaci (foto autor) 

Servis emulzních kapalin je náročný proces, který musí být podpořen kvalitním 

technickým vybavením a odbornými znalostmi zaměstnanců, kteří jsou zárukou splnění 

kvalitativních požadavků péče o emulze.  

Výsledkem péče je nejen  úspora emulzního koncentrátu, ale i výrazné snížení 

objemu znehodnocené emulze, to znamená nebezpečného odpadu, který je nutné předat 

k likvidaci.  
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5.    METODY ODSTRAŇOVÁNÍ EMULZNÍCH KAPALIN 

Využíváním emulzních kapalin v procesu výroby má i stinnou stránku a tou je 

likvidace znehodnocené řezné emulze, která je nebezpečná životnímu prostředí.                

Pro likvidaci jsou využívány nejčastěji tři metody:  

- chemicko-fyzikální způsob likvidace  

- membránová filtrace 

- destilace 

Použití konkrétní metody závisí na různých aspektech. Na objemu likvidované 

kapaliny, na vybavení specializované firmy, na možnosti převozu znehodnocené kapaliny 

do místa likvidace.   

Je nutná přítomnost odborně proškolených zaměstnanců, kteří dohlížejí na celý 

proces likvidace. [9,13] 

5.1.    Chemicko-fyzikální způsob likvidace emulzní kapaliny 

Chemicko-fyzikální způsob likvidace je realizován postupnou aplikací chemických 

látek do likvidované kapaliny. Tento způsob je výhodný pro zpracování velkých objemů 

znehodnocených kapalin, popřípadě pokud je firma vybavena místem pro centrální 

zpracování odpadů. Jde o proces, který je náročný na počet a objem jímek.  

Přídavkem hydroxidu sodného dosáhneme odloučení těžkých kovů. Poté následuje 

fáze dělení, kdy dojde k oddělení vodní fáze od olejů a vloček hydroxidu. V průběhu 

likvidace je potřeba kontrolovat hodnotu pH, průběžně odebírat vzorky z různých míst 

jímek a na základě výsledků dávkovat chemikálie.   

Při tomto způsobu likvidace kapaliny může dojít k překročení limitů výskytu 

těžkých kovů ve zpracovávaných odpadech. [13] 

5.2.     Membránová filtrace emulzní kapaliny 

Membránová filtrace je způsob likvidace emulzních kapalin v místě jejich vzniku. 

Pro správnou funkčnost zařízení je nutné zvolit vyhovující typ membrány, která je 

nejvhodnější pro likvidaci daného typu emulzní kapaliny. 
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Tento proces zahrnuje reverzní osmózu, ultrafiltraci, hyperfiltraci a elektrodialýzu. 

Reverzní osmóza oddělí materiály s obsahem anorganických iontů. Ultrafiltrace 

oddělí organické složky dle zvoleného typu membrány. Hyperfiltrace oddělí organické i 

iontové složky pomocí filtrů s nižšími rozměry membránových pórů. Elelktrodialýza se 

používá k vyloučení iontových sloučenin vody.  

Čistota takto vyčištěné vody je vysoká a lze ji použít zpět do procesu, popřípadě 

recyklovat. Problémem u tohoto způsobu likvidace kapalin může být rozdílné složení 

likvidovaných kapalin. [13, 16] 

5.3. Destilace 

Destilace emulzní kapaliny je způsob dělení odpařením kapalných fází, které se 

skládají minimálně ze dvou a více látek a liší se v hodnotě bodu varu. Pro řádnou účinnost 

musí být rozdíl v bodě varu alespoň 10°C. Na základě různého bodu varu jednotlivých 

frakcí kapaliny jsou odváděny páry ke kondenzaci, přičemž získáváme jednotlivé látky 

původního roztoku. Při použití vhodného tlaku, teploty a podmínek kondenzace mohou mít 

tyto kondenzované látky vysokou čistotu. 

Podle tlaku, použitého v průběhu procesu destilace hovoříme o:  

- atmosférické destilaci 

- vakuové destilaci 

- tlakové destilaci 

Nejběžněji používanou destilací v průmyslu je destilace vakuová. Vytvořením 

vakua dojde k snížení teploty bodu varu, účinnost dělení je na vyšší úrovni. Kapaliny 

destilují při nižší teplotě, čímž dojde zároveň k úspoře energie, u jednotlivých složek dojde 

k minimalizaci teplotního poškození. Nevýhodou jsou vyšší pořizovací a provozní náklady 

díky použití konstrukčně složitější aparatury.     

Destilace je zpravidla v průmyslu realizována v kolonách, kdy dochází k opakované 

destilaci - rektifikaci.  
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5.4.        Deemulgační stanice 

Deemulgační stanice používáme k snížení ropných látek z odpadních vod pomocí 

aplikovaných chemikálií. Vzniká kal, který je  separován a dále odvodňován, např. 

v sedimentačních nádržích, kalových nádržích. 

Znehodnocenou emulzní kapalinu dopravíme do akumulační nádrže, ze které je 

dopravována do odlučovače ropných látek a reaktoru, kde se působením chemických látek 

destabilizují koloidní částice, které vytvoří vločky. Vločky sedimentují v usazovací nádrži, 

nebo dochází k oddělování ve flotátoru.  Přebytečný kal je odčerpán do další kalové nádrže 

a dále odvodňován.  

Odsazená voda se dočišťuje pískovými filtry. Pokud svým složením vyhovuje 

předpisům, odtéká do kanalizace. [33]   

5.5. Odparka emulzní kapaliny 

Odparka je metoda, fungující na principu odpařování znehodnocených emulzních 

kapalin. Tento způsob likvidace degradovaných kapalin je výhodným řešením pro podniky 

s produkcí nad 200 m
3 

odpadních kapalin za rok. U odparek je dosahováno vysokého, až 

95%, výtěžku původního množství vody s velmi dobrou čistotou destilátu.  

Dle technologie zpracování znehodnocené emulze rozlišujeme odparky: 

- atmosférické -  tlak v odparkách je roven tlaku atmosférickému 

- vakuové - tlak v odparkách je snížen, vlastní proces odpařování probíhá v podtlaku 

při teplotě varu vody asi 30 - 35°C (obrázek č.18) 

Proces likvidace probíhá v místě vzniku odpadů a provoz odparky může být 

nepřetržitý. Vyčištěná voda nemá žádné těžké kovy a malé množství minerálních složek. 

Zkoncentrovanou odpadní vodu je možné použít, díky vysokému podílu olejové složky, 

jako energetické složky paliva ve spalovnách a cementárnách.  

 



Tomáš Szyroki: Péče o emulzní  kapaliny 
 

2013   29 

 

Obrázek č.18  Schéma vakuové odparky [33] 

Tento způsob likvidace znehodnocených kapalin je možné používat u zpracování 

kapalin s různým složením. Vyčištěnou vodu je možné znovu použít ve výrobním procesu, 

k přípravě obráběcích kapalin. [13, 33] 

5.6. Kontinuální pískové filtry 

Kontinuální pískové filtry jsou pro svou přizpůsobivost využívány v průmyslové i v 

komunální sféře. Pískové filtry s kontinuálním propíráním a kontinuální regenerací 

filtrační náplně jsou vhodné i pro těžké provozní podmínky, kdy mohou být řazeny do 

bloků.  

Kontinuální písková filtrace je založena na principu protiproudé filtrace, vizuálně 

znázorněno na obrázku č.19, kdy odpadní kapalina je přiváděna vnějším pláštěm 

středového porubí pískového filtru do kuželového rozdělovače, který vodu rovnoměrně 

rozděluje po filtračním lůžku. Kapalina stoupá směrem vzhůru, je filtrována pískem, který 

je neustále propírán. Přefiltrovaná voda je odváděna přes přepad. 

Znečištěný filtrační písek je odčerpáván ze dna filtru do separačního prostoru 

v horní části filtru, kde dochází k poklesu rychlosti proudění pod sedimentační rychlost 

písku k oddělení transportní a prací vody, která přes přepad samospádem odtéká. Písek 

přepadá do labyrintu, kde je protiproudem vypírán. Vyčištěný písek padá zpět na horní 

vrstvu filtrační náplně. [33]   



Tomáš Szyroki: Péče o emulzní  kapaliny 
 

2013   30 

 

 

Obrázek č.19  Schéma kontinuální pískové filtrace [33] 

 

5.7. Stripování 

Stripování je fyzikální jednotková operace, při které jsou rozpouštěné molekuly 

transportovány z kapaliny do proudu plynu nebo páry. Hnací silou pro přenos hmoty je zde 

koncentrační gradient mezi plynnou a kapalnou fází. Proces stripování probíhá ve 

stripovacích věžích, příklad na obrázku č. 20, kde dochází ke kontaktu mezi kapalnou (l) a 

plynou (g) fází. Dobře fungující stripovací zařízení může dosáhnout až 99% odstranění 

těkavých organických látek z vody. 

Pro čištění odpadních vod s vyšším organickým znečištěním se používá stripování 

vodní parou, s teplotami až 200 °C. Jde o investičně i provozně nákladnější. [16,35]   
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Obrázek č.20  Schéma stripování vzduchem[35] 

5.8. Solidifikace 

Solidifikace odpadu je založena na zpevnění odpadu, který má původně skupenství 

buď plynné, kapalné nebo pevné pomocí matrice vytvořené anorganickou nebo organickou 

látkou. 

Je to tedy proces, kdy jsou nebezpečné chemické látky v odpadu chemicky vázány 

(fixovány) s hydraulickými nebo organickými pojivy a speciálními přísadami (aditivy a 

aktivátory či akcelerátory) a spolu pak vytváří pevné formy bloků nebo zrn makroskopické 

velikosti. 

Před vlastní solidifikací je potřeba převést nebezpečné složky odpadu do málo 

rozpustné formy. Musí se odstranit vlhkost a těkavé složky z odpadu, popřípadě převést 

velmi nebezpečné složky odpadu do méně nebezpečných. Pro dokonalé smísení odpadu 

s obalovou látkou je nejvhodnější granulovaná podoba nebezpečného odpadu. [16,34]                                                                                                                                                                                                                                                                          
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6. ZÁVĚR  

Veškerá průmyslová výroba určitým způsobem zatěžuje životní prostředí produkcí 

odpadů. Využívání prostředků ke zvýšení produktivity výroby dále zvyšuje produkci 

odpadů. Výše popsané jednotlivé kroky péče o emulzní kapaliny jsou základním krokem 

pro zavedení „Total Fluid Managementu“.  

Správnou a odbornou péčí o procesní kapaliny dosahujeme výrazného snížení 

spotřeby vstupních koncentrátů (blíže graf č.2) a zároveň prodloužením životnosti emulzní 

kapaliny se snižuje produkce nebezpečných odpadů z jejich používání.  

Neméně významným důvodem je zaručená zdravotní nezávadnost kapaliny, tzn. 

eliminace možných nepříznivých účinků na zdraví člověka.     

 

Spotřeba emulzního koncentrátu
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Graf č.2 Roční spotřeba vstupního emulzního koncentrátu    Zdroj: autor 

Do budoucna by se měl trend vývoje řezných emulzí posunout do oblasti 

biologicky odbouratelných kapalin.  

Environmentalizace výrobních procesů je jediná možná cesta, jak snížit dopady 

průmyslové výroby na životní prostředí. 
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8. SEZNAM PŘÍLOH: 

 

Příloha č. 1 Digram kontaminace chladící emulze dle souvislostí 

Příloha č.2  Příklad bezpečnostního listu emulzního oleje (HOCUT 3380) [30] 
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Příloha č.1  Digram kontaminace chladící emulze dle souvislostí 
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Příloha č.2 Příklad bezpečnostního listu emulzního oleje (HOCUT 3380) [30] 
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