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ANOTACE 

V předložené práci je zpracováno využití procesních kapalin v obráběcích procesech, které 

přináší kromě výhod i určitá negativa. Ty bývají spojené s kontaminací pracovního 

prostředí a nežádoucím vlivem na zdraví obsluhy stroje. V první části jsou popsány 

požadavky, vlastnosti a použití procesních kapalin ve výrobě a k čemu vlastně slouží. 

V další části jsou popsány druhy znečištění procesních kapalin, čištění a následné vrácení 

do oběhu. V závěru práce je popsána likvidace těchto kapalin a negativní vlivy na pracovní 

prostředí a lidské zdraví. 

Klíčová slova: 

procesní kapaliny, kontaminace, aerosol, NPEL, filtrace emulze, obrábění, řezný proces, 

SUMMARY 

In the presented study is processed the use of process fluids in machining processes that 

brings both advantages and some disadvantages. They are usually associated with 

contamination of the work environment and have bad health effects on the operator of the 

machine. The first section describes the requirements, characteristics and use of process 

fluids in production and it describes what it actually serves to. The next section describes 

the types of pollution of process fluids, cleaning and subsequent return into the circulation. 

In conclusion, the study describes the disposal of these fluids and negative effects on the 

working environment and human health. 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

V současné době lze považovat procesní kapaliny ve strojírenství za 

neodmyslitelnou součást tohoto průmyslového odvětví. Dnes se bez procesní kapaliny 

neobejde téměř žádná obráběcí operace, ať už se jedná o třískové obrábění, či další druhy 

operací, kde je potřeba chladícího, mazacího, čistícího a ochranného účinku. Díky 

procesním kapalinám je možné prodloužit životnost nástroje a také uspokojovat vzrůstající 

požadavky na jakost obrobku. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, i negativní dopady, 

které vznikají díky používání procesních kapalin. Mohou být nebezpečné, jak pro životní 

prostředí, tak pro člověka samotného. 

Ve své bakalářské práci bych se proto ráda touto problematikou zabývala. 

Charakterizuji zde, jak klady které přináší používání procesních kapalin, tak se i zaměřuji 

na jejich negativní účinky. 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je posoudit a zhodnotit na základě informací 

a poznatků z naší, ale i zahraniční literatury současný stav a vývoj problematiky používání 

procesních kapalin ve výrobě. A zda je možné nadále snižovat nežádoucí účinky na zdraví 

člověka a také neohrožovat při použití a následné likvidaci těchto kapalin životní prostředí. 
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2 PROCESNÍ KAPALINY 

Procesní kapaliny jsou velmi důležité a to především v procesu obrábění kovových 

materiálů. Jejich kvalita často rozhoduje o výsledku finálního výrobku a životnosti 

obráběcích strojů. Vhodné zvolení procesní kapaliny pro danou technologii je však velmi 

složité. Závisí na mnoha vlivech, se kterými je nutné počítat. Správná volba procesní 

kapaliny má pak velmi příznivý vliv na prodloužení trvanlivosti řezného nástroje, zvýšení 

jak povrchové, tak i rozměrové jakosti výrobku a v neposlední řadě slouží procesní 

kapaliny také k odvádění tepla z místa řezu. [1] 

Při volbě procesních kapalin ve výrobě je proto důležité znát její charakteristiku. Ta 

je nezbytná pro určení vhodnosti pro danou obráběcí operaci (Obrázek 1) [2]. 

 

Obrázek 1: Operace chladícím a mazacím účinkem [2] 

Stěžejními vlastnostmi procesních kapalin jsou především mazací, chladící a čistící 

účinek, dále pak přiměřené náklady, zdravotní nezávadnost, další využitelnost a ekologická 

odbouratelnost. Tyto faktory by se vždy měly promítnout také při jejich volbě. [1] 

Vlastnosti procesní kapaliny se rozdělují do dvou hlavních skupin a to procesní 

kapaliny s převažujícím chladícím účinkem a kapaliny s převažujícím mazacím účinkem. 

Rozhodující význam má pro charakter vytvářeného řezného prostředí (poměr chladícího 

a mazacího účinku) geometrie použitého nástroje. Obecně lze říci, že nástroj s přesně 

definovatelnou geometrií vyžaduje zvýšený mazací účinek a nástroj u, kterého není 

geometrie břitu přesně definována, vyžaduje naopak intenzivnější účinek chladící. 

 

náročnost na 

chlazení 

 

 

 

 

 

náročnost na 

mazání 
frézování 

soustružení 

vrtání 

vystružování 

broušení 

honování 

lapování 



Lenka Lenková: Procesní kapaliny a emulze 

2013 3 

Trendem dnešního trhu je snaha zvyšovat mazací schopnosti i u procesních kapalin 

s chladícím účinkem a tím potírat rozdíl mezi těmito skupinami. [1] [2] 

2.1 Požadavky na procesní kapaliny 

Z hlediska provozního je však třeba ještě uvést další požadavky na tyto kapaliny. 

Jedná se především o: 

 chladící účinek, 

 mazací účinek, 

 čistící účinek, 

 provozní stálost, 

 ochranný účinek proti korozi. [1] 

Chladícím účinkem se rozumí schopnost řezného média odvádět teplo z místa 

řezu. Teplo vzniklé při řezání je odváděno tím, že procesní kapalina obklopující nástroj, 

obrobek i třísky přejímá část vznikajícího tepla. Chladící účinek (Obrázek 2) závisí 

především na smáčecí schopnosti procesní kapaliny, na výparném teple, rychlosti 

vypařování, na tepelné vodivosti a v neposlední řadě také na měrném teple. Čím větší 

budou tyto veličiny, tím také poroste chladící účinek procesních kapalin. [1] [3] 

 

Obrázek 2: Chladící účinek pomocí procesní kapaliny [3] 

Důležitou roli při tomto procesu hraje rovněž odpovídající množství a provozní tlak 

použité procesní kapaliny. Větší množství kapaliny a její vyšší tlak daleko lépe obrobek 

ochladí. Zároveň se ale vyskytuje problém s větším odpařováním a vyšší intenzitou 

výskytu aerosolů a to není žádoucí, z důvodu ohrožení zdraví obsluhy stroje. Aby byla 
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procesní kapalina využita hospodárně a neměla vliv na zdraví, je nutné vznikající páry 

odsávat. [4] 

Mazacím účinkem je vyjádřena schopnost řezného média vytvořit ochrannou 

vrstvu mezi obrobkem a nástrojem (Obrázek 3), která sníží tření a brání tak přímému styku 

kovových povrchů. Mazací schopnost dokáže zajistit zmenšení řezných sil, spotřebu 

energie a dále zaručí zlepšení jakosti obráběného povrchu. [1] Tento proces se uplatňuje 

zejména při náročnějších operací, jako je protahování, výroba ozubení a řezání závitů [4]. 

 

Obrázek 3: Mazací účinek při odvalovacím obrábění [3] 

Schopnost mazání řezného média je závislá hlavně na viskozitě vzniklé vrstvy. 

S rostoucí viskozitou se však zhoršuje pronikání procesní kapaliny mezi třecí plochy. Dále 

také více procesní kapaliny ulpívá na odpadových třískách a tím jsou navyšovány ztráty na 

její pořízení. [1] [4] 

Čistící účinek řezného prostředí zajišťuje odstranění třísky z místa řezu a zároveň 

vylepšuje vlastnosti brusného kotouče, jelikož vyplavuje zanesené póry řezaného materiálu 

a zároveň čistí povrch brusného tělesa. [1] Tento čistící účinek procesní kapalinou je 

znázorněn na fotografii (Obrázek 4). 
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Obrázek 4: Odstranění třísek z místa řezu [5] 

Čistící účinek procesní kapaliny rovněž zabraňuje slepování částic, které při řezání 

vznikají. Především při broušení, řezání závitů a hloubkovém vrtání děr, má čistící účinek 

velký význam. [1] 

Pojem „provozní stálost“ lze vysvětlit jako dobu, než dojde k výměně řezného 

média. Provozní stálost procesní kapaliny naruší až vlastnosti, které začnou negativně 

zasahovat a ovlivňovat výrobní proces obrábění. [6] 

Stárnutí a tím i snížená funkčnost procesní kapaliny se projevuje převážně tvořením 

usazenin, které mohou způsobit dokonce až poruchu obráběcího stroje. Stárnoucí procesní 

kapalina ztrácí mazací účinek, může způsobovat korozi u kovových částí a to jak stroje, tak 

i kovového obrobku. [1] 

Jakmile se naruší provozní stálost, mnohdy se objeví další komplikace 

v podobě hnilobného procesu. Zápach hnilobného rozkladu procesní kapaliny tak 

znepříjemňuje pracovní prostředí obsluhy obráběcího stroje. 

Provozní stálost procesní kapaliny závisí na jejím fyzikálním a chemickém složení. 

Během provozu ovlivňují požadovanou stabilitu zejména úkapy ostatních provozních 

kapalin, které jsou běžně používané pro přenos síly a mazání vodících ploch obráběcích 

strojů. Významnou úlohu této problematiky sehrává i obsah mikroorganizmů, úroveň 

hodnoty pH a celková tvrdost vody, která se používá pro přípravu obráběcí kapaliny. Čím 

složitější řezné prostředí, tím větší sklon k nestabilitě. [1] [6] 

Ochranný účinek je důležitý proces, který je dán samotným složením procesní 

kapaliny a její provozní kondicí. Jen tak lze udržet samotný stroj, tak i obrobek neporušen 
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korozí. Ochranný účinek řezného prostředí se projevuje tím, že kovové části nenapadá 

a nezatěžuje korozními vlivy, ale naopak vytváří podmínky pro jejich ochranu. V opačném 

případě by bylo nutné výrobky mezi jednotlivými operacemi konzervovat a to by obráběcí 

proces značně protáhlo a také zvýšilo náklady. [1] Do řezného média jsou proto přidávány 

různé antikorozní ochranné přísady, které zabraňují korozi, jak řezné nástroje, tak 

i obráběného kovového materiálu vlivem vody v procesní kapalině. [6] 

Dodržováním uvedených zásad ochranného účinku se docílí snížení nákladů celého 

obráběcího procesu. [1] 

2.2 Rozdělení procesních kapalin 

Základní rozdělení procesních kapalin lze provést podle účelu použití a to na 

kapaliny s převažujícím chladícím účinkem a kapaliny s převažujícím mazacím účinkem. 

Toto dělení však dnes již plně nevystihuje sortiment dnešních procesních kapalin, které jsou 

k dostání na trhu. [7] Důvodem je stále zvyšující se snaha sjednotit požadavek a to jak na 

chladící, tak i mazací účinek procesních kapalin a tím potírat rozdíl mezi oběma druhy [1]. 

Dalšími druhy řezných kapalin jsou: 

 emulzní kapaliny, 

 řezné oleje, 

 vodné roztoky, 

 syntetické a polysyntetické kapaliny, 

 řezné mlhy. [1] 

Emulzní kapaliny tvoří v podstatě disperzní soustavu dvou vzájemně 

nemísitelných kapalin, v nichž jsou mikroskopické kapičky oleje dispergovány ve vodě 

[8]. Je třeba dále využít složky tzv. emulgátory, které snižují mezi povrchové napětí mezi 

oběma tekutinami a emulze stabilizují [1]. 

Emulzní kapaliny se vyznačují hlavně chladícími účinky, které závisí na jejich 

koncentraci. Dochází zde ke spojení přednosti vody a mazacího oleje. Čím je vyšší 

koncentrace emulgačního prostředku, tím menší bude chladící účinek a naopak se zvýší 

mazací schopnost emulzní kapaliny. [7] 
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Emulzní kapaliny je třeba obohatit o další přísady a to biocidy, které mají za úkol 

zbavovat emulzní kapaliny mikroorganismů, které se mají v těchto vodou ředitelných 

kapalinách tendenci tvořit. Jedná se zejména o kvasinky, mykózy, řasy a bakterie. [9] Dále 

je třeba přidávat do emulzních kapalin také různé antipěnící přísady (v praxi také zvané 

odpěňovače). Jedná se především silikonové oleje. [9] V neposlední řadě je nutné přidat do 

kapalin vodou ředitelných (emulzních kapalin) také antikorozní přísady, proti ochraně 

vzniku koroze. Jedná se především o boráty, amidy, aminy a sloučeniny karbonových 

kyselin. [10] 

Při práci s emulzními kapalinami je nutné dodržovat bezpečnost práce, která se 

váže na práci s těmito látkami. Zvláště u pracovníků, kteří přijdou s emulzními kapalinami 

do každodenního kontaktu, je dodržování bezpečnosti na místě. [1] Přidávané přísady 

mohou vyvolávat alergické reakce a díky emulgátorům značně vysušovat pokožku 

a způsobit kontaktní ekzém u obsluhy stroje [9]. 

Emulzní kapaliny nejsou průhledné, mají tzv. mléčný vzhled a tím se liší například 

od řezných olejů, také trvanlivost emulzí je mnohem menší ve srovnání s kapalinami 

vodou neředitelných [1]. 

Řezné oleje lze charakterizovat, jako kapaliny vodou nemísitelné, na bázi 

minerálních olejů. Mají velmi nízký chladící účinek a při vyšších řezných rychlostech se 

může tvořit nadmíra dýmu v obráběcím prostoru a v extrémních případech může dojít 

u řezných olejů v případě překročení řezné rychlosti i k vzplanutí. [1] 

Výhodou řezných olejů jsou velmi dobré mazací vlastnosti, které lze využít 

zejména u složitých operací s vyššími tlaky a nižšími obráběcími rychlostmi. Jedná se 

většinou o finální (dokončovací) operace, kde je kladen velký důraz na kvalitu povrchu 

konečného obrobku. [1] [11] 

Vývoj řezných olejů probíhal od prostých olejů, až k současnému velmi rozsáhlému 

spektru v širokém viskozitním rozmezí [12]. To je také důvod, proč řezné oleje pomalu 

snižují zatím největší podíl emulzních kapalin ve výrobě [1]. 

Řezné oleje lze dále rozdělit podle složení: 

 minerální oleje bez přísad, 

 mastné oleje z rostlinných a živočišných tuků, 
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 smíšené mastné a minerální oleje, 

 aditivované (zušlechtěné) smíšené mastné a minerální oleje. [11] 

Dalším nepřehlédnutelným důvodem, proč začínají být řezné oleje v oblibě, jsou 

stále přísnější požadavky na ekologickou a zdravotní nezávadnost průmyslových 

přípravků. Řezné oleje se daleko lépe a levněji likvidují, než dvousložkové emulzní 

kapaliny, které obsahují nejen olejovou část, ale i vodu. Ta se musí během likvidace 

složitými a nákladnými postupy nejprve oddělit od olejové složky. [11] [13] 

Použití řezných olejů ve výrobě je nepostradatelné tam, kde je zapotřebí velkého 

mazacího účinku, tedy hlavně u špatně obrobitelných kovových materiálů, při složitých 

obráběcích operací. 

Lze je také rozdělit na řady pro běžné použití, na speciální použití a beztřískové 

obrábění [12]. 

Řezné oleje pro běžné použití se uplatňují hlavně u třískového obrábění, řezání 

závitů a obrábění barevných kovů. Pokud je tato řada řezných olejů zařazena vedle 

obráběcích operací, také jako hydraulická kapalina, dá se tímto způsobem zabránit úniku 

strojních kapalin do řezného oleje a tím eliminovat negativní účinky kontaminace řezného 

média. Výhodou je též zjednodušení sortimentu potřebného k třískovým obráběcím 

operacím. [12] 

Řezné oleje pro speciální aplikace disponují vlastnostmi, jako je vysoký bod 

vzplanutí, velmi nízká odpornost a je určena převážně pro elektrojiskrové obrábění. Tyto 

řezné oleje, jsou také velmi vhodné pro použití ve funkci dielektrika. [14] [12] 

Další speciální aplikací s použitím řezného oleje této řady je metoda zvaná 

protahování. Zde je potřeba přidávat do řezného oleje účinná vysokotlaká aditiva, která 

zaručí vysokou kvalitu výsledného produktu. [12] 

Za zmínku stojí i řada řezných olejů pro beztřískové obrábění, která obsahuje 

tvářecí oleje s extrémní únosností mazacího filmu. Jsou vhodné pro tváření obtížně 

tvarovatelných materiálů a slitin barevných kovů, pro lisování, protlačování za studena 

a válcování. [1] Tyto řezné oleje se vyznačují špičkovou aditivací na bázi syntetických 

esterů, polárních mastných látek a aditiv. Pro tyto produkty se jako základové oleje 

používají úzké destilační frakce, které jim předurčují typické vlastnosti, jako jsou nízké 
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ztráty výnosem, nebo rychlé odpařování zbytků, kde už potom není nutné dodatečné 

odmašťování finálního produktu. [12] [15] 

Vodné roztoky - již jak název napovídá, tvoří hlavní základ voda. Řadí se mezi 

nejjednodušší druhy procesních kapalin, které mají poměrně málo výhod. Voda ve 

vodných roztocích vyžaduje řadu úprav, jako je změkčování, přidávání roztoků proti 

pěnivosti, přísad proti korozi. Další nevýhodou vodných roztoků je vznik kalů, který 

většinou provází nepříjemný zápach a je skutečností, že jsou tyto roztoky dobrým zázemím 

pro množení anaerobních bakterií. Na druhou stranu se vodné roztoky vyznačují velmi 

dobrými chladícími a čistícími účinky a proto jsou nadále v obráběcích operacích 

používány. [1] [8] 

U syntetických a polysyntetických kapalin jsou známy velmi dobré chladící, mazací 

a zároveň i ochranné účinky. Výhodou těchto kapalin je především jejich velká provozní 

stálost, to znamená delší uchování požadovaných vlastností pro obráběcí operace. [1] 

Syntetické řezné kapaliny bývají ve výrobě velkým přínosem pro ekologickou 

a pracovní hygienu. Většina těchto kapalin neobsahuje chlor, dusitany, sloučeniny boru 

a fenoly, tudíž látky vykazující toxické účinky. Neobsahují ani minerální oleje a tím je 

eliminován sklon procesní kapaliny k biologickému napadení mikroorganizmy. Syntetické 

řezné kapaliny jsou složeny z rozpouštědel tzv. glykolů (dvojsytných alkoholů), které ve 

vodě emulgují, nebo se zcela rozpustí. Glykoly bývají průhledné, a proto umožňují lépe 

sledovat obráběcí proces. Syntetické řezné kapaliny se neustále vyvíjí z důvodu zlepšení 

mazacích a antikorozních účinků. [1] [6] 

U těchto procesních kapalin lze dosáhnout výrazného zvýšení účinnosti, pokud není 

podceněn naprosto zásadní faktor a tím je kvalita vody. Zde je naprosto nežádoucí její 

vysoká tvrdost. Pokud se tento problém ve výrobě naskytne, je nutné použít technologii 

pro změkčování vody. 

Výhodou syntetických kapalin, oproti kapalinám na olejové bázi, jsou výhody 

ekonomické a výhody rychlejší přípravy této řezné kapaliny. Výhody provozní, tam stojí 

za zmínku dobré čistící vlastnosti a rychlejší odvod tepla z místa řezu. 

Pokud se rozptýlí do syntetických kapalin olej, vzniknou polysyntetické, které mají 

oproti kapalinám syntetickým větší mazací schopnost. Olejová složka v polysyntetických 

řezných kapalinách je však mnohem menší, než v samotných emulzních. [1] 
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Řezná mlha se dá charakterizovat, jako procesní kapalina rozptýlená tlakem 

vzduchu. Slouží k odvádění tepla z místa řezu a chlazení při obrábění. Principem chlazení 

řeznou mlhou bývá rozptýlení drobných kapiček této procesní kapaliny ve stlačeném 

vzduchu a tím mnohonásobně zvýšit chladící účinek. Díky proudu vzduchu má rozptýlená 

kapalina vyšší schopnost přijímat a odvádět teplo vznikající v místě obráběcí operace. [16] 

Tryska je nasměrována přímo k břitu nástroje a kapalina stříká rychlostí 300 m·s
-1

 [17]. 

Tato metoda chlazení řeznou mlhou vyžaduje hlavně kvalitní zakrytí a utěsnění 

stroje a to z důvodu zabránit velkému úniku proudu řezné mlhy. Dále je potřeba 

speciálního zařízení, které dokáže znovu zkapalnit aerosolové částice z pracovního 

prostoru stroje. 

Chlazení řeznou mlhou se používá hlavně u třískového obrábění. Přínosem tohoto 

druhu chlazení bývá malá spotřeba procesní kapaliny a tím také úspora výrobních nákladů. 

K nevýhodám řezné mlhy patří tvorba aerosolů, které mohou mít negativní vliv na obsluhu 

stroje z důvodu zatěžování dýchacích cest při práci s touto procesní kapalinou. Dále zde 

dochází k velkému znečištění pracovního prostředí, zejména podlah a povrchů stroje. Není 

možné všechnu řeznou mlhu pohltit a tím dochází ke znečištění pracovního prostoru. 

Téměř v každém provozu, kde se tato metoda chlazení řeznou mlhou používá, se potýkají 

s problémy tohoto rázu. Řešením mohou být vysoce kvalitní filtry na pohlcování řezné 

mlhy (Obrázek 5). [17] [18] 

 

Obrázek 5: Filtr na řeznou mlhu
 
[19] 
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2.3 Využití procesních kapalin 

Procesní kapaliny pro dané technologie obrábění, mají širokou škálu produktů pro 

mnohá použití s ohledem na typ metody obráběcí operace i použitého materiálu, tak jak 

uvádí Tabulka 1. [20] 

Tabulka 1: Přehled doporučených procesních kapalin ve výrobě [20]
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Soustružení D3 D5 D10 - E D3 D3 D3 B 

Vrtání a vystružování E, D10 F  J D5 E B B B B 

Frézování D5 D5 D10 D5 F B D3 D3 B 

Řezání závitů H J J D10 J C B C B 

Řezání závitů  

na automatech 
E H H - H B A C B 

Válcování závitů F F F - - C A B A 

Řezání pilou D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 B 

Výroba ozubení E F J D5 - B - - - 

Protahování J J J D10 J C B C B 

Broušení D2 D2 D2 D2,5 D2 D2 D2 D2 B 

Broušení závitů J J J - - C - C C 

Vysvětlivky: A - Minerální oleje, B - Mastné oleje, C - Maštěné oleje s přísadami, D - Emulze (číslo 

v tabulce značí koncentraci v %), E - Minerální oleje s přísadami, F - Lehké minerální oleje s přísadami,  

H - Oleje aktivované, J - Maštěný olej s přísadami  

V následujícím textu jsou přiblíženy některé druhy operací s využitím procesních 

kapalin. 

Při soustružení je hlavním úkolem ochrana trvanlivosti nástroje a tomuto 

požadavku nejlépe vyhovují emulze. Pokud má tvarový nůž vedle tvaru zabezpečit 

i dokonalou jakost povrchu obrobku, bylo by dobré volit řeznou kapalinu s dobrým 

mazacím účinkem, řezný olej, případně emulze s aktivními přísadami. 

Při frézování jde v prvé řadě o prodloužení trvanlivosti řezného nástroje a zmírnění 

tření mezi frézou a obrobkem. Při této obráběcí operaci se doporučuje používat řezné emulze. 
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Při vrtání je hlavním úkolem procesních kapalin prodloužit životnost nástroje 

(vrtáku) a vyplavovat vzniklé kovové třísky, které se tvoří při vrtání hlubokých děr. 

V tomto případě je lepší použít emulzní kapalinu. 

Vystružování, řezání závitů je náročná obráběcí operace, která vyžaduje udržet 

vysokou jakost povrchu a zároveň je nutné dodržet profil závitu. U běžného materiálu lze 

použít emulze s přísadami aktivních látek, nebo řezné oleje. Při nesnadno obrobitelných 

materiálech je dobré použít řezné oleje s aktivními přísadami. [4] 

Při broušení je hlavním úkolem procesních kapalin chladící účinek. Broušení se 

vyznačuje vysokou teplotou, která přechází do obrobku. Pro běžné materiály se při 

broušení používají emulze o koncentraci do 5 %. U ozubených kol, nebo jiných speciálních 

tvarů je nutné používat řezné oleje. [1] [4] 

Při honování je kladen důraz na procesní kapalinu dvojí. Odvádět teplo, které vzniká při 

pohybu honovací hlavy (Obrázek 6) a zároveň odplavovat části obráběného materiálu 

z brousících kamenů. Při honování oceli se používá směs oleje, nebo emulze o koncentraci 

5 až 10 %. [4] 

 

Obrázek 6: Obráběcí operace honování [21] 

Při lapování je stěžejní dosáhnout extrémně vysokých přesností tvaru, minimálních 

rozměrových odchylek a vysoké kvality povrchu obrobku. Metodou této obráběcí operace 

je rozptýlení brusiva z karbidu křemíku, ušlechtilého korundu, diamantu, nebo karbidu 

boru v procesní kapalině. Jedná se zpravidla o řezný olej, který je nanášen mezi lapovanou 

plochu brusného kotouče a lapovanou plochu obrobku. Zrna brusiva v procesní kapalině 
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působí na obrobek jako břit a tím dochází k dokonalému vyhlazení povrchu při této 

dokončovací operaci. 

2.4 Degradace procesních kapalin 

Degradací procesních kapalin lze nazvat ztrátu životnosti, nebo účinku, pro který se 

procesní kapalina používá. Může mít za následek špatné výsledky obráběcích procesů, ale 

také zvýšit náklady na nákup a údržbu procesních kapalin. Náklady na údržbu jsou 

graficky znázorněny na Obrázek 7. 

 

Obrázek 7: Náklady na údržbu a koupi procesní kapaliny [2] 

Z grafu na (Obrázek 7) je patrné, že celkové náklady na údržbu kapaliny činí 94,5% 

a 5,5% náklady na koupi kapaliny. 

Hlavními způsoby degradace procesních kapalin jsou kapalná znečištění 

tzv. úkapové oleje. V tomto případě se jedná především o oleje určené k mazání stroje, 

nebo oleje z okruhu hydrauliky. Nejsou určeny pro obráběcí technologie a mají nevhodné 

vlastnosti pro řezný proces. Mohou ale zhoršit požadované vlastnosti procesních kapalin 

a tím i jakost výrobků. Větší množství úkapových olejů může v procesních kapalinách 

utvářet bakterie. [2] [22] 

Další způsob, který vede k degradaci procesní kapaliny je znečištění pevnými 

částečkami, které vznikají při obráběcích procesech. V tomto případě se jedná o jemné 

třísky. Ty projdou do vany stroje, kde je umístěna procesní kapalina a dostanou se do 
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oběhu. Touto cestou se mohou dostat až k čerpadlům zásobující okruhy procesní kapaliny 

ve stroji a tím urychlit opotřebení částí čerpadel. 

Například u vysokotlakých čerpadel je velmi vysoká pořizovací cena a výměnou 

těchto čerpadel dochází ke značnému podražení provozu stroje. Dalším nežádoucím 

faktorem je ucpávání okruhů a zanesení trysek určených pro mazání a chlazení. V takovém 

případě může dojít k poničení obrobku, nebo i celého stroje. [22] 

Degradace vodou ředitelných kapalin mají za následek odchylky od 

požadovaného stavu emulzních kapalin, což shrnuje Tabulka 2. 

Tabulka 2: Odchylky a úpravy vodou ředitelných kapalin v provozu [23] 

Odchylky od požadovaného stavu Možnosti nápravy 

Tekutiny v nádrži Příliš nízký stav. 
Přidat namíchanou chladící mazací látku, přezkoušet ztráty 

odpařováním, přezkoušet úniky netěsnosti. 

Napadení bakteriemi >106 

zárodků/ml tekutiny (nepříjemný 

zápach). 

Přidání chladící mazací látky smíchané s vodou a biocidů, 

alkalické nebo neutrální pH. 

Napadení houbami, kvasinkami. 
Přidání biocidů, určit napadení mikroorganizmy pomocí Dip – 

Slide. 

Znečištěný oběhový systém. 
Přidat 1-2 % systémového čistícího prostředku. Nechat několik 

hodin obíhat s chladící mazací látkou. Posléze provést výměnu. 

Příliš nízká koncentrace. Přidání mazací chladící látky. 

Příliš vysoká koncentrace. Upravit za pomoci emulze s 0,5 % koncentrací. 

Příliš vysoká hodnota pH (>9,4) Pečlivě pozorovat náplň. Při dráždění pokožky náplň vyměnit. 

Příliš nízká hodnota pH(<8.5) Přimíchat látky zvyšující pH, nebo biocidy dle výsledku testu. 

Antikorozní ochrana není v pořádku. 

Zvýšit koncentraci, přezkoušet vodu na přípravu emulze, 

dávkovat odsolenou vodu, inhibitory koroze, látky zvyšující 

hodnotu pH. 

Nestabilní roztok. 

Stanovit degradaci, přidat biocidy, nastavit požadovanou 

koncentraci, doplnit chladící mazací látku, odsolenou vodu. Přidat 

alkalické regulátory hodnoty pH, provést částečnou výměnu. 

Pěnivost. 

Přidat octan vápenatý. Přezkoušet koncentraci, nasávání čerpadla 

vzduch, zpětný běh emulze není žádoucí – kontaminace, odstranit 

příčinu. Přidat přípravek proti tvorbě pěny. 

Vysoký obsah dusitanů > 20ppm 
Provést částečnou nebo úplnou výměnu, emulzi pozorovat, 

dodržovat nařízení TRGS 611. 

Vysoký obsah dusičnanů > 50ppm 
Provést částečnou nebo úplnou výměnu, emulzi pozorovat, 

dodržovat nařízení TRGS 611. 

Degradace vodou neředitelných kapalin mají za následek odchylky od 

požadovaného stavu řezných olejů. Pokud se nějaká odchylka objeví, je nutné zjednat 
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okamžitou nápravu a tím zabránit ztrátám ve výrobě. [23] Nejčastější odchylky a jejich 

náprava u řezných olejů shrnuje  Tabulka 3. 

Tabulka 3: Odchylky a úpravy vodou neředitelných kapalin v provozu [23] 

Odchylky od požadovaného 

stavu 

Možnosti nápravy 

Příliš nízký stav kapaliny 

v nádrži. 
Doplnit tekutinu, překontrolovat netěsnosti. 

Příliš vysoký podíl cizích látek. 
Vhodná čistící zařízení (filtry, odstředivky) částečná nebo celková 

výměna. 

Tekuté cizí látky (voda, 

rozpouštědla). 
Ohřát, oddělit. Částečná nebo úplná výměna. 

Příliš nízká, nebo vysoká 

viskozita. 

Korekční olej se stejnými přísadami, jako výchozí olej, hledat příčinu, 

kontrola úniků, částečná nebo úplná výměna. 

Koroze (ocel, barevné kovy) 
Odstranit případnou vodu, přidat inhibitory koroze, částečná nebo 

celková výměna 

Pronikání cizího oleje. Odstranit úniky provozních olejů. Částečná nebo úplná výměna. 

Tvorba pěny. 
Přezkoušet čerpadla, zda nesají vzduch. Kontrola obsahu nádrže. 

Přidat odpěňovače. Celková nebo částečná výměna. 

Olejová mlha, olejová pára. 
Použití olejů zabraňujících tvorbě mlhy, stroje vybavit odsáváním. 

Zlepšit přívod procesní kapaliny na řezné místo. 

 

2.5 Čištění procesních kapalin 

Čištění procesních kapalin patří mezi nedílnou součást v péči o kapalinu. Je třeba, 

aby nedocházelo k narušení obráběcích operací a neměnila se požadovaná kvalita práce. 

Základní metody čištění lze rozdělit na dvě základní fáze, ve které je procesní 

kapalina nejprve zbavena větších kovových nečistot pomocí odstředění a magnetické 

separace a v další fázi čištění dochází k jemnému čištění procesní kapaliny pomocí 

sedimentace, filtrace a flotace (Obrázek 8). [2] [4] 

Jednou ze základních metod čištění procesních kapalin je sedimentace (usazování). 

Tato metoda by se dala specifikovat, jako nejjednodušší způsob čištění procesních kapalin. 

Probíhá však nerovnoměrně a velmi pomalu. Na dokonalou sedimentaci nečistot je třeba 

čekat i několik hodin. Hrubší nečistoty v procesní kapalině sedimentují poměrně rychle, ale 

je nutné počkat na usazení zvířených jemných částí, které celý proces sedimentace výrazně 

zpomalují. [2] [24] 
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Obrázek 8: Schéma čistících procesů pro procesní kapaliny [2] 

Další ze základních metod čištění procesních kapalin je filtrace. Ta probíhá pomocí 

různých filtračních stupňů. [24] Například pomocí pasových filtrů, nebo tkaninových filtrů. 

Vynášecí pasové filtry bývají ve většině případů montovány do spodní části stroje, tak aby 

se splavovalo co nejvíce nečistot do prostoru, kde se pomocí pasových filtrů a pasových 

dopravníků odvádí nečistoty do připraveného třískového boxu. Tyto pasové filtry jsou 

nejméně účinným filtračním stupněm a mají za úkol zbavit procesní kapalinu hrubých 

nečistot větších rozměrů. [25] 

U moderních strojů lze vybavit konce těchto pasových filtrů navíc drtičem pro 

redukování odpadu, nebo různými sušícími či briketovacími zařízeními (Obrázek 9) za 

účelem zpracování kovových třísek z obrábění a tím se zbavit části nákladů za odvoz 

a zpracování odpadů u renomovaných firem k tomuto určeným. [4] [25] 
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Obrázek 9: Briketovací lis na zpracování kovového odpadu [25] 

Dalším filtračním zařízením jsou tzv. tkaninové pasové filtry, ty zbavují procesní 

kapaliny nečistot pomocí tkaninového filtru. Mezi výhody tkaninových filtrů patří možnost 

filtrovat veškeré druhy materiálu procházející pasem, nejsou zaměřeny například jen na 

kovové nečistoty. [25] 

Ovšem nevýhodou těchto filtrů je odpadová tkanina, kterou je nutné nechat odborně 

zlikvidovat, jelikož patří mezi nebezpečný odpad, je proto nutné řídit se zákonem 

o odpadech č. 185/2001Sb ve znění posledních změn a doplňků. Tento druh odpadu je 

nutné označit, vybavit bezpečnostním listem a nechat odborně zlikvidovat. Tím 

samozřejmě rostou náklady na čištění procesních kapalin tímto filtračním zařízením. 

Filtrace pomocí úkapových separátorů, je také jednou s možností, jak zbavit 

procesní kapaliny nečistot a to kapalných. Jedná se hlavně o oleje používané pro provoz 

stroje (například hydraulický olej). 

Separátory pracují na principu sběru provozních olejů z hladiny procesní kapaliny, 

která se hromadí ve vaně obráběcího stroje. Pro sběr provozních kapalin bývá použito 

čerpadlo, které přes omyvatelný filtr dopravuje kontaminovanou procesní kapalinu do 

úkapového separátoru (Obrázek 10), ve kterém dochází k oddělení procesní kapaliny od 

provozních olejů a tím je možné uvést vyčištěnou procesní kapalinu zpět do provozu 

a prodloužit její životnost. Zároveň se sníží také pořizovací náklady na koupi procesních 

kapalin. [4] [26] 
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Obrázek 10: Separátor úkapových olejů [26] 

Někdy je procesní kapalina schopna provozní oleje pohltit a v takovém případě není 

možné použít k vyčištění separátor úkapových olejů. Ve většině případů, musí být procesní 

kapalina vyměněna [26]. 

Filtrace pomocí magnetického separátoru (Obrázek 11) dokáže zbavit procesní 

kapalinu nečistot pevného charakteru, jedná se zejména o třísky z obrábění. 

 

Obrázek 11: Magnetický separátor pro čištění procesních kapalin [27] 
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Znečištěná procesní kapalina protéká přes zmagnetizovaný buben, který se otáčí 

a zadržuje třísky z obrábění. V určité poloze tzv. stírací se kovový odpad od bubnu oddělí 

a odchází pomocí pasu do třískového boxu určenému na sběr tohoto odpadu. Hlavní 

nevýhodou magnetických separátorů, je jejich nefunkčnost u nemagnetických materiálů, 

a proto je nutná kombinace s dalšími filtry, aby bylo docíleno úplného vyčištění procesní 

kapaliny. [24] [27] 
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3 NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY PROCESNÍCH KAPALIN 

Procesní kapaliny, které jsou nedílnou součástí téměř všech operací, však 

představují vysoké riziko, a to jak pro životní prostředí, tak i pro člověka, který s nimi 

přichází do každodenního kontaktu. [28] 

Dnešní tlak legislativy, který na základě směrnic Evropské unie postupně vytlačuje 

používání škodlivých procesních kapalin, se snaží eliminovat rizika s tímto spojená. Jedná 

se zejména o kontaminaci pracovního prostředí a nežádoucí vlivy na zdraví člověka. [29] 

Evropská unie zřídila Evropskou chemickou agenturu REACH, která má na starosti 

registraci, autorizaci, hodnocení a v neposlední řadě omezování chemikálií na trzích EU. 

Tyto zpřísňující se zákony tlačí dodavatele k výrobě procesních kapalin nejen 

technologicky a ekonomicky výhodných, ale nutí je také zhodnotit procesní kapaliny 

i z hlediska humánních rizik (tzn. nepříznivý vliv na zdraví obsluhy stroje). Zejména se 

jedná o toxicitu, karcinogenitu, hořlavost a jiné. [29] 

Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (NIOSH – The National 

Institute for Occupational Safety and Health) uvedl výsledky světových analýz, že se 

vyrobí více než stomilionů galonů procesních kapalin a více než jeden milion lidí je 

vystaveno nežádoucím vlivům procesních kapalin při práci. [30] I proto je toto téma ve 

strojírenském průmyslu velmi aktuální. 

3.1 Vliv na pracovní prostředí 

Použití procesních kapalin ve výrobě má své výhody, ale také spoustu negativních 

dopadů. Zejména dochází ke kontaminaci pracovního prostředí a ovzduší aerosoly 

procesních kapalin vznikajících při procesech obrábění. [31] Kapalný aerosol lze obecně 

definovat, jako kapalné částečky rozptýlené v plynném prostředí. 

Přeměnu procesních kapalin na kapalné aerosoly lze shrnout do tří mechanizmů: 

 atomizace rozstřikem - vyvolána dopadem kapaliny pod tlakem na okolí, 

 rotační atomizace - vyvolána rozstřikem pomocí rotace stroje, nebo obrobku,  

 evaporace - vyvolána odpařováním z důvodu vysoké řezné teploty. [32] 
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Vliv vypařování a rozstřiku procesní kapaliny na vznik aerosolů znázorňuje a 

popisuje Obrázek 12. 

 

Obrázek 12: Vliv vypařování a rozstřiku na vznik aerosolů [32] 

Dále se procesní kapalina dostává do pracovního prostředí také ve formě kapek, 

nebo výparů setrvávajících určitou dobu v ovzduší. Těmito faktory kontaminuje pracovní 

prostředí a způsobuje následující nežádoucí efekty. 

 usazování mastného filmu na zařízení a podlaze, 

 působení kapalných aerosolů na pokožku obsluhy, 

 možnost vdechnutí aerosolů obsluhou. 

Uvedené důsledky vytváří nebezpečné a negativní vlivy na pracovní prostředí a je 

nutné tyto faktory přinejmenším minimalizovat, např. kvalitním odsáváním, používáním 

vhodných pracovních pomůcek a výběrem zdravotně nezávadných procesních kapalin. [33] 

3.2 Vliv na člověka 

Dlouhodobým používáním procesních kapalin vzniká pravděpodobnost vzniku 

poškození zdraví obsluhy z hlediska expozice chemickými a biologickými faktory. [33] 

V případě procesních kapalin představuje největší riziko kapalný aerosol, který je 

vdechován obsluhou stroje. Vdechnutí kapalného aerosolu procesních kapalin může 

způsobit řadu podráždění a to jak plic (např. kašel, dýchavičnost, zvýšená produkce hlenu), 

tak nosu (rýma, krvácivost) a v neposlední řadě i podráždění hrtanu (bolest a pálení 
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v krku). Vdechování kapalných aerosolů bývá také spojováno s astmatem, hypersenzitivní 

pneumonitidou a chronickým zápalem průdušek. [32] [34] 

Určit hodnotu NPEL (nejvyšší přípustný expoziční limit) tedy nejvyšší přípustnou 

hodnotu časově váženého průměru koncentrace chemického faktoru ve vzduchu v oblasti 

dýchací zóny obsluhy stroje, je značně problematické. [34] Limity těchto hodnot nebývají 

pevně dané a z toho vyplývá, že stanovení NPEL pro aerosoly procesních kapalin na 

pracovištích se nedají hodnotit podle relevantních a právně závazných hodnot a tudíž 

zůstávají pouze na úrovni doporučení. [35] 

Používané procesní kapaliny při obráběcích operací patří k nejrizikovějším také ve 

vztahu ke kožním onemocněním. Tyto kapaliny se vyznačují vysoce dráždivými účinky na 

pokožku. Účinky bývají navíc zesilovány pracovními podmínkami a to vlhkým prostředím, 

různými oděrkami a poraněními, stárnutím procesní kapaliny a tvorbou různých 

mikroorganizmů, kontaminací těžkými kovy, používáním nevhodných přípravků k ošetření 

znečištěné pokožky. 

Výraznou úlohu zde hraje také nedodržování hygienických zásad a podceňování 

rizika ze strany obsluhy. [34] [36] Kontakt s procesními kapalinami může vyvolat 

kontaktní dermatitidu (Obrázek 13), či dokonce dráždivou kontaktní dermatitidu, to záleží 

hlavně na chemickém složení procesní kapaliny a dalších kontaminujících látkách. Záleží 

také na složení obráběného kovu (např. nikl, nebo chrom mohou vyvolat spolu s procesní 

kapalinou alergickou reakci na kůži). Dále také záleží na individuální odolnosti člověka. 

Ropné produkty mohou způsobovat akné. 

 

Obrázek 13: Kontaktní dermatitida [37] 
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Nebezpečnost procesních kapalin pro člověka charakterizuje několik významných 

kritérií a to toxicitu, inhalační dráždivost, karcinogenitu, oční iritaci, dermatologickou 

dráždivost a hořlavost. [35] 

3.3 Snižování nežádoucích účinků 

Snížení nežádoucích účinků lze dosáhnout několika způsoby. V prvé řadě je nutné 

zaměřit se na výrobu procesních kapalin, které budou založeny na výběru ekologicky 

šetrných aditiv, kde minerální oleje nahradí oleje syntetické či rostlinné. V přísadách 

procesních kapalin se nebudou vyskytovat dnes běžně používané sekundární aminy 

a kyselina boritá. Tyto procesní kapaliny budou v maximální míře garantovat ochranu 

zdraví obsluhy a ekologické požadavky. Strojírenská výroba tak utvoří předpoklady ke 

zvyšování kvality životního prostředí (biologická odbouratelnost, šetrnost k obsluze 

strojů). [36] Nežádoucí účinky lze eliminovat také používáním OOPP (Obrázek 14) 

 

Obrázek 14: Ochrana pomocí OOPP [38] 
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4 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE PROCESNÍCH KAPALIN 

S chemickými produkty, jako jsou právě procesní kapaliny, se v průmyslových 

provozech, lze potkat každodenně. O nebezpečnosti těchto látek informují především jejich 

tzv. bezpečnostní listy, kde jsou uvedeny veškeré potřebné údaje k nakládání s těmito 

nebezpečnými látkami. Bezpečnostní list popisuje složení produktu, skladování, přepravu, 

první pomoc při kontaminaci a v neposlední řadě i vhodný typ likvidace, která nezatíží 

životní prostředí. (Příloha 1) 

Pro efektivní likvidaci použitých procesních kapalin jsou ponejvíc využívány tři 

základní metody likvidace a to: 

 fyzikálně - chemická metoda, 

 membránová filtrace, 

 destilace. [39] 

4.1 Likvidace fyzikálně - chemickým způsobem 

Likvidace fyzikálně – chemickým způsobem je vhodná pouze při zpracování 

velkého množství zaolejované vody. Je však poměrně náročná na prostor, vyžaduje 

personální dohled, který zajišťuje dávkování vybraných chemikálií a provádí časté odběry 

vzorků znečištěné vody. Díky těmto uvedeným faktorům je vhodný zejména pro firmy, 

které se zabývají sběrem a centrálním zpracováním kapalných odpadů. [39] 

Ve strojírenském průmyslu se často používají procesní kapaliny na bázi ropných 

látek ve vodě. Zejména se jedná o řezné, brusné, vrtné emulze a speciální kapaliny 

používané hlavně pro chlazení. Svým charakterem a složením lze do této skupiny kapalin 

zařadit také zaolejované vody. Jedná se o mimořádně závadné kapaliny, které není možné 

jen tak vypustit do kanalizace, ale je nutné je vhodným způsobem zneškodnit. Jednou 

z možností může být likvidace průmyslových tekutých odpadů pomocí specializovaných 

deemulgačních čistíren odpadních vod. [13] [40] 

Aby vznikla emulzní kapalina, musí být složky omezeně mísitelné a hlavně se 

různit polaritou. V případě procesních kapalin je nepolární složkou ropný produkt a voda 

složkou polární. Z fyzikálně-chemického hlediska je emulze termodynamicky nestabilní. 
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Aby bylo dosaženo stálosti u procesních kapalin, je nutné snížit především napětí mezi 

oběma složkami a to přidáním emulgátorů. Pro tento účel se dají použít jako emulgátory 

například různé neiontové, nebo aniontové tenzidy, nebo jejich směsi. Jedná se například 

o alkalické soli vyšších mastných kyselin, soli vícemocných kovů a stříbra, ve vodě 

nerozpustných, ale v nepolární složce ropného produktu ano.  Výsledkem je pak stabilní 

kapalina obsahující desítky až stovky gramů ropných látek v litru emulze. Tento druh 

procesních kapalin je odolný proti změnám teplot, ale i působení elektrolytů. To má však 

za následek jejich komplikovanou likvidaci. [41] 

Postupy likvidace emulzí používané na deemulgačních čistírnách odpadních vod 

závisí hlavně na typu použitého emulgátoru. Čištění probíhá ve dvou fázích. V prvé fázi 

dochází k převedení kontaminované látky do volné formy a odloučení olejů a ropných 

látek na hladinu. Po tomto kroku pak následuje separace. V druhé fázi dochází k dočištění 

odpadní vody pomocí koagulace neboli srážení, kdy se z roztoku vylučuje pevná látka 

(sraženina, sedlina) přídavkem vhodného činidla. Po této úpravě se pak vyčištěná voda 

v některých případech vrací zpět do procesu, ale většinou končí v kanalizaci. [13] 

V případě stabilizovaných anionaktivních emulzí je nutné v deemulgační čistírně 

přidat k emulzi kyselinu sírovou H2SO4, nebo kyselinu chlorovodíkovou HCl a vhodný 

koagulant na bázi solí Fe
3+

, Fe
2+

, nebo Al
3+

. Po okyselení kontaminované látky se uvolní 

oleje a ropné látky, které se opět odloučí na hladině. V případě většího množství 

nerozpuštěných látek se mohou tyto látky usazovat i na dně. K jejich stažení z hladiny 

dochází mechanicky, pomocí separátorů, nebo změnou výšky hladiny vody. Okyselená 

odpadní voda se neutralizuje např. pomocí přípravku hydroxidu vápenatého (Ca(OH)2), 

hydroxidu sodného (NaOH), nebo uhličitanu vápenatého (Na2CO3). Tak dojde ke změně 

hodnoty pH, a tím se vyloučí sraženina hydratovaných oxidů železa, nebo hliníku, na 

jejichž povrchu se pomocí sorbentů lze zbavit zbytkového znečištění. Jako sorbent lze 

použít například bentonit, jíl, uhelný prach, nebo třeba jemně drcenou pěnu na bázi 

formaldehydu. Oddělení takto vyloučených kalů se pak provádí sedimentací, flotací, nebo 

filtrací. Nevýhodou dosavadního postupu je vysoký obsah rozpuštěných solí ve vyčištěné 

odpadní vodě, tím se zvyšuje korozní působení této vody a komplikuje možnost zpětného 

využití, nebo vypuštění do kanalizace. [2] [13] [41] 
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Daleko složitější postupy je třeba použít pro likvidaci emulzních kapalin 

stabilizovaných neiontovými tenzidy. Jejich destabilizace se provádí ohřevem od 60 °C do 

120 °C. Termickou destabilizací emulze tak dojde k uvolnění olejů a ropných látek ve 

vodě, které se opět odloučí na hladině. I při termické destabilizaci je možné přidat vhodný 

sorbent. Dojde tak k separaci odloučených látek a voda se dočišťuje ještě koagulací, nebo 

biologicky. Nevýhodou tohoto postupu je hlavně její ekonomická náročnost vzhledem 

k vysoké potřebě energie na ohřev emulzní kapaliny. 

Oproti tomu biofiltrace, neboli biologická filtrace představuje efektivní způsob 

čištění průmyslové odpadní vody. Mezi největší výhody této biologické metody patří 

především nízké provozní náklady a vysoká účinnost sanace. [41] 

4.1.1 Zařízení na úpravu odpadu AKTIBENT SD 

Zařízení na úpravu odpadu AKTIBENT SD lze využít k úpravě a zpracování 

průmyslových zaolejovaných vod, obsahujících těžké kovy a ropné látky v dispergované, 

suspendované i emulgované formě. Je vhodné pro malé a střední zdroje znečištění, kde 

není napojení na vlastní čističku odpadních vod. 

Pro příjem těchto průmyslových kapalin, je pro tyto účely určena vysokokapacitní 

nádrž (Obrázek 15), jejíž součástí jsou dvě menší nádrže určeny pro příjem odpadních a 

upotřebených procesních kapalin a třetí nádrž určena pro průmyslovou vodu, kam obsluha 

pomocí čerpadla tuto vodu v menším množství dávkuje a následně přimíchává přídavné 

suspenze k dokonalé úpravě této vody. 

 

Obrázek 15: Nádrže na příjem zaolejovaných vod ve firmě Patok a.s. Louny [42] 
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Zařízení AKTIBENT SD má provozní nádrž, kde probíhá proces odstraňování 

iontů těžkých kovů z čištěné vody a sorpční deemulgace ropných látek, nebo jiných 

organických uhlovodíků působením aktivovaného bentonitu a úpravy hodnoty pH, pomocí 

vápenné suspenze. Další součástí jsou dvě rozpouštěcí nádrže. Pro tento typ zařízení je 

určen Bentonit BA – 03, který dokáže pojmout koncové nečistoty ze vstupní koncentrace 

zaolejované vody 1500 mg/l až na výstupní koncentrace přečištěné vody 1mg/l. 

Dávkováním speciálních flokulantů se vytvoří vločky kalu, jejichž sedimentace se 

urychluje. Vzniká tak kal tvořený částicemi odstraněných nečistot z upotřebených 

procesních kapalin a zaolejovaných vod. Ten sedimentuje u dna nádrže a nad vrstvou kalu 

pak zůstává odsazená voda. Po odstranění sedimentačního kalu se čirá voda vypouští přes 

potrubní systém do dalšího filtračního zařízení CINIS a dále odtéká do kanalizace 

společnosti. Vodnatý kal se dle potřeby po každém čistícím cyklu vždy vypustí do 

ocelového, výklopného kontejneru (Obrázek 16) a je předán k dalšímu zpracování. [13] 

 

Obrázek 16: Výklopné železné kontejnery ve firmě Patok a.s. Louny [42] 

4.1.2 Filtrační jednotka CINIS 

Filtrační jednotka CINIS se skládá ze tří ocelových kontejnerů, které jsou 

naplněny filtrační náplní sestávající z kačírku, geotextilie a fibroinového koberce. Do 

těchto filtrů odsazená voda natéká samospádem ze zásobní nádrže přes rozstřikovací 

ocelovou desku, aby nedošlo tokem k vyhloubení otvoru v náplni CINIS a k průtoku 

vody bez účinné filtrace. Průtočná rychlost filtrem je přibližně 0,22 – 0,33 l/s. 
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Koncentrace ropných látek ve vodě přitékající na filtrační jednotku se pohybuje v rozmezí 

10 – 15 mg/l. Výstupní voda, prošlá filtrací obsahují koncentraci ropných látek v rozmezí 

0,2 – 1 mg/l. 

Vyčištěná voda dále odtéká flexibilní hadicí přes vodoměr do vzorkovací šachty do 

kanalizace společnosti. Ve vzorkovací šachtě jsou pravidelně odebírány vzorky vyčištěné 

přefiltrované vody. Voda odtéká provozní kanalizací do gravitačně, sorpčního odlučovače 

ropných látek GSO 5/50 a je vypouštěna do veřejného kanalizačního systému zakončeného 

komunální čistírnou odpadních vod. Po vyčerpání filtrační kapacity náplně filtru přibližně 

1600 m
3
odpadní vody na každý filtr je náplň vyměněna a stará náplň je na základě 

provedených rozborů odvezena k odstranění na zařízení k tomuto účelu určeném dle 

zákona o odpadech č.185/2001 Sb. ve znění posledních změn a doplňků. [13] 

Filtrační náplň v jednotce CINIS, tvoří ve směru ode dna vrstva kačírku, dále 

geotextilie, vrstva fibroinového koberce a vrstva filtrační náplně CINIS tloušťky 

minimálně 0,5 m a maximálně 0,7 m. Schéma složení znázorňuje (Obrázek 17). 

 

Nátok odsazené vody z reakčních jímek 

kačírek 

geotextilie Odtok přečištěné 

vody 

filtrační náplň 

fibroilový koberec 

 

Obrázek 17: Filtrační náplň v jednotce CINIS - převzato a upraveno[13] 

4.2 Likvidace membránovou filtrací 

Membránová filtrace je fyzikální proces, při kterém jsou z vody odstraňovány 

částice jejich zachycením na polopropustné membráně. Tento druh filtrace se dále dělí na 

několik čistících postupů, kde záleží na velikosti nečistot odstraňovaných z procesních 

kapalin. Jedná se o: 

 mikrofiltraci, 

 ultrafiltraci, 



Lenka Lenková: Procesní kapaliny a emulze 

2013 29 

 nanofiltraci, 

 reverzní osmózu. [43] 

Tyto postupy jsou vhodné především pro likvidaci procesních kapalin konstantního 

složení, kdy se vybere vhodný typ membrány pro dané znečištění. Pokud je třeba 

likvidovat kapaliny z celého provozu a jedná se o různé stupně znečištění a různé typy 

kapalin, není již tento způsob likvidace vhodný. 

4.3 Likvidace atmosférickou odparkou 

Třetí metodou likvidace procesních kapalin, je komplexní řešení pomocí 

atmosférické odparky. Tato metoda je vhodná pro využití ve strojírenském průmyslu a to 

z důvodu možnosti zpracovávat kapaliny s měnícím se složením. Likvidace atmosférickou 

odparkou je vhodná téměř na všechny druhy procesních kapalin. Pracuje na principu 

zvýšení pevné fáze odpadu v kapalinách odpařením vody (Obrázek 18). Dosahuje 

ekologického přínosu snížením produkce odpadní vody. [44] [45] 

 

Obrázek 18: Princip činnosti vakuové odparky [44] 



Lenka Lenková: Procesní kapaliny a emulze 

2013 30 

5 ZÁVĚR 

Procesní kapaliny představují významnou složku v technologii obrábění. A to 

i v dnešní době, ve které se uplatňují výkonné, moderní nástrojové materiály. 

Význam procesních kapalin tkví zejména v tom, že velmi ovlivňují jakost obrobené 

plochy, značně prodlužují trvanlivost nástrojů a napomáhají odvodu třísky z řezného 

prostředí a přispívají k udržování čistoty obrobku a pracovní plochy stroje. Procesní 

kapaliny používané při obrábění mají více funkcí. Mimo mazacích a chladicích funkcí 

napomáhají i lepšímu utváření a odvodu třísek z místa řezu. Procesní kapaliny zlepšují 

kvalitu obrobené plochy a usnadňují proces řezání. Použití řezných kapalin nám stále 

poskytuje pro třískové obrábění celou řadu výhod, jako je delší životnost nástroje, vyšší 

řezná rychlost, posuv, hloubka řezu, rozměrová přesnost a vysoká jakost povrchu. 

Např. snížením teploty nástroje o 25 °C se jeho životnost prodlouží až trojnásobně.  

Také v pracovním procesu jsou zaměstnanci vykonávající určitou práci vystaveni 

mnohým vlivům, které jsou ovlivněny složitou soustavou činitelů a mohou vést 

k poškození zdraví. Pracovní prostředí je při třískovém obrábění znečištěno škodlivinami 

výparů z řezných kapalin, jemnými kovovými částicemi z technologických procesů 

a zvýšenou hladinou hluku. 

Při uplatňování principu moderní výroby je nutné brát v úvahu některé negativní 

vlivy procesních kapalin. Je třeba hledat cesty kdy a jak je upravit, případně omezit nebo 

i zamezit jejich používání. Tyto požadavky na procesní kapaliny vycházejí z nároku na 

lepší, zdravější, bezpečnější a ekologické pracovní prostředí. Je nutné, aby byly šetrné 

k pracovníkům, ať už z hlediska dermatologického nebo z pohledu kvality ovzduší. 

Hlavní pozornost ochrany životního prostředí se soustřeďuje především na ochranu 

vod, ovzduší a na problematiku odpadového hospodářství. 

Ekologické požadavky se opírají nejen o vliv procesních kapalin na pracovní 

prostředí, ale také o ekonomické nároky, tj. snižování výrobních nákladu. Protože ve 

výrobě nelze procesní kapaliny úplně vynechat je třeba řešit i otázku ekologického 

skladování a následné likvidace. Použité řezné kapaliny a upotřebené mazací oleje musí 

být snadno ekologicky a ekonomicky recyklovatelné.  
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Ekologické a ekonomické aspekty vyžadují odstranění nebo snížení používání 

řezných kapalin v obráběcích procesech. Mnohé odpady jsou dále opět využitelné nebo 

recyklovatelné. 

Odpadní ropné produkty recyklujeme a regenerujeme. Jedná se o ucelený 

technologický proces, který poskytuje řadu výhod, jako je snížení opotřebení, prodloužení 

životnosti, snížení nákladů a hlavně eliminuje znečištění životního prostředí. 

Environmentalizace třískového obrábění není snadnou ani levnou záležitostí, ale je 

to jediný možný způsob, jak zachovat zdravé životní prostředí i příštím generacím. 
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