
Bezpieczne obchodzenie
się z olejem, mgłą olejową
i oparami oleju

Profesjonalne źródło informacji od:



Co to są oleje i płyny chłodząco-smarujące?

Co to są mgły i opary oleju?

Wartości graniczne KSS

Niestety, w trakcie obróbki za pomocą obrabiarek oprócz żądanego produktu powstają również niechciane sub-
stancje, ponieważ duża szybkość skrawania powoduje zawirowania.
Mgła olejowa powstaje przede wszystkim wskutek zawirowań w płynie chłodzącym. Gdy powietrze zanieczysz-
czone cząsteczkami oleju ulotni się jeszcze bardziej, mówimy o oparach oleju.

Płyny chłodząco-smarujące są zwykle stosowane w
przemyśle metalowym w procesach obróbki skrawaniem,
przede wszystkim przy dużych szybkościach skrawania.

Zawarte w nich oleje są mieszankami olejów mineral-
nych i/lub syntetycznych oraz domieszek. Głównym zada-
niem tych płynów jest zmniejszanie tarcia między
obrabianymi elementami a narzędziem poprzez smarowa-
nie. Jednocześnie odprowadzają one powstające ciepło i
wióry z miejsca obróbki.

Podział Wielkość cząstek Powstawanie
Mgła olejowa - wskutek obracania się i przesuwania elementów
“Zimna” > 1,0 µm - cząstki oleju są wyrzucane

Opary oleju - wskutek oddziaływań termicznych (np. tarcie)
“gorące” ok. 0,5 do 0,8 µm - wskutek rozpylenia pod ciśnieniem

... Mgłą nazywane są najmniejsze
kropelki rozpylone w powietrzu, któ-
rych średnica wynosi ok. 1 µm.

Wszystko, co ma mniejszą śred-
nicę, jest uważane za opary.

Właśnie te składniki oleju powodują powstawanie charakterystycznego zapachu w wielu zakładach zajmujących
się obróbką i przetwórstwem metalu.

Dopiero od marca 1996 r. obowiązuje wartość graniczna maksymalnego stężenia w powietrzu
(maksymalne stężenie na stanowisku pracy) 10mg/m3 dla płynów chłodząco-smarujących mie-
szalnych i niemieszalnych z wodą o temperaturze zapłonu powyżej 100°C. 

Ta wartość graniczna dotyczy stężenia mgieł i oparów oleju.

Płyny chłodząco-smarujące
do obróbki metalu

Oleje w silnikach, przekład-
niach iobrabiarkach

Opary oleju > 1 µm Opary oleju > 1 µm



      Podział płynów chłodząco-smarujących

Olej, mgły i opary oleju to substancje szkodliwe?

Choroby skóry:
n Egzema powstaje wskutek odtłuszczającego działania w połączeniu ze 
     składnikami działającymi szkodliwie na skórę

n Alergiczne reakcje skóry na określone składniki, np. nikiel, chrom 
     czy kobalt (jony)
n Trądzik olejowy powstaje głównie podczas kontaktu z płynami 
     chłodząco-smarującymi niemieszalnymi z wodą.
Choroby dróg oddechowych:
n Alergia dróg oddechowych jest wywoływana przez uczulające komponenty płynów chłodząco-smarujących, 
     przede wszystkim wskutek wdychania dodatków..

n Alergia dróg oddechowych wywołana przez mikroorganizmy, które znajdują się w płynach chłodząco-
     smarujących jako „niepożądane dodatki” (wywoływana np. przez wodę wodociągową lub zarodniki pleśniowe 
     pochodzące z aerozoli)

Mgły i opary olejów mogą być niebezpieczne dla zdrowia personelu obsługi i otoczenia. Drobne cząsteczki mogą
zawierać substancje rakotwórcze, które mogą dostać się do organizmu przez płuca i uszkodzić same płuca, skórę
i żołądek.
Mgła olejowa może uszkodzić delikatne układy elektroniczne. Osiada ona również na urządzeniach, maszynach i
produktach

Płyn chłodząco-smarujący

Płyn chłodząco-smarujący
niemieszalny z wodą

– stan gotowy do użycia

Płyn chłodząco-smarujący
mieszalny z wodą – koncen-

trat

Płyn chłodząco-smarujący
mieszalny z wodą

Roztwór chłodząco-
smarujący

Emulsja chłodząco-smaru-
jąca (olej w wodzie)

Płyn chłodząco-smaru-
jący emulgujący

Dodatek wody

Zapobieganie:

n   Ponieważ aerozole są nośnikami mikroorganizmów i mogą być wdychane, należy unikać emisji 
       płynów chłodząco-smarujących. Oznacza to konieczność ich odsysania w miejscu powstawania.
n   Regularne czyszczenie systemu i wymiana płynu chłodząco-smarującego – jeśli to możliwe, przed 
       wolną zmianą.
n   Właściciel zakładu musi dopilnować, aby elementy zwilżone płynem chłodząco-smarującym nie były 
       czyszczone za pomocą sprężonego powietrza.



Bezpieczne usuwanie substancji niebezpiecznych

Wykonania specjalne:
Instalacja do odsysania i oczyszczania olejów w produkcji
łańcuchów

Informacji o aktualnych dyrektywach i przepisach chętnie udzielą: zakładowy inspektor BHP; pracownicy nadzoru technicz-
nego zrzeszeń zawodowych lub inspektoraty pracy. 
Profesjonalne doradztwo i prezentacje u Klienta:
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Dzięki zastosowaniu specjalnych urządzeń firmy Ruwac wartości stężenia substancji na stanowisku pracy są niższe
niż maksymalne dozwolone wartości. Wszystkie urządzenia zostały zbadane przez niezależne instytuty i uzyskały
certyfikaty (np. „Miljö Chemie”). Mogą być one używane do bezproblemowego wchłaniania olejów przy maszynach i
urządzeniach produkcyjnych oraz do jednoczesnej filtracji mgły olejowej za pomocą specjalnych filtrów.

Do wchłaniania i oddzielania wiórów zawierających
olej. Model ten doskonale sprawdził się w fabryce VW;
wyróżnia się wyjątkowo długim czasem eksploatacji!

Standardowy odsysacz z cyklonem i dodatkowymi
wkładami filtracyjnymi.

Odsysacz mgły
olejowej DS 1

Odsysacz oleju do 
wiórów SPS

RUWAC
Industriesauger GmbH

Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
Telefax: 0 52 26 - 98 30-44

Web: www.ruwac.de
E-Mail: ruwac@ruwac.de


