Zakład Technologii Proekologicznych

URZĄDZENIE DO UTYLIZACJI ZUŻYTYCH
CIECZY OBRÓBKOWYCH
INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU
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Służy do destabilizacji zużytych emulsyjnych cieczy obróbkowych oraz uzdatniania odzyskanej fazy wodnej. Podstawowymi modułami technologicznymi urządzenia są:
 moduł destabilizacji zużytych cieczy obróbkowych, który służy do rozdzielania cieczy na frakcję olejową
i wodną,
 moduł oddzielania i zagęszczania szlamów, który ma na celu odseparowanie oddzielonej fazy olejowej i jej
zagęszczenie poprzez wydzielenie pozostałej wody,
 moduł filtracji przegrodowej. Służy do usunięcia z odseparowanej fazy wodnej zanieczyszczeń stałych,
 moduł uzdatniania wód poemulsyjnych. Ma na celu usunięcie rozpuszczonych w wodach organicznych
i nieorganicznych składników.
Wydajność destabilizacji:

200 dm3/dobę

Wydajność filtracji:		

100 dm3/h

Wydajność napowietrzania:

120–150 dm3/min

Wydajność oddzielania
frakcji olejowej:		

30 dm3/10 min

Dokładność filtracji:		

5–15 µm

Objętość zbiorników
procesowych:		

200 dm3

Zasilanie elektryczne: 		

400 V, 50 Hz

Sterowanie:		półautomatyczne
Urządzenie do utylizacji zużytych cieczy obróbkowych
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DEVICE FOR UTILISATION
OF USED CUTTING FLUIDS
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The device is intended for the destabilization of used emulsive cutting fluids and the conditioning of recovered
water. The device is composed of the following basic technological modules:
 Module for the destabilization of used cutting fluids. It divides the liquid into oil and aqueous phase
 Module for the separation and inspissations of slime. Its purpose is to separate the oil phase and thicken it by
means of extraction of remaining water
 Filtration module for the removal of solid waste from separated aqueous phase
 Water conditioning module. It is intended for the removal of organic and nonorganic ingredients solved in
water

Destabilization efficiency:

200 dm3/day

Filtration efficiency: 		

100 dm3/h

Aeration efficiency:		

120–150 dm3/min

Oil phase separation efficiency: 30 dm3/10 min
Filtration accuracy:		

5–15 µm

Volume of containers:		

200 dm3

Power supply: 		

400 V, 50 Hz

Control:		semiautomatic

Device for utilisation of used cutting fluids
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