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S t r e s z c z e n i e  

W niniejszym artykule opisano badania doświadczalne efektywności rozdziału emulsyjnych 
cieczy obróbkowych z zastosowaniem różnych deemulgatorów. Porównano i oceniono sku-
teczność użytych deemulgatorów na podstawie obserwacji uzyskanej fazy wodnej i właściwo-
ści fazy olejowej. 
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A b s t r a c t  

The experiments of separation efficiency of emulsive cutting fluids with the application of 
various deemulsifiers have been described in this paper. The effectiveness of applied 
deemulsifiers has been compared and estimated on the base of properties of obtained water 
and oil phases. 

Keywords:  separation of emulsions, deemulsifiers 

                                                      
∗ Dr inż. Tadeusz Komorowicz, dr hab. inż. Janusz Magiera, prof. PK, mgr inż. Marta Pacholarz, 

mgr inż. Luiza Papka, Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydział Inżynierii i Technologii 
Chemicznej, Politechnika Krakowska. 



 48 

1.  Wstęp 

Odpadowe emulsje olejowe, generowane przez przemysł, stwarzają poważny problem 
z punktu widzenia ochrony środowiska. Dużą grupę tych emulsji stanowią przepracowane 
emulsyjne ciecze obróbkowe, zwane chłodziwami. Jest to najbardziej rozpowszechniona 
grupa cieczy chłodząco-smarujących stosowanych w obróbce skrawaniem. Łączą one 
w sobie bardzo dobre właściwości chłodzące wody i smarne oleju. Szacuje się, że 85–90% 
procesów obróbki skrawaniem prowadzona jest z ich udziałem [1]. Stanowią one miesza-
ninę głównie wody z olejem emulgującym, tj. mieszaniną oleju mineralnego z emulgato-
rem. Zawartość frakcji olejowej wynosi w nich zwykle kilka, rzadko kilkanaście procent. 
Pozostałe składniki emulsyjnych cieczy obróbkowych to: stabilizatory emulsji, inhibitory 
korozji, dodatki przeciwpienne i przeciwmgielne, barwniki, biocydy, biostaty, dodatki typu 
„Extreme Pressure”, dodatki alkalizujące i in. Duża różnorodność procesów obróbkowych 
i obrabianych materiałów wymusza produkcję cieczy chłodząco-smarujących o określo-
nych właściwościach, dostosowanych do wymogów produkcji. Jest to problem ważny 
z ekonomicznego punktu widzenia, gdyż koszty związane ze stosowaniem płynów obrób-
kowych szacuje się na 6–8% kosztów wytwarzania części maszyn [2]. W ślad za tym zapo-
trzebowaniem idzie szeroka oferta handlowa wielu producentów. Skład koncentratów do 
produkcji chłodziw jest tajemnicą handlową. Zwykle zawierają one od kilku do kilkunastu 
składników. Często jeden składnik spełnia kilka funkcji. Duża liczba i różnorodność skład-
ników stwarza później znaczne problemy przy utylizacji cieczy przepracowanych. Utrata 
zdolności eksploatacyjnych wymusza bowiem okresową wymianę cieczy chłodząco- 
-smarujących. Powstaje alkaliczny odpad o złożonym składzie chemicznym, będący 
w dodatku trudną do rozdziału emulsją. Zawiera on związki szkodliwe dla ludzi i środowi-
ska naturalnego. Szkodliwość odpadu wynika nie tylko z jego pierwotnego składu chemicz-
nego, ale również z reakcji zachodzących podczas eksploatacji (wysokie temperatury, 
ciśnienia, procesy starzenia, reakcje z obrabianym materiałem, kumulacja zanieczyszczeń, 
skażenie bakteriami i grzybami itp.). Ponadto mieszanie świeżych lub zużytych cieczy 
obróbkowych różnych producentów może stwarzać niebezpieczeństwo zachodzenia niepo-
żądanych reakcji. Obecnie, zgodnie z Ustawą o odpadach [3, 4], emulsyjne ciecze obrób-
kowe, będące olejami przepracowanymi, zalicza się do odpadów niebezpiecznych, na wy-
twarzanie których potrzebne jest zezwolenie, a na wytwarzającym ciąży obowiązek ich 
unieszkodliwiania. Wytwarzający niebezpieczne odpady może jednak odpłatnie zlecić 
obowiązek ich unieszkodliwiania odbiorcy odpadów, który uzyskał pozwolenie na taką 
działalność. Ustawa przy tym zobowiązuje zarówno wytwarzającego, jak i odbiorcę odpa-
dów do prowadzenia szczegółowej ich ewidencji. 

Szacunkowe dane zebrane przez autorów niniejszego artykułu wskazują, że w Polsce 
rocznie wymienia się ok. 100 000 Mg cieczy chłodząco-smarujących. Biorąc pod uwagę 
skalę problemu związanego z ich ilością i różnorodnością oraz znacznym rozproszeniem 
źródeł emisji, należy dążyć do rozwiązań systemowych w zakresie ich utylizacji. Wystę-
pują tu zarówno problemy technologiczne, jak i organizacyjne. Pobieżna analiza wskazuje, 
że daleki transport przepracowanych cieczy obróbkowych z powrotem do wytwórcy lub 
innego centralnego miejsca będzie nieopłacalny ze względu na małą zawartość oleju 
w  emulsji. Najlepiej byłoby przeprowadzać utylizację lokalnie, zbierając emulsje o tym 
samym lub podobnym składzie. 
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Zasadniczym etapem utylizacji przepracowanych emulsyjnych cieczy obróbkowych jest 
poddanie ich rozdziałowi na fazę olejową i wodną. Faza olejowa może być poddana po-
wtórnej przeróbce w celu odzyskania oleju lub spaleniu, kiedy recykling będzie nieekono-
miczny. Fazę wodną można poddać dalszym procesom uzdatniającym lub rozcieńczeniu, 
co umożliwi jej ewentualny zrzut do ścieków.  

Do rozdziału emulsji na fazę olejową i wodną stosuje się różnorodne metody. Można 
wśród nich wyróżnić metody termiczne (odparowanie), mechaniczne (mikro- i ultrafiltra-
cja), elektrochemiczne (elektrokoagulacja i elektroforeza), adsorpcyjne oraz chemiczne, 
w których do rozdziału emulsji stosuje się sole, kwasy bądź deemulgatory organiczne. 
W tym ostatnim przypadku stosuje się kopolimery kationowe na bazie poliamin o masie 
cząsteczkowej w zakresie od 75 000 do 200 000.  

W dalszej części artykułu przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych procesu roz-
działu emulsji z zastosowaniem deemulgatorów o budowie polimerowej. 

2.  Rodzaje i charakterystyka stosowanych deemulgatorów 

Do badań zastosowano pięć handlowych deemulgatorów kationowych: 
•  trzy deemulgatory francuskiej firmy FLOERGER SNF S.A: 

–  FLOQUATTM FL 45C, 
–  FLOQUATTM FLB 4525, 
–  FLOQUATTM FL 42; 

•  dwa deemulgatory niemieckiej firmy STOCKHAUSEN: 
–  OILBREAK EFK, 
–  OILBREAK W25. 
Właściwości deemulgatorów typu FLOQUAT przedstawiono w tablicy 1, a typu 

OILBREAK opisano w dalszej części artykułu. 

T a b l i c a  1 

Właściwości deemulgatorów typu FLOQUAT [5] 

Właściwość FL 45C FLB 4525 FL 42 
Postać ciecz ciecz ciecz 
Barwa żółta żółtobursztynowa opalizująca 
Charakter jonowy kationowy kationowy kationowy 
Wielkość ładunku bardzo wysoka bardzo wysoka bardzo wysoka 
Gęstość [kg/m3] 1080–1090 1300–1400 1040 
Zawartość części stałych [%] 38–42 19–23 7–8 
pH 5–7 0,8–1,5 2–2,5 
Lepkość Brookfielda [mPa·s] 8000–13 000 200–500 3–7 
Temperatura krzepnięcia [°C] –3 < –10 –3 
Temperatura przechowywania [ºC] 0–35 0–30 0–35 
Czas przechowywania [miesiące] 24 6 6 
Zawartość Al2O3 [%] brak danych 14,5–16,5 brak danych 
Zalecane rozcieńczenie 1:20 1:20 1:20 
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Koncentrat OILBREAK EFK jest cytrynowożółtą, opalizującą, w miarę płynną cieczą, 
natomiast jego rozcieńczony roztwór występuje w postaci białej, opalizującej, bardzo 
lepkiej zawiesiny, co utrudnia dozowanie. Gęstość koncentratu wynosi 1108,34 kg/m3, 
natomiast pH roztworu 0,5% równa się 7 [6]. 

Koncentrat OILBREAK W25 jest białą (jak mleko) cieczą o płynnej konsystencji, a po 
rozcieńczeniu tworzy klarowną, bezbarwną, mniej lepką od EFK zawiesinę, która w miarę 
upływu czasu mętnieje. Koncentrat ma gęstość równą 1068,20 kg/m3, a pH roztworu 0,5% 
wynosi 6,5 [6]. 

Oba deemulgatory firmy Stockhausen są syntetycznymi, wielkocząsteczkowymi poli-
merami organicznymi o charakterze kationowym. Zalecane przez producenta stężenia 
roztworów tych deemulgatorów do rozdzielania emulsji wynoszą 0,1–0,5%. Okres przydat-
ności obu środków po rozcieńczeniu wynosi 5 dni [6]. 

Użyteczne do niniejszych badań rozcieńczenia poszczególnych deemulgatorów okre-
ślano na drodze doświadczalnej – zbyt duże stężenie deemulgatora w konkretnych przy-
padkach uniemożliwiało uchwycenie granicy rozdziału emulsji. Stosowane w badaniach 
rozcieńczenia poszczególnych deemulgatorów przedstawiono w tabl. 2. 

T a b l i c a  2 

Stosowane w badaniach rozcieńczenia deemulgatorów 

Rodzaj deemulgatora Rozcieńczenie deemulgatora 
FLOQUATTM FL 45C 1:40,  1:80,  1:160 
FLOQUATTM FLB 4525 1:20,  1:40 
FLOQUATTM FL 42 1:20,  1:40 
OILBREAK EFK 1:200 
OILBREAK W25 1:200 

3.  Rodzaje i charakterystyka rozdzielanych emulsji 

Badaniom poddano dwa rodzaje chłodziw: 
–  świeżą, przygotowaną z koncentratu, emulsyjną ciecz obróbkową EMULKOL PS 

o stężeniach: 
•  2% (pH = 9,25), 
•  5% (pH = 9,38), 
•  8% (pH = 9,32); 

–  przepracowaną ciecz EMULKOL PS o stężeniu 1,5% (pH = 6,56). 
Producentem koncentratu EMULKOL PS jest Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Pro-

dukcyjne Naftochem, Kraków. Koncentrat ten jest jednorodną, klarowną cieczą o barwie 
ciemnożółtej wpadającej w pomarańczową, a jego gęstość wynosi 990 kg/m3. Powstała 
z niego emulsja ma mlecznomorelowe zabarwienie, którego intensywność rośnie w miarę 
wzrostu stężenia oleju. Dokładny skład koncentratu nie jest jednak znany użytkownikowi. 
Wiadomo, że jego bazą jest głębokorafinowany olej naftowy, a dodatkami jonowe i niejo-
nowe emulgatory, środki smarne, inhibitory korozji, dodatki biobójcze i przeciwpienne.  
Po zmieszaniu z wodą tworzy on mleczne, drobnodyspersyjne emulsje o pH w granicach  
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9–9,5. W czasie eksploatacji ma dobrą stabilność. Zalecane przez producenta stężenia do 
stosowania przy obróbce metali wynoszą: 
–  szlifowanie i toczenie zgrubne: 3–5%, 
–  toczenie gładkościowe i rozwiercanie wykańczające: 3–8%, 
–  gwintowanie: 5–8%. 

Uwzględniając powyższe zalecenia producenta, w badaniach rozdziału świeżych emul-
sji EMULKOL PS zastosowano stężenia 2, 5 i 8%. 

Stosowana w badaniach przepracowana emulsja EMULKOL PS zanieczyszczona była 
opiłkami metali i resztkami smarów pochodzących z maszyn obróbczych, o czym świad-
czył jej żółtobrunatny kolor. Wszystkie te zanieczyszczenia utrzymywały się na po-
wierzchni cieczy, tworząc brunatną warstwę. Chłodziwo to miało charakterystyczny, ostry, 
nieprzyjemny zapach. Małe stężenie oleju w tej emulsji wynikało ze zużycia cieczy, 
a stosunkowo niska wartość pH świadczyła o obecności w chłodziwie mikroorganizmów, 
które najlepiej rozwijają się w temp. 20–30°C i przy pH = 6–9 [7]. 

4.  Wyniki badań 

Badania prowadzono na próbkach emulsji o objętości 50 cm3 każda. Wyniki badań 
i obserwacje dla emulsji świeżych o stężeniach 2, 5 i 8% zamieszczono odpowiednio 
w tabl. 3–5, a wyniki dla emulsji przepracowanej w tabl. 6. 

5.  Dyskusja wyników 

5.1.  Rozdział świeżej emulsji EMULKOL PS o stężeniu 2% 

Z danych zamieszczonych w tabl. 3 wynika, że objętości poszczególnych deemulgato-
rów konieczne do rozdziału tej samej emulsji są bardzo zróżnicowane oraz że każdy 
deemulgator rozdzielając emulsję, zachowuje się inaczej. Powodem tego jest fakt, iż de-
emulgatory mają różną strukturę cząsteczkową, różne parametry fizykochemiczne oraz 
stosowane są w roztworach o różnych rozcieńczeniach. 

Pierwszym zastosowanym deemulgatorem był FLOQUATTM FL 45C w rozcieńczeniu 
1:20. Badania rozpoczęto od dawki 0,5 cm3, a zakończono na 25,0 cm3, lecz próby roz-
działu emulsji nie powiodły się. W trakcie dodawania roztworu deemulgatora obserwowano 
coraz większe zmętnienie emulsji oraz kłaczkowanie się fazy olejowej, jednak rozdział nie 
nastąpił. Trudno było na tej podstawie określić, czy emulsja została przeemulgowana czy 
niedoemulgowana. Stwierdzono, że powodem tego może być zbyt duże stężenie deemul-
gatora, a przez to niemożność uchwycenia momentu rozdziału i granicy przeemulgowania. 
W związku z tym dwukrotnie zwiększono rozcieńczenie deemulgatora i dalsze badania 
przeprowadzano już przy rozcieńczeniu 1:40. Zadowalający wynik rozdziału otrzymano po 
zaaplikowaniu dawki 1,4 cm3. Postanowiono także sprawdzić, czy w miarę wzrostu roz-
cieńczenia użytego deemulgatora rośnie proporcjonalnie jego objętość potrzebna do roz-
działu emulsji. W tym celu zwiększono rozcieńczenie deemulgatora z 1:40 na 1:80. Przy-
puszczenia okazały się zasadne – emulsja rozdzieliła się przy objętości deemulgatora dwu-
krotnie większej – równej 2,9 cm3. 
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T a b l i c a  3 

Wyniki badań rozdziału świeżej emulsji EMULKOL PS 2% 

Łączna objętość 
koniecznego do rozdziału 

deemulgatora Rodzaj deemulgatora 
roztwór 
[cm3] 

czysty 
×103 [cm3] 

Obserwacje 

FLOQUATTM FL 45C 
rozcieńczenie 1:40 1,4 33,5 

Rozdział, klarowna, bezbarwna faza wodna 
pokryta cienką, zbitą i w miarę stabilną 
warstwą fazy olejowej o barwie kremowej 

FLOQUATTM FL 45C 
rozcieńczenie 1:80 2,9 34,4 

Rozdział, faza wodna jest klarowna i bez-
barwna, a faza olejowa cienka i zbita koloru 
kremowego 

FLOQUATTM FLB 4525 
rozcieńczenie 1:20 2,5–3,0 119–143 

Rozdział, klarowna, bezbarwna faza wodna, 
a na jej powierzchni cienka, luźna i mało 
stabilna warstwa bardzo drobnych, białych 
kłaczków olejowych 

FLOQUATTM FL 42 
rozcieńczenie 1:20 18,5 879 

Rozdział, faza wodna jest klarowna i bez-
barwna, a faza olejowa tworzy grubą, mało 
zwartą warstwę barwy lekko żółtej, która 
z upływem czasu staje się bardziej ściśliwa 
i tym samym trochę cieńsza 

OILBREAK EFK 
rozcieńczenie 1:200 
temperatura 20°C 

9,75 43,7 

Rozdział, faza wodna jest klarowna i bez-
barwna, a faza olejowa stanowi stabilny, 
zbity, ciągliwy kożuch barwy kremowej, 
który „pływa” po powierzchni wody 

OILBREAK EFK 
rozcieńczenie 1:200 
temperatura 45°C 

9,0 40,3 

Rozdział, otrzymano klarowną i bezbarwną 
fazę wodną i fazę olejową w postaci stabil-
nego, zbitego, ciągliwego kożucha barwy 
kremowej, który swobodnie „pływa” po 
powierzchni wody 

OILBREAK W25 
rozcieńczenie 1:200 5,0 23,2 

Rozdział, faza wodna klaruje się stopniowo 
w miarę odstawania. Po jednej dobie jest już 
całkowicie klarowna i bezbarwna. Na jej 
powierzchni unoszą się zbite kłaczki ole-
jowe, tworząc biały, stabilny kożuch 

 
W przypadku deemulgatora FLOQUATTM FLB 4525 w rozcieńczeniu 1:20 lekki roz-

dział nastąpił już przy objętości 1,5 cm3, lecz faza wodna była mętna, natomiast bardzo 
wyraźny rozdział uzyskano przy dawce od 2,5–3,0 cm3. 

Jeśli chodzi o FLOQUATTM FL 42 w tym samym rozcieńczeniu, to do całkowitego roz-
działu emulsji trzeba go zadozować aż 18,5 cm3. Wartość ta jest nieporównywalnie większa 
od poprzednich, co wskazuje na nieekonomiczność procesu. 

Kolejnym testowanym deemulgatorem był OILBREAK EFK w rozcieńczeniu 1:200. 
W celu zorientowania się, czy wzrost temperatury w jakikolwiek sposób wpłynie na efek-
tywność rozdziału emulsji, badania przeprowadzono w temp.: 20°C i 45°C. W przypadku 
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niższej temperatury rozdział nastąpił po dodaniu 9,75 cm3, a przy temp. 45°C całkowity 
rozdział zaobserwowano już po zaaplikowaniu 9,00 cm3 tegoż deemulgatora. Wynika 
z tego, że im wyższa temperatura, tym objętość deemulgatora potrzebna do rozdziału emul-
sji jest niższa. 

Ostatnim zastosowanym deemulgatorem był OILBREAK W25 o rozcieńczeniu 1:200. 
W celu całkowitego rozdzielenia emulsji konieczne było dodanie 5,0 cm3 tego deemulga-
tora, co po przeliczeniu na jego objętość w formie skoncentrowanej dało zadowalający 
wynik. We wszystkich przypadkach rozdziału 2% emulsji EMULKOL PS otrzymuje się 
klarowną i bezbarwną fazę wodną oraz pozostającą na jej powierzchni warstwę olejową, 
tworzącą kożuch o barwie przeważnie białej lub kremowej. Jedynie przy rozdziale deemul-
gatorem FLOQUATTM FL 42 powstaje warstwa fazy olejowej w kolorze lekko żółtym. 
Barwa ta jest najprawdopodobniej spowodowana dodaniem do emulsji sporej dawki wyż. 
wym. deemulgatora (18,5 cm3). 

Najbardziej efektywnym spośród wszystkich deemulgatorów okazał się w tym przy-
padku OILBREAK W25. 

5.2.  Rozdział świeżych emulsji EMULKOL PS o stężeniach 5 i 8% 

Analizując informacje z tabl. 4 i 5, łatwo zauważyć, że spośród trzech francuskich de-
emulgatorów najlepiej sprawdził się FLOQUATTM FL 45C. Zastosowano go w rozcieńcze-
niu 1:40 w przypadku obu stężeń. Emulsja o stężeniu 5% rozdziela się po zaaplikowaniu 
5,40–5,50 cm3 tegoż deemulgatora, natomiast do rozdziału 8% emulsji potrzeba dodać 
9,30 cm3. Przekroczenie obu wartości nawet o 0,10 cm3 daje efekt przeemulgowania. 

Deemulgator FLOQUATTM FLB 4525 w rozcieńczeniu 1:20 rozdziela emulsję o stęże-
niu 5% przy dawce wynoszącej od 5,5 do 6,0 cm3, a 8% przy dawce od 10,0 do 11,0 cm3. 
Jednak po przeliczeniu tych dawek na objętości czystego deemulgatora okazuje się, że 
przewyższają one dwukrotnie objętość deemulgatora FLOQUATTM FL 45C potrzebnego do 
rozdziału tych samych emulsji. 

Analizując kolejne wyniki, widać, że rozdział przy użyciu deemulgatora FLOQUATTM FL 42 
(rozcieńczenie 1:20) jest nieopłacalny, ponieważ do rozdziału emulsji 5% potrzeba aż  
49,0–51,0 cm3 tego deemulgatora – stosunek objętości próbki emulsji do objętości deemul-
gatora wynosi więc ok. 1:1. Tak więc zaniechano badań nad rozdziałem emulsji o stężeniu 
8%, która przypuszczalnie mogłaby się rozdzielić dopiero po dodaniu około 80 cm3 tego 
deemulgatora. 

Deemulgator OILBREAK EFK stosowany był, podobnie jak w przypadku emulsji 2%, 
w dwóch temperaturach w rozcieńczeniu 1:200. Rozdział emulsji 5% przy niższej tempe-
raturze deemulgatora następował po dodaniu aż 27,0 cm3, a dla temperatury równej 45°C 
dawka ta była trochę mniejsza i wynosiła od 25,5 do 26,5 cm3. Natomiast jeśli chodzi 
o emulsję 8%, to objętości EFK konieczne do rozdziału wynosiły odpowiednio 41,5–42,0 cm3 
i 39,0–41,0 cm3. Należy też zaznaczyć, że lekki rozdział tych emulsji obserwowano przy 
znacznie niższych objętościach zaaplikowanego deemulgatora. Podobnie jak w przypadku 
2% emulsji, w miarę wzrostu temperatury maleje jego objętość potrzebna do rozdziału 
emulsji. Mniejsza objętość deemulgatora wymusza większą energochłonność procesu. 

Deemulgator OILBREAK W25 (rozcieńczenie 1:200) całkowicie nie rozdzielił ani 
emulsji 5%, ani 8%. Bardzo lekki rozdział zaobserwowano przy dodaniu 19,0 cm3 
w przypadku emulsji 5% i 28,0–31,0 cm3 w przypadku emulsji 8%. Jednak emulsji tej nie 
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można uznać za rozdzieloną, gdyż miarą efektywności rozdziału jest klarowność fazy wod-
nej i jej barwa (w przypadku cieczy zużytych). W omawianych przypadkach otrzymano 
fazę wodną zmętnioną kłaczkami olejowymi unoszącymi się w całej objętości cieczy, która 
nawet po dwóch dobach odstawania nie wyklarowała się. Tak więc można stwierdzić, że 
OILBREAK W25 jest efektywny tylko w przypadku rozdziału emulsji o niskich stężeniach. 

T a b l i c a  4 

Wyniki badań rozdziału świeżej emulsji EMULKOL PS 5% 

Łączna objętość 
koniecznego do rozdziału 

deemulgatora Rodzaj deemulgatora 
roztwór 
[cm3] 

czysty 
×103[cm3] 

Obserwacje 

FLOQUATTM FL 45C 
rozcieńczenie 1:40 5,4–5,5 128–131 

Rozdział, klarowna faza wodna o lekko żółtym 
zabarwieniu pokryta cienką, zwartą warstwą 
fazy olejowej w kolorze kremowożółtym 

FLOQUATTM FLB 4525 
rozcieńczenie 1:20 5,5–6,0 261–285 

Rozdział, klarowna, lekko żółta faza wodna, 
a na jej powierzchni biała, mało zwarta 
warstwa bardzo drobnych kłaczków olejowych 

FLOQUATTM FL 42 
rozcieńczenie 1:20 49,0–51,0 2328–2423 

Rozdział, z każdą kolejną dawką deemul-
gatora woda staje się klarowniejsza, faza 
olejowa jest bardzo gruba, ruchliwa, lekko 
żółta. W miarę upływu czasu staje się ona 
bardziej ściśliwa i tym samym trochę cieńsza 

OILBREAK EFK 
rozcieńczenie 1:200 
temperatura 20°C 

27,0 121 
Rozdział, klarowna i bezbarwna faza wodna, 
na jej powierzchni „pływa” zbity, ciągliwy, 
jasnożółty kożuch stabilnej fazy olejowej. 

OILBREAK EFK 
rozcieńczenie 1:200 
temperatura 45°C 

25,5–26,5 114–119 

Rozdział, klarowna i bezbarwna faza wodna 
z warstwą zbitego, ciągliwego kożucha fazy 
olejowej w kolorze jasnożółtym, który unosi 
się na powierzchni wody 

OILBREAK W 25 
rozcieńczenie 1:200 – – 

Brak rozdziału, faza wodna zmętniona kłacz-
kami olejowymi unoszącymi się w całej 
objętości cieczy, która nawet po dwóch 
dobach odstawania nie klaruje się. Na jej po-
wierzchni pozostaje warstwa jasnożółtego, 
stabilnego, oleistego kożucha z wyglądu 
przypominającego pianę 

 
Podczas rozdziału emulsji EMULKOL PS o stężeniach 5 i 8% otrzymuje się klarowną 

i bezbarwną lub jasnożółtą fazę wodną oraz powstałą na jej powierzchni białą, kremową 
lub jasnożółtą warstwę olejową. Grubości otrzymanych warstw są zróżnicowane. Między 
innymi zależą one od objętości dodanego deemulgatora oraz od jego swoistych właściwo-
ści, np. tendencji do większej bądź mniejszej ściśliwości, natomiast w mniejszym stopniu 
od rodzaju rozdzielanej emulsji. 
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T a b l i c a  5 

Wyniki badań rozdziału świeżej emulsji EMULKOL PS 8% 

Łączna objętość koniecznego 
do rozdziału deemulgatora 

Rodzaj deemulgatora 
roztwór 
[cm3] 

czysty 
×103[cm3] 

Obserwacje 

FLOQUATTM FL 45 C 
rozcieńczenie 1:40 9,3 221 

Rozdział, faza wodna jest klarowna o lekko 
brudnym, żółtym zabarwieniu, na jej po-
wierzchni obserwuje się cienką i zbitą 
warstwę jasnożółtej fazy olejowej 

FLOQUATTM FLB 4525 
rozcieńczenie 1:20 10,0–11,0 475–553 

Rozdział, klarowna faza wodna o jasno-
żółtym zabarwieniu pokryta grubą, lekko 
żółtą, ruchliwą warstwą fazy olejowej 
w formie bardzo drobnych, gęsto upakowa-
nych kłaczków obecnych także na ścian-
kach kolbki. Faza ta jest mało stabilna – 
podobnie jak w przypadku 2 i 5% emulsji 

FLOQUATTM FL 42 
rozcieńczenie 1:20 – – Rozdział nieopłacalny 

OILBREAK EFK 
rozcieńczenie 1:200 
temperatura 20°C 

41,5–42,0 186–188 

Rozdział, faza wodna jest klarowna i bez-
barwna, a faza olejowa stanowi stabilny, 
zbity, ciągliwy, kożuch barwy jasnożółtej, 
który swobodnie „pływa” po powierzchni 
wody 

OILBREAK EFK 
rozcieńczenie 1:200 
temperatura 45°C 

39,0–41,0 175–184 

Rozdział, klarowna i bezbarwna faza 
wodna z warstwą stabilnego, zbitego, 
ciągliwego kożucha fazy olejowej w kolo-
rze jasnożółtym, który unosi się na po-
wierzchni wody 

OILBREAK W25 
rozcieńczenie 1:200 – – 

Otrzymano bardzo mętną fazę wodną, 
która nawet po dwóch dobach odstawania 
nie wyklarowała się. Na jej powierzchni 
„pływa” jasnożółty, stabilny, oleisty ko-
żuch przypominający pianę 

 
Analizując wnikliwie tabl. 3–5, należy zauważyć, że objętości dawek deemulgatorów 

rosną proporcjonalnie do stężenia emulsji. 

5.3.  Rozdział przepracowanej emulsji EMULKOL PS o stężeniu 1,5% 

Przepracowaną emulsję EMULKOL PS rozdzielano tymi samymi pięcioma deemulga-
torami, o tych samych rozcieńczeniach co emulsje świeże. Wyniki badań przedstawiono 
w tabl. 6. 

Najmniejsza dawka deemulgatora użyta do rozdziału emulsji oscylowała w granicach 
od 0,5 do 0,7 cm3 i, podobnie jak to było w przypadku poprzedniej emulsji, był to deemul-
gator FLOQUATTM FL 45C o rozcieńczeniu 1:40. Wartość pH otrzymanej fazy wodnej 
wyniosła 6,50. Następnie przebadano ten sam deemulgator, ale przy dwukrotnie większym 
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rozcieńczeniu (1:80) i okazało się, że jego objętość konieczna do rozdziału emulsji wynio-
sła tylko 0,85 cm3, a pH uzyskanej fazy wodnej równało się 6,70. W obu przypadkach war-
stwa fazy olejowej była cienka, zbita i brunatna. Wyniki rozdziału tym deemulgatorem są 
zadowalające. 

T a b l i c a  6 

Wyniki badań rozdziału przepracowanej emulsji EMULKOL PS 

Łączna objętość koniecznego 
do rozdziału deemulgatora Rodzaj deemulgatora 

roztwór 
[cm3] 

czysty 
×103[cm3] 

Obserwacje 
pH 
fazy 

wodnej 

FLOQUATTM FL 45C 
rozcieńczenie 1:40 0,5–0,7 11,9–16,6 

Rozdział, faza wodna jest klarowna 
i żółta, a na jej powierzchni cienka, 
zbita i brunatna warstwa fazy ole-
jowej, którą obserwuje się także na 
ściankach kolbki 

6,50 

FLOQUATTM FL 45C 
rozcieńczenie 1:80 0,85 10,1 

Rozdział, faza wodna jest praktycz-
nie klarowna barwy jasnożółtej, a faza 
olejowa stanowi zwartą, brunatną 
warstwę widoczną także na ścian-
kach kolbki 

6,70 

FLOQUATTM FLB 
4525 

rozcieńczenie 1:20 
1,0–1,2 47,5–57,0 

Rozdział, klarowna i jasnożółta faza 
wodna, pokryta cienką i mało zwartą 
warstwą drobnych kłaczków olejo-
wych koloru popielatobrunatnego 

5,67 

FLOQUATTM FL 42 
rozcieńczenie 1:20 15–21 713–998 

Rozdział, faza wodna jest minimal-
nie mętna i jasnożółta, ale po 1 
dobie odstania staje się całkowicie 
klarowna, na jej powierzchni po-
wstała gruba i bardzo ruchliwa 
warstwa fazy olejowej w kolorze 
popielatym (zajmuje ona prawie 1/2 
objętości całej cieczy) 

5,16 

OILBREAK EFK 
rozcieńczenie 1:200 – – 

Zdecydowany brak rozdziału, otrzy-
mano bardzo mętną beżowożółtą 
emulsję z warstwą oleju o grubości 
0,5 cm w kolorze beżowym 

– 

OILBREAK W25 
rozcieńczenie 1:200 – – 

Całkowity brak rozdziału, bardzo 
mętna, brudnożółta emulsja, a na jej 
powierzchni prawie czarna warstwa 
oleju 

– 

 
Kolejnym testowanym deemulgatorem był FLOQUATTM FLB 4525 (rozcieńczenie 

1:20). W tym przypadku emulsja uległa rozdziałowi po zaaplikowaniu od 1,0 do 1,2 cm3 
ww. deemulgatora, a pH wydzielonej fazy wodnej miało wartość 5,67. Faza olejowa 
stanowiła cienką i mało zwartą warstwę drobnych kłaczków olejowych o barwie popielato-
brunatnej. 
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Ostatnim już deemulgatorem, za pomocą którego dokonano rozdziału zużytej emulsji, 
był FLOQUATTM FL 42 (rozcieńczenie 1:20). Jednak, podobnie jak przy emulsji świeżej, 
do całkowitego rozdziału potrzebowano go aż od 15,0 do 21,0 cm3. Wartość pH otrzymanej 
fazy wodnej wyniosła 5,16. Faza olejowa utworzyła grubą i bardzo ruchliwą warstwę 
w kolorze popielatym, przypominającą kożuch. 

W wyniku rozdziału emulsji deemulgatorami francuskimi otrzymana faza wodna była 
klarowna i jasnożółta. Drugi i trzeci spośród francuskich deemulgatorów ma tendencję do 
obniżania pH uzyskanej fazy wodnej. Wytłumaczenie tego faktu jest proste: obydwa de-
emulgatory mają bardzo kwaśny charakter – wartości pH ich koncentratów wynoszą odpo-
wiednio 0,8–1,5 i 2,0–2,5. W związku z tym podczas rozdziału deemulgatorami francus-
kimi, a zwłaszcza w przypadku FLB 4525 i FL 42, należy zalkalizować emulsję, w celu 
uniemożliwienia rozwoju mikroorganizmów. 

Niemieckie deemulgatory OILBREAK EFK i W25 nie sprawdziły się tutaj. W obu 
przypadkach nie zaobserwowano rozdziału emulsji. Dawkowanie deemulgatora EFK roz-
poczęto od objętości 3,0 cm3, a skończono na 36,0 cm3. Natomiast jeśli chodzi o W25, to 
były to wartości od 1,0 do 15,0 cm3. Przy EFK otrzymano w efekcie bardzo mętną beżowo- 
żółtą emulsję z beżową warstwą oleju o grubości 0,5 cm, a wynikiem prób rozdziału za 
pomocą W25 była bardzo mętna emulsja w kolorze brudnozielonkawym z czarną warstwą 
oleju. 

6.  Wnioski 

Badania wykazały przydatność badanych deemulgatorów do rozdziału emulsji typu 
olej-woda. Poniżej podano ważniejsze spostrzeżenia wynikające z badań. 
–  Korzystniejsze jest dodawanie bardziej skoncentrowanego deemulgatora, gdyż w efekcie 

rozdziału otrzymuje się mniej wody, jednak w celu uchwycenia granicy rozdziału oraz 
granicy przeemulgowania konieczne jest często stosowanie deemulgatorów w postaci 
rozcieńczonej. Czasem wręcz uzyskuje się bardzo efektywny rozdział tylko przy dużym 
rozcieńczeniu roztworu deemulgatora. 

–  Objętość deemulgatora potrzebna do rozdziału rośnie proporcjonalnie do stężenia oraz 
objętości emulsji, zachodzi również proporcjonalny wzrost objętości deemulgatora do 
wzrostu jego rozcieńczenia. 

–  Wraz ze wzrostem temperatury objętość deemulgatora potrzebna do rozdziału emulsji 
maleje. 

–  Grubości otrzymanych w wyniku rozdziału warstw olejowych są zróżnicowane – zależą 
one od objętości dodanego deemulgatora oraz od jego indywidualnych właściwości, na-
tomiast w mniejszym stopniu od rodzaju rozdzielanej emulsji. Kolor tych warstw uza-
leżniony jest od stężenia i zanieczyszczenia emulsji. 

–  Miarą efektywności rozdziału emulsji jest klarowność i barwa fazy wodnej. Po rozdziale, 
zarówno w fazie wodnej zauważa się pewną ilość oleju, na co wskazuje żółty kolor 
wody, którego intensywność rośnie wraz ze wzrostem stężenia emulsji, jak i w fazie 
olejowej pozostaje pewna ilość fazy wodnej, o czym świadczy jej w miarę płynna konsy-
stencja. 

–  O przeznaczeniu fazy wodnej można zadecydować po oznaczeniu wartości ChZT. 



 58 

–  Zagęszczona faza olejowa może być przetransportowana do specjalnej instalacji odzysku 
oleju [8]. 

–  Najbardziej efektywnym i ekonomicznym spośród wszystkich deemulgatorów stosowa-
nych w badaniach okazał się FLOQUATTM FL 45C. Mimo iż stosuje się go w bardzo 
dużych rozcieńczeniach, to i tak jego dawki są niejednokrotnie znikome, ale z kolei 
otrzymana faza wodna jest zawsze mocno żółta. 
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