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Moderné
povlakovanie a razenie mincí
TEXT:

Ján Fujka, Lenka Bartošová FOTO: archív redakcie

nanáša mazivo, napr. lanolínový olej, živo
číšne tuky, olej s grafitom alebo M0S2.

Razenie je najstarší spôsob objemového tvárnenia za studena. Je to základná
práca, pri ktorej vzniká vydutý alebo vypuklý reliéf na povrchu produktu tým,
že sa mení hrúbka polotovaru, vypĺňaním dutiny, vymedzenej činnými časťami
nástroja nazývaných razník a raznica.

R

ozmerová a tvarová presnosť je
určovaná druhom spracovávané
ho materiálu a veľkosťou mate
riálu a pohybuje sa od ± 0,01 do
± 0,05 mm.
Razenie
Razenie v uzatvorených razidlách – použí
va sa pri výrobe mincí, medailí, umeleckých
predmetov, malých súčiastok do meracích
prístrojov a iných. Je to prevažne dokon
čovacia operácia, kde je potrebné presne
navrhnúť objem polotovaru a kde pomer
výšky polotovaru k jeho priemeru (alebo
uhlopriečke, ak ide o nerotačný polotovar)
musí byť menší ako 0,5.

Razenie v otvorených razidlách – použí
va sa pri výrobe rozmernejších umeleckých
predmetov, plakiet, odznakov, príborov
a iných. Objem materiálu sa volí s prebyt
kom, ktorý sa pri razení vytlačí do výron
kovej drážky, ktorá sa operáciou odstriho
vania odstráni.
Ryhovanie – je vytvorenie reliéfov razením
v tvare rýh na povrchu materiálu.
Značkovanie – je výroba značiek, nápisov
na povrchu materiálu, napr. puncov v zlat
níckej výrobe.
Na obr. 1 je zobrazený princíp razenia
v uzatvorenom a v otvorenom razidle, roz
diel je v možnosti tečenia materiálu mimo
razných plôch.
Úprava pred razením

Obr. 1 Princíp razenia: a) v uzatvorenom razidle b) v otvorenom razidle
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Razením sa spracúvajú
polotovary z platiny, zla
ta, striebra, medi, hliní
ka a ich zliatin a z ocelí.
Dodávajú sa vo vyžíha
nom stave, podľa potreby
za studena prevalcované.
Výsledná kvalita razených
plôch súčiastok je určo
vaná predovšetkým kva
litou povrchovej vrstvy
pred razením, preto sa
kontaktné plochy pred
razením hladia a leš
tia. Na zníženie trenia sa
na povrch polotovaru

Stroje a nástroje v procese razenia
Vzhľadom na to, že raziace nástroje pre
nášajú veľké sily, navrhujú sa s veľkou tu
hosťou. Sú to univerzálne nástroje, pričom
vymeniteľné sú funkčné časti, razník a raz
nica. Razník a raznica sa navrhujú z nástro
jových, zliatinových ocelí, ktoré sa zušľach
ťujú na 58 až 60 HRC.
Nástroje na razenie sa volia s vedením
(vlastným alebo s vodiacimi stĺpikmi), kto
ré musí byť veľmi presné, aby sa zabránilo
vzniku presadených výtvarkov.
Na razenie sa používajú predovšetkým ko
lenové, kolenovo-pákové alebo univerzálne
lisy. Kolenový mechanizmus je dôležitý na
zvýšenie prevodu tvárniacej sily od hnacie
ho mechanizmu na šmýkadlo lisu. Tieto lisy
majú malý zdvih pri vysokej hodnote me
novitej tvárniacej sily a navrhujú sa s hor
ným a spodným vyhadzovačom.
Povlakovanie
V dnešnej dobe sú na dielce, zariadenia a čas
ti strojov kladené vysoké požiadavky na tvár
nosť, tvrdosť a povrchovú odolnosť voči
oderu. Pri hľadaní húževnatého materiálu
odolného voči oderu sú k dispozícii možnosti:
• galvanický povlak s tvrdými vrstvami,
• plazmovo-plamenný postrek,
• elektroiskrový wolfrám-karbidový nános.
Pevnosť spoja pri prvých dvoch metódach
je pri vysokej záťaži nedostatočná a vrstvy
sa môžu začať odlupovať. Pri tretej metóde
elektroiskrového wolfrám-karbidového ná
nosu je možné wolfrám-karbidom vytvoriť
povrchovú vrstvu odolnú proti oderu a na
niesť ju na veľmi namáhané časti dielca.
Vlastnosti tvrdokovovej vrstvy
Nanesená vrstva sa spojí s oceľou a drží
tak pevne, že dokáže dlhodobo odolávať
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sa čiastočka elektródy roztrhne a zvarí sa
s dielcom. Pri rovnomernom pohybe elek
tródou dole a hore sa vytvorí rovnomerná
tvrdokovová vrstva. Dopredu zvolená šír
ka nánosu sa nedá prekročiť, pretože pri
jej dosiahnutí sa odber materiálu zastaví.
Zvolená šírka nánosu je taká presná, že nie
je potrebné žiadne dokončovacie opraco
vanie. V prípade potreby ju možno lapovať
alebo leštiť.
Tabuľky vlastností ďalších materiálov na
povlakovanie
Moderný stroj na razenie mincí

mechanickému namáhaniu. Túto vrstvu
nie je možné odstrániť nárazmi, ohýbaním,
rozťahovaním alebo stláčaním. Dá sa od
strániť len brúsením alebo špeciálnym pies
kovaním, ale je možné ju diamantmi alebo
karbidom kremíka prelaďovať.
Oceľ povlakovaním nestvrdne, ale naberie
tvrdosť na vrchnej časti. Pri určitých lego
vaných oceliach preniká wolfrám-karbido
vá vrstva do základného materiálu. Vrstva
dosiahne tvrdosť do 82 HR 30N bez vzni
ku zmeny alebo skrivenia materiálu, pričom
nanášanie vrstvy sa robí prakticky za stu
dena. Povlak je vysoko odolný voči teplu.
Povrch je rovnomerný, bez zmeny štruktúry.
Materiály a ich príprava
Na povlakovanie wolfrám-karbidom sa
ako materiál hodí každá mäkká, zušľach
tená alebo kalená oceľ v nelegovanom ale
bo legovanom vyhotovení. Povrch musí
byť bez nečistôt a kovovo čistý. Oxidové
vrstvy a vrstvy okují musia byť bezpodmie
nečne odstránené. Brúsené, leštené alebo

neopracované časti treba odmastiť. Pokiaľ
by sa wolfrám-karbidová vrstva naniesla na
nečistý povrch, nevznikla by dostatočná
pevnosť, vrstva by bola nepravidelná a vy
kazovala by vlastnosti prímesi.
Spôsob práce
Tvrdokovová wolfrám-karbidová vrstva
pracuje na princípe elektroerodovania.
V jednosmernom elektrickom obvode
s elektronickým ovládaním prúdu a napä
tia sa ku kondenzátoru pripoja rozličné ka
pacity a na plus pól sa pripojí wolfrám-kar
bidová elektróda.
Prostredníctvom vibračnej pištole táto
elektróda začne kmitať a dostane sa do
kontaktu s opracovávaným dielcom. Dielec
je pripojený k mínus pólu. Vďaka kontak
tu elektródy s dielcom sa vytvorí ionizačné
pole, ktoré spôsobí, že na základný materi
ál sa nanesie bezoxidová tavenina wolfrámkarbidu. S pomocou vibračnej pištole sa
toto pole stále obnovuje. Krátkymi doty
kovými impulzmi za menej ako 1/100 s

V tabuľkách sú uvedené vlastnosti určitých
materiálov používaných na povlakovanie,
ako sú napríklad farba, tvrdosť, teplota po
užitia. Ďalej sú v tabuľkách uvedené aj prí
klady na využitie týchto materiálov.
Zlepšenie stavu
Životnosť funkčných častí pri razení je oko
lo 5 000 až 10 000 výtvarkov pri spracovaní
oceľových materiálov, pri veľmi dobre tvár
niteľných materiáloch alebo drahých ko
voch sa táto hodnota zvýši až na 150 000
výtvarkov. V súčasnom období sa funkč
né plochy razníkov a razníc povrchovo
upravujú tak, že ich životnosť dosahuje od
500 000 do 1 000 000 a viac realizovaných
výtvarkov.
Z povlakových materiálov uvedených v ta
buľkách je na razenie mincí najvhodnejší
TiCN, prípadne TiCN+TiN, ktorý je priamo
určený na nástroje využívané pri tvárne
ní pri nízkych teplotách, čiže za studena.
Materiál TiCN dosahuje mikrotvrdosť až
do 4 500 HV pri hrúbke vrstvy 8 – 10 μm.
Táto vrstva zabezpečí dostatočnú odolnosť
a životnosť nástrojov.
Využite nových metód povlakovania,
ako je elektroiskorový wolfrám-karbido
vý nános, prispieva k zvýšeniu odolnosti
funkčných plôch na raziacich nástrojoch,
k zvýšeniu odolnosti voči oterom a k cel
kovému zvýšeniu životnosti raziacich ná
strojov, čo sa prejaví hlavne z ekonomické
ho hľadiska.
Recenzent: Imrich Andrejčák

resumé
Modern Coating of Coins and Coinage

Vlastnosti materiálov na povlakovanie

Coining is the oldest method of a cold volumetric shaping. It is a basic working operation, which enables to create a concave or
convex surface relief of product by means of
semi-product thickness changing due to filling
of cavern, bounded by the active part of tool,
which is called punch and bottom die.

www.engineering.sk \ 6/2011

3/69

P O V R C H O V É

Ú P R A V Y

Informačná podpora
povrchových úprav
TEXT:

Ing. Štefan Svetský, PhD., MTF STU FOTO: archív redakcie

V súčasnom prostredí globálneho trhu význam informácií neustále narastá.
Informačné zdroje podporujú nové produkty, služby, monitorujú konkurenciu,
poskytujú vstupy pre projektové tímy, podporujú rozhodovanie o investíciách…

N

evýhodou záberu povrchových
úprav, ktorý sa prekrýva aj s an
tikoróznou ochranou je, že ide
o interdisciplinárnu oblasť. Ak
je v danej krajine dostatočná infraštruktú
ra, môže vytvoriť silnú autonómnu oblasť
strojárskeho priemyslu, napr. ako je to pod
hlavičkou povrchovej techniky v Nemecku.
Vo Francúzsku ju môže riadiť silnejší che
mický priemysel. Na Slovensku však takáto
situácia nie je, teda odborná problematika
je rozdelená medzi veľké množstvo subjek
tov z rôznych odvetví priemyslu, preto ju
nemá kto centrálne zastrešovať.
Ak by sme chceli zjednodušene opísať sú
časný stav informácií o povrchových úpra
vách, tak pre štandardné informačné zdro
je vyzerá situácia takto:
• literatúra: už desiatky rokov nevyšli
žiadne nové publikácie,
• odborné časopisy: povrchové úpravy
nemajú svoj časopis a jediným infor
mačným zdrojom je v podstate len ča
sopis Strojárstvo / Strojírenství, ktoré

jedno číslo ročne venuje povrchovým
úpravám,
• publikovanie: v oblasti povrchových
úprav slovenské subjekty publikujú len
ojedinele, obzvlášť do zahraničia,
• projekty výskumu a vývoja: v data
bázach agentúry APVV, CORDIS EU,
VEGA prakticky nenájdete žiadnu pro
jektovú aktivitu týkajúcu sa povrcho
vých úprav,
• konferencie: priamo na povrchové
úpravy sa v minulom roku zamerala len
galvanická konferencia, ktorá má síce
vyše 50-ročnú tradíciu, ale veľmi nevy
vážené portfólio návštevníkov.
Povrchové úpravy na internete
V dnešnej dobe sme zvyknutí čerpať infor
mácie z prostredia internetu a prvé infor
mácie získavať prostredníctvom vyhľadá
vacích služieb. Výsledky vyhľadávania ako
celok potvrdili, že vyhľadávače našli veľ
ké množstvo firemných stránok, ale žiaden
portál o ktorý sa niekto „centrálne“ stará.

V zahraničných zdrojoch možno nájsť ne
pomerne viac národných portálov, univer
zít, či databáz odborných spoločností a vy
davateľstiev alebo projektov zameraných
na túto oblasť.
Na prvom mieste vo výsledkoch vyhľadá
vačov umiestnila stránka www.svti.sk. Ide
o stránku zameranú na viacjazyčnú podpo
ru povrchových úprav. Hlavná časť stránky
obsahuje skoncentrovaný obsah a viaceré
tematické bloky. Blok časopisov obsahu
je linky na viac než desiatku svetových pe
riodík zameraných na povrchové úpravy.
Blok technických noriem obdobne viac
než desiatku normalizačných organizá
cií. Možno nájsť aj blok asociácií, federá
cií a odborných spoločností. Samozrejme,
že obsahujú množstvo užitočných infor
mačných materiálov z oblasti povrcho
vých úprav, ktoré sa často dajú bezplatne
stiahnuť.
Uvedená webová stránka má aj samostat
nú časť v slovenčine, na ktorú sa dostane
te kliknutím na „Bulletin News“. Nájdeme
na nej informácie z podujatí na Slovensku,
z korešpondencie SSPU s CETS, poznámky
k hodnoteniu efektívnosti výskumu univer
zít agentúrou ARRA z pohľadu tých, čo vý
skum a vývoj robia a ďalšie zaujímavosti.
Problémom väčšiny stránok je ich udržia
vanie a aktualizácia. Táto vznikala pred via
cerými rokmi v rámci úlohy národného
projektu vedecko-technických informá
cií pre rezort strojárstva. Hoci sa z uvede
ných dôvodov predpokladalo, že stránka
postupne skončí, napriek tomu „oslavuje“
už desať rokov svojej existencie.

resumé
Information support of surface treatment
In this paper, some aspects of information
support of surface treatment is discussed. In
this view, the state-of-the-art is presented. For
keyword “Povrchove upravy” the search engines Yahoo, Altavista, Bing, IxQuick found
www.svti.sk at the top of their lists. Content
of this site is focused on multilingual support
of surface treatment. The site contains many
useful links (journals, associations, standard
organisations, language sites).
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Simulácia technológie výroby
TEXT/FOTO:

Ing. Daniela Onofrejová, PhD., Ing. Nikoleta Puchá, PhD., KME – TU Košice

Experimentálne štúdie výrobných technologických procesov je v súčasnosti možné realizovať pomocou dostupných
simulačných softvérov. Štúdie slúžia na optimalizáciu, zvýšenie efektívnosti, či odstránenie nedostatkov vo výrobných
procesoch bez zásahu do priebehu reálneho procesu. Pomocou simulačného softvéru je možné experimentálne simulovať
množstvo variantov modelových situácií a vopred vyhodnotiť zásahy do priebehu procesu.

P

roduktívny systém musí spĺňať
podmienku 3 E: hospodárnosť
(economy), efektívnosť (effec
tivity – najnižšie náklady), účel
nosť (efficiency – ovplyvňuje výstupy, vy
rábajú sa veci na požiadavku zákazníka).
Vo výrobe zvýšenie produktivity zname
ná vyrobiť viac produktov, alebo znížiť ná
kladovosť produktu za daný čas. Riadiacou
stratégiou spoločnosti je nastavenie výro
by v podniku na „štíhlosť“, čo znamená od
stránenie plytvania napríklad z nadvýroby,
zbytočnú manipuláciu, čakanie na materi
ál, prestoje strojov a zariadení, hľadanie ná
strojov, zložitú prepravu materiálu, sledova
nie práce stroja obslužným pracovníkom
a iné. Simuláciou materiálových tokov vie
me nastaviť systém tak, aby v ňom bolo čo
najmenej rozpracovaných pracovísk, kto
rými má prejsť produkt, prípadne aby po
čet a súvisiaca vyťaženosť pracovísk boli
optimálne.
Tvorba simulačného modelu

Cieľom tohto príspevku je simulačná štú
dia technologického postupu výroby ko
zubov v poloautomatizovanej výrobe.
Základný „MODEL A“ predstavuje materi
álový tok medzi jednotlivými pracoviska
mi v nerozpracovanej výrobe. „MODEL B“
vznikol
optimalizáciou
základného

modelu. Výsledkom návrhu optimalizácie
počtu strojov na základe ich využiteľnos
ti na pracovisku „Zváranie“ zvýšením na
počet 2 a na pracovisku „Čiernenie“ zvý
šením rovnako na počet 2 bolo zlepšenie
celkovej produkcie hotových výrobkov.
V modeli „MODEL C“ prebieha optima
lizovaný materiálový tok v rozpracovanej
výrobe.
Návrh optimalizácie vybraných technolo
gických pracovísk sa zakladá na niekoľkých
zvolených kritériách: dĺžka čakacej doby
v radoch, priemerný počet prvkov v zásob
níkoch, maximálna využiteľnosť pracovis
ka, zvýšenie produktivity. Samotný výrob
ný proces pozostáva zo 6 technologických
operácií: vypaľovanie, ohýbanie, zváranie,
čiernenie, montáž, balenie.
Vyhodnotenie výsledkov
Na základe výsledkov simulácie všetkých
navrhovaných variantov modelu, základ
ný „MODEL A“ predpokladá výrobu 3 ku
sov kozubov za jednu pracovnú zme
nu (8 hod.). Po optimalizácii simulačného
modelu A rozšírením pracovísk Zváranie
a Čiernenie z počtu 1 na počet 2 simulačný
„MODEL B“ uvádza zvýšenie výroby na 4 ko
zuby. V prípade rozpracovanej výroby v za
behnutej prevádzke, je možné vyrobiť 13 ku
sov kozubov, čo prezentuje „MODEL C“.

Ďalším skúmaným kritériom je kapacitné
vyťaženie pracovísk všetkých troch mode
lov. Optimalizáciou modelu „MODEL A“
sa na pracovisku „Zváranie“ podarilo zvýšiť
efektivitu procesu o 82 %, a na pracovisku
„Čiernenie“ o 48 %.
Porovnaním priemerných časov čakania
rozpracovaných dielov v zásobníkoch pred
jednotlivými pracoviskami (graf 1) boli op
timalizáciou znížené priemerné časy ča
kania pred pracoviskom „Čiernenie“ o pri
bližne 47 % pre zásobník Z1 a o 26 % pre
zásobník Z2. Porovnaním priemerných ča
sov čakania rozpracovaných dielov v zá
sobníkoch pred pracoviskom „Zváranie“
o približne 72 % v zásobníku ZA, z 1,5 min
na 0 min v zásobníku ZB.
Záver
V portfóliu softvérových analytických ná
strojov a konzultačných služieb sa nachá
dzajú rôzne simulačné programy, ktoré
odborníkom a manažérom umožňujú na
vrhnúť, predvídať a vyhodnotiť plánova
nú výrobu vopred ešte pred jej realizáciou.
S validovaným a verifikovaným modelom
je možné uskutočniť podstatne viac expe
rimentov, ako aj model obohatiť o vysledo
vané poruchy strojov pri výrobe, či obsluhu
strojov technickými pracovníkmi, a s tým
súvisiace čakanie na obsluhu.
resumé
Simulation of Production Technology

Graf 1: Porovnanie jednotlivých variantov navrhovaného modelu na základe kritéria – priemerný čas
čakania entít v zásobníku

It is possible nowadays to perform experimental studies of production technological
processes using various simulation software
products. These studies enable to do optimisation, to increase efficiency, as well as to eliminate failures in production processes without
any intervention into the real running process. There can be simulated experimentally a
lot of model situations by means of the mentioned simulation software and there can be
also evaluated in advance possible interventions into the running of process.
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Recyklačné technológie
v automobilovom priemysle
TEXT/FOTO:

Ing. Ľudmila Dulebová, PhD., Ing. Ján Varga, PhD., SjF-KTM, TU Košice

Rastúca prosperita viedla k obrovskému nárastu používania áut vo svete. Trend
nárastu využívania áut je viditeľný aj v Číne a iných rýchlo rastúcich krajinách
s menej prísnou environmentálnou reguláciou. To vytvára vážne obavy
z environmentálnych následkov používania áut, hlavne zo znečistenia ovzdušia,
výskytu chorôb, či hlučnosti dopravy.

K

aždý rok produkujú staré autá
v EÚ 8 až 9 miliónov ton odpadu.
Na vyriešenie uvedeného prob
lému bola v EÚ prijatá direktí
va, ktorá má zabezpečiť environmentálne
priaznivejšiu recykláciu starých áut. Určuje
jasne kvantifikovateľné ciele opätovného
využitia, recyklácie a obnovy áut a ich kom
ponentov a tlačí producentov, aby pri vý
robe nových vozidiel brali ohľad aj na ich
recyklovateľnosť.

Minimalizovať odpad
Pre výrobcov automobilov znamená sku
točne udržateľná mobilita tiež výrobu áut
a ich spracovanie na konci životnosti tak,
aby sa zachovala maximálna efektivita vy
užitia energie a minimalizoval sa odpad.
Jednou z možností a cieľov na rok 2015
je, aby 85 % z hmotnosti auta bolo zno
vu použitých či recyklovaných, 10 % pou
žitých na znovuzískanie energie a 5 % na
odpad.

Tab.1 Materiálová štruktúra priemerného európskeho automobilu

Percentuálne Hmotnosť Hmotnosť odpadu pri
zastúpenie recyklantov 22 500 automobiloch
[t]
[kg]
[ %]

Materiály osobného
automobilu na recykláciu
Kovy (oceľ, v menšej miere liatina)
Neželezné kovy (najmä hliník)
Plasty (najmä PP)

68

748

17 000

8

88

2 000

10

110

2 500

Guma (napr. hadice, tesnenia)

2,5

27,5

625

Textil a zvukovo-izolačné
materiály

2

22

500

Sklo (biele, menej farebné)

3

33

750

Farby, laky a tmely

1,5

16,5

375

Prevádzkové kvapaliny

2

22

500

3

33

750

100

1 100

25 000

Ostatné (napr. azbestové obloženia,
cestné nečistoty)

Spolu (priemerný európsky automobil)

Technológie spracovania starých
automobilov

Tab. 2 Podiel recyklovaných druhov materiálov s výhľadom do roku 2030

Materiál
Oceľ

72/ 6

Podiel recyklovanej hmoty v roku a v %
1997

2000

2005

2030

70

80

87

90

Liatina

70

80

87

90

Tvárnený hliník

85

90

93

93

Liaty hliník

85

90

90

90

Plasty

20

50

80

90
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Auto pozostáva z veľkého počtu rôznych
materiálov, ktoré sú vzájomne kombinova
né a demontáž týchto zariadení je znač
ne komplikovaná. Obzvlášť nebezpečné
sú i rôzne mazivá, brzdové kvapaliny, ná
plne akumulátorov a iné látky, ktoré sa
z autovraku môžu dostať do životného
prostredia a ohroziť kvalitu vody a zdra
vie človeka.
Percentuálne zastúpenie jednotlivých ma
teriálov v automobile je nasledovné:
– 70,2 % železné kovy (oceľový plech, ko
vané časti, odliatky),
– 8,7 % neželezné kovy (hliník, meď, olo
vo, zinok),
– 21,1 % nekovy (38 % plasty, 12 % kvapa
liny, 21 % guma, 14 % sklo, 15 % ostatný
materiál).
Plasty vo zvýšenej miere nahrádzajú kovy,
pretože znižujú hmotnosť automobilu,
a tým aj jeho spotrebu paliva. Na rozdiel
od kovov sa však plasty recyklujú oveľa ťaž
šie. Podľa dohody Asociácie európskych vý
robcov je každý plastový diel v aute vážia
ci viac ako 100 gramov označený kódom,
ktorý umožňuje pri demontáži týchto opo
trebovaných áut identifikovať druh plastu
a zabezpečiť tak jeho recykláciu.
Materiálová štruktúra priemerného európ
skeho automobilu a množstvo odpadu sú
uvedené v tab. 1 a podiel recyklovaných
druhov materiálov v jednotlivých rokoch
zobrazuje tab. 2.
Jednu z posledných koncepcii percentuál
neho zloženia materiálov recyklovaných
automobilov znázorňuje schéma na obr. 1.

Environmentálny aspekt zasahuje celý ži
votný cyklus od tvorby automobilu, jeho
výroby, použitia v doprave až po jeho účin
nú recykláciu. Spracovanie starých ojazde
ných vozidiel je dôležitým faktorom ochra
ny životného prostredia. Aby sa mohli
materiály použité pri konštrukcii auto
mobilu znovu použiť a nespôsobovali by
množstvo odpadu, je potrebné nastoliť
otázku ich kvalitnej demontáže pri zacho
vaní kvalitných druhotných surovín, ktoré
sa môžu vrátiť na opätovné spracovanie.

Obr. 1 Percentuálne zloženie materiálov
recyklovaných automobilov

Obr. 3 Drvenie autovrakov

Ručná separácia autovrakov, kde ľudská
práca je zatiaľ nenahraditeľná – obr. 2, na
stoľuje otázku zavádzania postupnej auto
matizácie v budúcnosti.
Technológie, ktoré sa v súčasnosti využíva
jú pri spracovaní starých vozidiel sú:
• šrédrovanie (americký prístup),
• selektívna demontáž (francúzsky
prístup),
• úplná demontáž (nemecký prístup).
Šrédrovanie (americký prístup)
Najstarší spôsob spracovania starých vozi
diel je ich drvenie, resp. šrédrovanie – obr. 3.
Staré automobily sú komplexne zošroto
vané vrátane motorov, pneumatík, čalú
nených sedadiel, osí automobilov a pod.
Následne sú z tejto hmoty separované ko
vové časti od nekovových. Šrédre vznikli
koncom päťdesiatych rokov z dôvodu vy
sporiadania sa s rastúcim počtom vyrade
ných automobilov. Ročná požiadavka na
jeden spracovateľský závod v Spojených
Obr. 2 Manuálna separácia autovrakov

štátoch je asi 750 tisíc áut. Túto kapacitu nie
je možné spracovať žiadnou inou metódou.
Nevýhodou šrotovania je hlučnosť a praš
nosť drvičov, klesajúci podiel železného šro
tu a narastajúci podiel špecifického odpadu
vznikajúceho po rozdrvení vyradených áut.
Priemerná hmotnosť osobného vozidla
v Spojených štátoch je asi 1 100 kilogra
mov. Z každého automobilu ostáva po vy
separovaní kovových častíc asi 350 kg šréd
rového odpadu. Táto zmes je tvorená veľmi
malými gumenými, umelo-hmotnými, tex
tilnými, sklenenými a lakovými časticami,
ktoré sú zmiešané s kovovým prachom,
olejmi a mazadlami. Ide o nebezpečný od
pad, ktorý sa dá len ťažko spracovať a zby
točne zaťažuje životné prostredie. Takýto
odpad sa potom vyváža na skládky alebo
končí v spaľovniach.
Selektívna demontáž (francúzsky prístup)
V Európe je trendami prechod zo šrédro
vania na predbežnú demontáž a následné

šrédrovanie. Postupne sa na túto metódu
prechádza aj v USA. Automobily prichá
dzajú od dodávateľov už pripravené, zba
vené materiálov a súčiastok, ako sú baté
rie, olej, benzín, sedadlá, atď. Technológia
je „mokrá“. Procesná voda je recyklovaná
a znova používaná v šrédri. Ide o uzavre
tý systém, ktorý nepotrebuje žiadne povo
lenie na vypúšťanie škodlivín do ovzdušia.
Všetky dodávky sú kontrolované, aby ne
obsahovali nebezpečné materiály detekto
rom rádioaktivity.
Úplná demontáž (nemecký prístup)
Viaceré európske štáty nastúpili trend ma
ximálnej, 100 % recyklácie starých vozidiel.
Pre európskych výrobcov automobilov
je dnes už samozrejmosťou vypracova
nie demontážnych postupov. Jeden z pr
vých projektov na maximálnu recyklá
ciu v Európe zaviedol Volkswagen. V roku
1990 v Leeri spustil prevádzku skúšobného
projektu „Volkswagen recycling“ a vo svo
jom výskumnom a vývojovom programe
rozpracováva tento koncern v spolupráci
s dodávateľmi technológiu recyklácie pre
všetky materiály, ktoré sú použité vo vo
zidlách VW.
S ohľadom na zastaraný vozový park je pre
Slovensko optimálna selektívna demontáž
v kombinácii s následnou dezintegráciou.
resumé
Recycling technologies in automotive
industry
Environmental aspect affects the entire life
cycle from production vehicle, its production,
and use in transport to its effective recycling.
Processing of old used vehicles is an important
factor in environmental protection.
New vehicles coming on the market must
meet stringent environmental standards, but
they may use advanced technology, which are
more environmentally friendly.

(Dokončenie na www.strojarstvo.sk, alebo si môžete celý príspevok prečítať v elektronickej verzii časopisu.)
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Systémy spracovania starých vozidiel
výrobcami automobilov
Jeden z najlepšie prepracovaných systé
mov spracovania starých vozidiel má fir
ma Renault v demontážnom centre v Athis
Mons s kapacitou 200 autovrakov denne.
Celý systém recyklácie starých vozidiel je
založený na samofinancovaní, iba oddele
nie vývoja recyklácie je financované spo
ločnosťou Renault. Po celom území štátu
je vytvorená sieť zberných organizácií, kde
sa staré, ojazdené, havarované a vyrade
né vozidlá zhromažďujú. V demontážnych
strediskách sa recyklovateľné súčiastky re
cyklujú (napr. nárazníky na znovuzískanie
plastov) a celá demontáž sa robí podľa de
montážnej knihy či návodu, ktorý je rôzny
podľa značky a typu auta. Použiteľné sú
čiastky idú do predajne náhradných dielov,
očistená karoséria na šrédrovanie. Na mag
netickom separátore sa oddelí podiel žele
za, medi a hliníka, zvyšok, ktorý tvoria plas
ty, textil (poťahy sedadiel), guma a sklo sa
separuje podľa zrnitosti.
Tento systém je maximálne efektívny z hľa
diska recyklácie, využitia nerecyklovateľnej
časti na energetické zhodnotenie (spaľov
ňa) a na náhradné diely.
Výrobcovia nových vozidiel, ako napríklad
spoločnosť PSA, riešia problematiku recyk
lácie jednotlivých dielov, ako aj celého vo
zidla po skončení životnosti. Vozidlá podľa
podmienky Európskej smernice č. 2000/53/
EC, musia byť minimálne z 90 % recyklo
vateľné. Časti, ktoré si nevyžadujú, aby boli
z prvomateriálov, sú vyrábané z recyklova
ných. Najháklivejšie komponenty, ako na
príklad kolesá z hliníkových zliatin, sú vyrá
bané z prvej tavby. Pri konštrukcii vozidiel
sa vylúčili všetky neodôvodnené, zdraviu
škodlivé prvky, ako napríklad kadmium či
ortuť, ale aj chróm z antikoróznej ochra
ny brzdových kotúčov. Plastové hmoty
a textílie môžu byť po recyklácii opätov
ne použité.
Firma Toyota vyvinula špeciálny recyklo
vateľný plast nazývaný „super olefin poly
mer“ alebo TSOP, ktorý môže byť použitý
na výrobu nárazníkov a ďalších častí auta,
ktoré môžu byť mnohokrát recyklované.

V roku 1997 vyvinula Toyota prvú tech
nológiu na recyklovanie gumy na svete.
Guma môže byť vybratá z vozidiel na konci
životnosti, prepracovaná a znovu použitá
vo dverách a ďalších častiach auta. Toyota
v Japonsku vyvinula mnoho spôsobov po
užitia rôznych penových produktov v au
tomobilovom odpade na recykláciu a ná
slednú výrobu hlukovej izolácie. Sklenený
odpad je možné recyklovať tiež na použitie
pri stavbe chodníkov a ciest. Odpad, ktorý
nemôže byť recyklovaný, môže byť rozta
vený na veľmi malé časti, ktoré znížia vplyv
na životné prostredie, ak sú uskladnené na
skládke.
Zmena filozofie vo vývoji automobilov
vzhľadom na ich recykláciu
Nové trendy vývoja automobilov sa orien
tujú na využívanie nových, odľahčených
alebo kompozitných materiálov, na špeciál
ne povrchové úpravy karosérií, na použí
vanie ľahkých kovových konštrukcií, ako aj
na zvyšovanie podielu plastických látok pri
montáži vývojovo moderných typov auto
mobilov. Takýto trend vývoja automobilov
je však pre recykláciu surovín nepriaznivý,
lebo zvyšuje náklady na separáciu kon
štrukčných komponentov. V rámci recyk
lácie železného šrotu autovraky prispievajú
podielom asi 10 až 20 %.
Konštruktéri automobilov doteraz rieši
li skôr dôsledky ako príčiny. Zaujímalo

ich hlavne to, aby auto vôbec fungovalo.
Dnes je snaha vyrobiť auto nielen pohodl
né, bezpečné a výkonné, ale aj energeticky
úsporné a recyklovateľné. K otázke recyklá
cie sa dnes pristupuje systematicky už pri
konštrukcii automobilu. Každý návrh auta
má zohľadnenú ekonomiku recyklácie.
Výrobca dostane licenciu na výrobu auto
mobilov od štátu len vtedy, ak bude jeho
výrobok úplne recyklovateľný.
Záver
Slovensko je dnes významným výrobcom
osobných automobilov a v Európe sa zara
dilo k lídrom aj v likvidácii autovrakov. V sú
časnosti dokážeme využiť asi 70 % z hmot
nosti vozidla, v roku 2015 by to malo byť až
95 %. Pri vzniku recyklačného priemyslu sa
kladie dôraz na ekológiu.
Nové autá prichádzajúce na trh musia spĺ
ňať prísnejšie environmentálne normy, zá
roveň však môžu využívať vyspelejšie tech
nológie, priaznivejšie pre životné prostredie.
V tejto súvislosti bolo v rámci EÚ prijatých
množstvo legislatívnych noriem, ktoré sta
novujú výrobcom automobilov pokyny
na znižovanie emisií, resp. recykláciu vyra
dených vozidiel. To núti výrobcov k vývo
ju nových technológií a k následnej výro
be automobilov podľa týchto technológií.
Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantového vedeckého projektu VEGA č. 1/0358/11.
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Na prenájom, predaj: výrobné halové priestory v Bytči
Areál sa nachádza v tesnej blízkosti diaľničného privádzača
diaľnice D1 trasy Bratislava-Žilina s dopravným napojením na
štátnu hranicu s Českou republikou, smer Makov, štátna cesta
E 442. Vnútorné plochy priestorov 8 260 m2.
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Predaj družstva s projektom bioplynky
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Mechanické a zvárané časti
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