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Abstract 

 The work is oriented on recycling of  aluminium waste and its aim is desing of manufacturing 
system with characters of complexity and rationalisation leading to higher evalution of waste. Solution 
is recycling of electrotechnical aluminium and some aluminium alloys. 

 Results are based on wider analysis focused on significancy of alternative and system´s 
coherences of recycling. On this basis are defined resources , possibilities and conditions of recycling 
leading to models  of results whith were used for manufacturing system design. 

 The main point of solution is structure design of manufacturing system which is not dealing 
only with the stage of meltdown aluminium  but also relating stages as a separation, outing of 
dimensions, packaging and batch-processing, supplying, stacking and some other relating operation. 

 Manufacturing system respects technological specifications, requests of rationalization of 
manufacturing steps and operations, conditions for technical and economical realization and is 
characterized by minor automation. 

 However manufacturing system solves complex question of some kinds of aluminium waste 
recycling, is opened to possibilities of improving of elasticity,productivity,quality (a fusion by high 
temperatures and a fusion in protective atmosphere) and  production expansion (increasing of capacity 
and production of finished products).  

 Generally it is open manufacturing system,wich one could be developed and at the same time 
open to combined links of material flows.These are possible to use partially on the basis of requests of 
recycling, or customers and market. 

 

 

Abstrakt 



 Práca je zameraná na recykláciu odpadového hliníka a jej cieľom je návrh výrobného systému 
so znakmi komplexnosti a racionalizácie vedúcich k vyššiemu zhodnoteniu odpadov. Okruhom riešenia 
je recyklácia elektronického hliníka a niektorých hliníkových zliatin. 

 Riešenie sa opiera o širšie analýzy zamerané na opodstatnenosť východiská a systémové 
súvislosti recyklácie. Na základe toho sú formulované zdroje, možnosti a podmienky recyklácie 
vyúsťujúce v modelové predstavy riešenia, ktoré sa využili v návrhu výrobného systému.  

 Jadrom riešenia je štrukturálny návrh výrobného systému, ktorý nerozpracováva len etapu 
tavenia hliníka, ale aj súvisiace etapy, ako hrubá separácia, rozmerová úprava, kontajnerizácia a 
vsádzkovanie, paletizácia, stohovanie a niektoré súvisiace operácie. Výrobný systém rešpektuje 
technologické špecifiká, požiadavky racionalizácie výrobných postupov a operácií, podmienku 
technicko-ekonomickej uskutočniteľnosti a vykazuje znaky nižšej automatizácie. 

 Hoci výrobný systém rieši komplexne otázku recyklácie niektorých druhov odpadového 
hliníka, neuzatvára sa možnostiam zvyšovania pružnosti,produktivity, akosti  (tavenie pri vysokých 
výkonoch a v ochrannej atmosfére) a rozšírenia výroby (výroba hotových výrobkov). 

 

 

1. Úvod 

 Správne nakladenie a hospodárenie s odpadmi sa stáva rovnako dôležitým problémom ako 
zabezpečenie základných životných potrieb.Okrem toho, stále väčší význam nadobúda využívanie 
odpadov ako zdroja druhotných surovín [7],v prípade vysšieho zhodnotenia je zdrojom polovýrobkovej 
a výrobkovej základne. 

 V dnešnej dobe dosť často kritizovaný stav v entrópii odpadov, ubúdajúcich surovinových a 
energetických zdrojov, je zmierňovaný recykláciou [5], ktorá poskytuje prijateľné technicko-
ekonomické a ekologické východisko. 

 Jedným z možných riešení je úprava odpadu [6] orientovaná na kvalitu a zníženie strát 
spojených s jeho ďalším spracovaním. Takto upravený odpad sa ďalej zhodnocuje v špeciálnych 
prevádzkach niektorých spoločností orientovaných na nakladanie so železným odpadom  a odpadom 
neželezných kovov. Väčšina z týchto spoločností má na zodpovedajúcej úrovni rozpracovanú etapu 
recyklácie (tavenia) hliníka, no bez racionálnej podoby súvisiacich recyklačných etáp. 

 V súčasnej praxi recyklácie hliníkových odpadov existuje celý rad špeciálnych riešení, ktoré 
síce majú obmedzený aplikačný priestor, ale ich inšpiračný potenciál je veľký. Medzi ne zaraďujeme: 

recyklácia hliníka z vedľajších technologických produktov [3, 12, 13, 14] 

netradičné metódy recyklácie hliníka na báze syntézy v plynnom prostredí [8] 

 Cieľom tejto práce je vypracovanie návrhu výrobného systému recyklácie niektorých druhov 
odpadového hliníka, ktorý by komplexne riešil otázku nakladania s odpadom a tak prispel k rozvoju a 
rozšíreniu recyklačných technológií. 

 

 

2. Zdroje a charakteristika odpadového hliníka 

 Odpadový hliník vzniká  vo výrobnej i spotrebiteľskej sfére. Vyskytuje sa najmä :  

vo voľnom zbere (súčasti a výrobky  z hliníka po dobe užitia) 

pri recyklácii zariadení (súčasti a celky z hliníka získané separáciiou) 

pri výrobe a spracovaní hliníka (triesky, špony, piliny, odstrižky, odrezky, náliatky, stery) 

 Tieto odpady  sú rozdielne použitím a zložením, tvarom a stavom. Podľa použitia a zloženia 
rozlišujeme : 

spotrebiteľské  

 - nelegované (vznikajú najmä v elektronike, chémii a potravinárskom priemysle) 

 - legované (vznikajú najmä v automobilovom a leteckom  priemysle)  



výrobné  

 - vratné  (vznikajú najmä v tavebných procesoch a obsahujú hliník a oxidy, resp. zvyšky 
krycích trosiek) 

Podľa tvaru rozlišujeme :  

tyčový a profilový 

plechy a pásy 

bloky a skrine 

Podľa stavu rozlišujeme : 

čistý 

znečistený - tuhými zložkami 

  - tekutými zložkami. 

 Prehľad ukazuje široký rozsah hliníkových odpadov a na rôznorodosť ich vzniku a  

výskytu, ktorý nemožno pokryť univerzálnym riešením, ale je nutné sa daným problémom zaoberať sa 
parciálne.  

 

 

3. Možnosti a podmienky recyklácie odpadového hliníka 

 Recyklácia  ako predmet nášho riešenia predstavuje súbor krokov odpovedajúcich účelu a 
potrebám na spracovanie jednotlivých druhov odpadov. Spektrum hliníkových odpadov je značné, 
preto v práci sa sústredime len na spotrebiteľské nelegované, prípadne legované. Tieto je najvhodnejšie 
recyklovať na rovnaký druh odpovedajúci pôvodnému zloženiu. 

 Vzhľadom na to, že odpadový hliník svojím zložením, tvarom, rozmermi a stavom 
neodpovedá priameme použitiu v taviacich zariadeniach, menia sa tým možnosti a podmienky 
recyklácie. Výsledkom čoho môžu byť požiadavky na rozšírenie recyklačných krokov spojených s 
vyprofilovaním materiálu určeného na recykláciu.Vo všeobecnosti pod podmienkami pre recykláciu sa 
spravidla  chápu tieto samostatné alebo zlučené činnosti: 

rozkladanie odpadu podľa zloženia, stavu, prípadne rozmerov a tvarov,  

odstránenie cudzích súčastí a nánosu 

tvarovanie odpadu mechanickým rezaním, paketovaním, briketovaním ,                  rozbíjaním,   
viazaním do balíkov  

príprava recyklačného materiálu kontajnerizáciou a dávkovaním 

úprava recyklačných produktov čistením, balením, paletizovaním. 

 Základnou podmienkou je upraviť odpad tak, aby sa dali získať všetky úžitkové kovy. Toto 
cieľovo vysoké zhodnotenie odpadového hliníka možno modelovo zobraziť (obr.1), čím sa poukáže na 
systémové súvislosti nakladania s odpadom, priebeh materiálového toku a súvisiace technológie 
resp.operácie uplatniteľné v predmetnom riešení. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fig.1 The model of waste aluminium recycling 

4. Funkcia a štruktúra a parametre výrobného systému 

 Problematika projektovania zlievární, medzi ktoré patrí aj predmetná recyklačná technológia, 
je značne široká, pretože zlieváreň vo väčšine prípadov presahuje rámec výrobného strediska a má 
charakter prevádzky alebo samostatného závodu [1, 4]. Je to spôsobené najmä tým, že zariadenia 
zlievární sú podstatne väčšie a funkčne rozdielne, ako napr. zariadenia obrobní. Preto je nutné 
rešpektovať špecifickosť projektovania v danom odbore, do ktorého sa zaraďuje riešená recyklačná 
technológia. 

 Naše riešenie výrobného systému recyklácie odpadového hliníka (obr.2) vychádza z týchto 
skutočností, pričom rešpektuje základné podmienky racionalizácie, technicko- ekonomickej 
uskutočniteľnosti a dosahuje znaky nižšej automatizácie. 

Výrobný systém tvoria tieto oddelenia: 

hrubej separácie 

rozmerovej úpravy 

kontajnerizácie a vsádzkovania 

odlievania 

paletizácie a skladovania. 

 

 

 

 

 

 
Fig.2 The manufacturing system of recycling of aluminium waste 

 

 

Oddelenie hrubej separácie 

 Hliníkový odpad je zhromaždený na skládke hrubého odpadu (9), z ktorej je postupne triedený 
podľa toho, či ide o čistý hliník (elektrotechnický) alebo hliníkové zliatiny (kusový) zbavený cudzích 
súčastí [17] a podávaný na valčekový sklz (3). Ostatný nehliníkový odpad je ukladaný do pripraveného 
kontajnera (11). Valčekový sklz je integrujúcim prvkom oddelení hrubej separácie a rozmerovej 
úpravy. 
 

 

Oddelenie rozmerovej úpravy 

 Pozostáva z hydraulickej strihačky HS (2), [18]  opatrenej zväzovacím zariadením, ktoré 
preberá tyčový, pásový a iný profilový materiál z valčekového sklzu (3) a vytvára súvislé zväzky, ktoré 
sú postupne strihané podľa potrieb kontajnerizácie. 
 

 

Oddelenie kontajnerizácie a vsádzkovania 

 Rozmerovo upravený odpad strihačkou padá na sklz, z ktorého sa dostáva do vsádzkovacieho 
kontajnera (12), pričom platí: objem jedného kontajnera = objemu jedného tégľa taviacej pece. Poloha 
každého kontajnera je zabezpečená troma výstupkami v podlahe tohoto oddelenia. Toto oddelenie je 
doplnené o váhy pre kontrolu hmotnosti naplneného kontajnera. Pre vytvorenie operačnej zásoby 



postačia 3 ks vsádzkových kontajnerov. Tento počet kontajnerov vystačí na jednu smenu pri 
maximálnom využití časového fondu taviaceho zariadenia. 

 Vsádzkovanie sa uskutočňuje pomocou ručne ovládaného dvojosového portálového 
manipulátora (6), ktorý premiestni kontajner z miesta plnenia nad taviacu pec (1) a otvorí pomocou 
viacfunkčného efektora dno kontajnera, čím dôjde k vsádzkovaniu pece. 

 

 

Oddelenie odlievania 

 Po naplnení indukčnej taviacej pece NFTO-Al 350/100 (1), [16] vsádzkou, odsunutí 
kontajnera (12) a zasunutí krytu taviacej pece, začína proces tavenia, po ktorom nasleduje odlievanie 
do pripravených kovových foriem pohybujúcich sa po nárazníkovom medzisklade (4) vytvoreným 
koľajovým vedením v tvare kruhu. Nárazníkový medzisklad je vybavený 11 rozvážajúcimi vozíkmi 
foriem a opatrený fixačným zariadením (8), ktorým sú fixované vozíky  v miestach pre predohrev 
foriem, odlievanie a vyberanie odliatkov z foriem. Okrem toho prvé stanovište vozíkov pred 
odlievaním je vybavené plynovým zariadením na predohrev (7) kovových foriem. 

 

 

Oddelenie paletizácie a skladovania 

 Je usporiadané vedľa nárazníkového medziskladu (4) a tvorí ho 6 skladovacích buniek (10) 
usporiadaných v manipulačnej zóne ručného manipulátora RMS 63 H (5), [15], ktorý je integrujúcim 
členom pre vyberanie odliatkov z kovových foriem, ich paletizáciu a stohovanie v príslušných 
polohách expedičného skladu. 

 

 

Technicko-ekonomické charakteristiky 

ročná výrobnosť      5324 ks/rok (160t/rok) 

smennosť      l 

koeficient využitia   - taviaceho zariadenia  0,68  

   - súvisiacich zariadení  0,2-0,7 

nároky na energiu - elektrická   710 kWh/t 

   - tlaková       5,5 m3/t 

   - plyn    0,6 m3/t 

nároky na plochy - výrobná   72 m2 

   - ostatná       36 m2 

5. Diskusia a výsledky 

 Sú zhrnuté do týchto tématických okruhov: 

 

 

Opatrenia na racionalizáciu štruktúr VS 

 Prednosti recyklácie sú nepochybné, no musíme rátať s tým, že môžu byť náročné na 
výskum., vývoj, investície súvisiace s novým technickým riešením. Preto pri posudzovaní prínosov 
recyklácie treba mať na pamäti zásadu racionalizácie, systémovosti a komplexnosti prístupu. Pri 
racionalizácii výrobných systémov nesmieme zabúdať na to, že zmyslom a cieľom musí byť racionálna 
skladba prvkov a komponentov systému umožňujúca racionálny priebeh technologických a výrobných 
procesov [10].  Za základné zásady rozvoja recyklačných výrobných systémov možno považovať : 



úplné využitie vytvorenej materiálnej základne, schopnej reagovať pružne a rýchlo na požiadavku 
zákazníkov a trhu, vyznačujúcej sa produktivitou a akosťou, ako napr. elektrické odporové taviace 
pece [2] 

vytvorenie kontinuálnej štruktúry materiálového toku, za podpory parciálnych riešení, ako napr. 
univerzálny liaci výklopný viacrýchlostný pás a odstránením disproporcií spojených s rôznou 
technickou  úrovňou súvisiacich zariadení 

vyššie zhodnotenie odpadu vyžaduje zvládnuť technologickú previazanosť medzi výrobou 
polovýrobkov a hotových výrobkov 

neustále zlepšovanie okamžitých úzkych výrobných miest, tzn. reagovať na tempo vývoja a 
prijímať preventívne racionalizačné opatrenia  [ 9]. 

 

 

Opatrenia na zníženie strát hliníka pri pretavovaní 

 Efektívnosť recyklácie závisí aj na spôsobe tavenia, tavebnom zariadení a predbežnej úprave 
vsádzky. Boli vypracované opatrenia na zníženie strát hliníka  oxidáciu v pretavnom pochode. Účinné 
je tzv. koncentrované tavenie  [2] , zabezpečenie rýchleho roztavenia. To sa realizuje kombinovaným 
ohrevom (odporový ohrev - plynový ohrev)  [6] alebo, (indukčný ohrev - plazmový ohrev cez veko)  
[11]. 

 Pri  pretavovaní hliníka v indukčnej peci,  najmä v udržiavacej fáze tavby pred odlievaním, je 
potrebné zamedziť víreniu hladiny. To je možné napr. znížením výšky indukčnej cievky a jej 
lokalizáciou do dolnej časti téglika. To sa realizuje na indukčných peciach napr. od firmy Junker [ 19]. 
Ďalším opatrením je vháňanie inertného plynu pod veko pece, alebo aplikácia inertného plynu v 
indukčnej peci s tlakovým vyprázdňovaním  [20]. Zvýšenie prepalu hliníka ovplyvňuje povrch 
vsádzky. Vsádzka s veľkým povrchom (odstrižky plechov),  sa dá paketovať do tvaru téglika pece 
(valec). Drobné formy šrotu je vhodné dávkovať do roztaveného  hliníka na dne indukčnej pece,  pod 
inertnou atmosférou, cez  uzavreté veko pece násypkou. 

 

 

Výsledky finančno-ekonomického rozboru 

Vychádzajú z týchto predpokladov : 

financovanie  - 50 % úver, úroková miera 12 % 

   - 50 % úver, úroková miera 23 % 

výroba  - hliníkové odliatky     5324 ks/rok   (160 t/rok) 

cenové údaje  - vstupné (Al odpad)  (18 - 30/ Sk/kg) 

   - výstupné (Al odliatky) (45 - 70/Sk/kg) 

investičné náklady    10.574 .000,- Sk 
          

Dosiahnuté hodnoty : 

náklady  na kapitál    9,625 % 

súčasná hodnota očakávaných výnosov  11.838.068,- Sk  

doba splatenia    3 roky 

vnútorné výnosové percento   15,149 %  

 

 

6. Záver 



 Podstatné rozšírenie a zvýšenie efektívnosti recyklácie sa všeobecne začína považovať za 
významné opatrenie ako z hľadiska účinnejšieho hospodárenia s materiálovými a energetickými 
zdrojmi, tak aj s ohľadom na životné prostredie. Ukazuje sa, že najväčšie rezervy vo zvyšovaní 
efektívnosti recyklácie sú v racionalizácii štruktúr výrobných postupov a operácií. 
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