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Hliník je třetí nejrozšířenější prvek po kyslíku 
a křemíku a nejrozšířenější kov na Zemi vůbec. 
Vyznačuje se výbornou tepelnou a elektrickou 
vodivostí, malou hmotností, kujností, tažností 
a odolností vůči korozi. Pro své vlastnosti je hli-
ník vhodným konstrukčním a obalovým mate-
riálem, je široce využívaný i ve formě slitin 
v elektrotechnice, v leteckém a automobilovém 
průmyslu, ve stavebnictví a mnoha dalších apli-
kacích. Více než 75 % hliníkového materiálu vy-
produkovaného za posledních 100 let je stále 
v oběhu, neboŅ má vysokou životnost a je sto-
procentně recyklovatelný bez ztráty kvality.

Hliník se vyrábí elektrolýzou taveniny bau-
xitu a kryolitu při teplotě asi 950 °C. Bauxit se 
však v naší republice netěží. Při zpracování 4 tun 
bauxitu vzniknou až 3 tuny odpadu, částečně 
i toxického a pouze 1 tuna čistého hliníku. Dále 
vzniká velké množství nerozpustného zbytku, 
označovaného za červený (nebo hnědý) kal, 
který má silnou alkalitu, zvýšený obsah radio-
aktivních látek a obsahuje oxidy různých kovů. 
Hodnota pH kalu dosahuje čísla 13. Kal je tak 
silný, že bez problémů likviduje vegetaci, způso-
buje popáleniny a při nadýchání i velké zdravotní 
potíže. Při výrobě hliníku se spotřebovává příliš 
mnoho energie (uvádí se, že až třikrát více než 
při výrobě plastu a až 25krát více než při výrobě 
skla) a je mnohem náročnější na spotřebu vody 
než druhé dvě uvedené komodity. Na výrobu 
hliníkové plechovky se spotřebuje energie od-
povídající ropě, která tuto plechovku zaplní do 
poloviny. Při výrobě hliníku vznikají emise zne-
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Recyklace jedné tuny hliníkového materiálu ušetří přibližně čtyři tuny bauxitu, 95 % energie

potřebné pro výrobu primárního hliníku a devět tun emisí CO
2
. V současné době ušetří 

více než 80 milionů tun emisí skleníkových plynů ročně. To odpovídá přibližně

15 milionům automobilů.
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Vysokotlaké lisování třísek
z obrábění umožňuje recyklaci 
také chladicích kapalin.

Na výrobu hliníkové plechovky se spotřebuje
energie odpovídající ropě, která tuto
plechovku zaplní do poloviny.

Více než 75 % hliníkového materiálu vyprodukovaného za posledních 100 let je stále v oběhu,
neboŅ má vysokou životnost a je stoprocentně recyklovatelný bez ztráty kvality.

Při dávkování do 20 % briket
ve vsázce je čistota taveniny 
zachována.

čišŅujících látek, například sloučeniny fluoru, 
které mohou být příčinou vzniku alergií.

Recyklace hliníku šetří 
energii, primární suroviny, vodu, 
ropu i naše prostředí
Hliník se na skládce téměř nerozkládá. Re-
cyklace hliníkového šrotu znamená velkou 
úsporu energie, neboŅ její spotřeba je ve srov-
nání s výrobou primárního hliníku pouze 5 %. 
Silnostěnný hliník (nádobí, příbory, hliníkové 
odpady z průmyslu a stavebnictví) lze recyk-
lovat poměrně snadno. S tenkostěnným hliní-
kem či s třískami z obrábění hliníku je to složi-
tější. Pokud se totiž hliníkové fólie nebo třísky 
dostanou do tavicí pece, hoří. Pro převoz ke 
zpracování je tento odpad velmi lehký a třísky 
z obrábění jsou navíc znečištěné řeznými ka-
palinami, které mohou při převozu znečišŅo-
vat prostředí. Ale i tyto druhy odpadů lze při 
využití technologie briketování recyklovat.

Recyklace také řezných kapalin
Briketovací lisy zmenší objem odpadu před 
jeho převozem k recyklaci nebo skládkování 
6krát až 25krát. Tím šetří firmám náklady na 
dopravu a druhotně také životní prostředí 
z hlediska exhalací. Vysokotlaké lisování třísek 
z obrábění umožňuje recyklaci chladicích ka-
palin, které se používají pro chlazení nástrojů 
při obrábění. Při lisování briket se vyvine tak 
vysoký tlak, že se odstraní všechna kapalina 
až do méně než 2 % zbytkové vlhkosti. Pro 
některé firmy je zisk z recyklace olejů rozho-
dující. Například pro Auto Škoda Mladá Bo-
leslav byla tato skutečnost důvodem pro vyso-
kou investici do této technologie.

Ve slévárně s vlastní obrobnou 
je návratnost v měsících
Slévárna hliníku TOP Alulit v Benešově vyrábí 
výrobky ze slitin hliníku pro elektrotechnický, 
strojírenský a potravinářský průmysl s cílem 
prosadit se na trhu automobilového průmyslu. 
Majitel slévárny tvrdí, že zakoupení briketova-
cího lisu byla jeho nejlepší investice, kterou 
kdy udělal. Cílem bylo co nejvíce snížit ma-
teriálové náklady na výrobu. Lisují slitinu DIN 
230, která tvoří hlavní výrobní program – vý-
robu vík pro motor Jaguar Range Rover. Slé-
várna má vlastní obrobnu. Přibližně 80 % 
objemu třísek, které firma vyprodukuje, jsou 
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Lisovací linky na výrobu briket lze doplnit drtičem třísek pro získání krátkých třísek, které jsou
na briketování nejvhodnější.

krátké třísky z frézování. A právě tento materiál 
je pro briketování nejvhodnější. Zakoupili nej-
menší lis v řadě iSwarf, typ 440, s velmi ekono-
mickým provozem, což je dáno mj. nízkou spo-
třebou energie a malými nároky na obsluhu. Již 
po několika dnech metalografie potvrdila, že při 
dávkování do 20 % briket ve vsázce je čistota 
taveniny zachována. Takto natavenou slitinu je 
možné použít i do náročných tenkostěnných od-
litků. Z hlediska provozování jde v případě bri-
ketování o nenáročnou technologii, která vý-
znamně pozitivně snižuje materiálové náklady 
slévárenského provozu. Návratnost investic se 
pohybuje v měsících.

V hutích při recyklaci kovových třísek a ten-
kostěnného hliníku část shoří dříve, než se 
stihne roztavit. Třísky jsou lehké a mají velký po-
vrch. Brikety jsou těžké, mají malý povrch pro 
případnou oxidaci, a proto jejich použití zvyšuje 
výtěžnost tavby. Ze zkušeností sléváren vyplývá, 
že z briket se získá až o 15 % více roztaveného 
kovu než z volně sypaných třísek.

Kde všude lze lisy aplikovat?
Briketovací lisy iSwarf firmy Briklis pracují 
v automobilovém průmyslu téměř po celém 
světě. Jako příklad uvedeme známé značky 
Ford, Renault, Honda, Škoda Auto. Také pra-
cují v leteckém půmyslu, např. ve společnosti 
CaV Llantrisant Wales. Zde lisují odpad z výroby 
12 m dlouhého žebra křídla pro Airbus. A toho 
je opravdu hodně. Firma Bosch Diesel Jihlava 
briketuje hliníkové třísky z výroby vstřikovacích 
systémů common rail. Úspěšná reference 

z Jihlavy umožnila dodání briketovacího 
lisu z Briklis i do čínského podniku Bosch Au-
tomotive Products Suzhou v Číně, kde lisují hli-
níkové třísky z výroby brzdových systémů ABS.

Výpadek části technologie je pro určité pro-
vozy, například automobilky, naprosto nemysli-
telný, protože je vysoce nákladný. Proto mají na-
řízené zdvojení klíčových technologií pro případ 
odstávky pro údržbu a servis. Briklis nyní vyrábí 
pro španělské zákazníky dva stejně výkonné lisy 
na jednom podstavci tak, aby při výpadku jed-
noho jej plně nahradil duplicitní lis. Toto řešení 
je výhodné i pro zpracování nárazového množ-
ství třísek při jejich nerovnoměrné produkci.

Hrdá firma, hrdí zaměstnanci
Přínos firmy Briklis Malšice pro životní pro-
středí lze nejlépe ohodnotit srovnáním s něčím 
známým. Tak tedy – všechny lisy na kov, které 
doposud Briklis vyrobil, mohou poskytnout více 
tun hliníkových briket, než je produkce sléváren-
ského hliníku v celé ČR, 200 000 tun za rok. 
Kolektiv společnosti je hrdý na své výrobky, 
neboŅ jejich využitím se přispívá k šetření surovin 
a ke zmenšení množství odpadu kolem nás. 
Věří, že chování lidí i firem bude citlivé a záro-
veň šetrné k životnímu prostředí a briketovací 
lis se stane samozřejmou součástí každého 
provozu. Tato firma získla ocenění Vodafone 
Firma roku 2015 Jihočeského kraje a zároveň 
i Odpovědná firma Jihočeského kraje, a tím 
postoupila do celostátního finále. Výsledky 
z obou soutěží budou zveřejněny na Žofíně 
9. prosince 2015. 


