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Přepracováním třísek do briket se nejen zvyšuje 
jejich výkupní cena – rozdíl v ceně např. hliníko-
vých třísek a hliníkových briket je tři koruny na 
kilo –, ale snižují se náklady na jejich transport 
i uskladnění, a ještě je možné šetřit i náklady 
za chladicí kapaliny. Technologie briketování je 
určena pro strojírenské podniky, které řeší třís-
kové hospodářství, ale i pro společnosti zabý-
vající se druhotným zpracování kovových třísek.

OBROBEK, TŘÍSKA, BRIKETA
Eva Buzková, Malšice 

Každá obrobna zná ten pohled na kontejnery zaolejovaných třísek, které často

zabírají místo, jejich transport vychází na relativně vysoké náklady a ještě mohou 

řeznými kapalinami znečistit okolí. Třísky z obrábění kovů jsou ale cennou surovinou 

pro výrobu nových polotovarů. Jejich recyklace je proto velmi perspektivní.

Reportáž | www.mmspektrum.com/150738

Linka na briketování

hliníkových třísek iSwarf

Zbriketované třísky vylézají z lisu

po dopravníku různých tvarů

Briketovací lis 

BrikStar MD 30

Zařízení pro vyklápění beden

do násypky drtiče, briketovacího lisu apod. 

Dlouhé hliníkové špony 

připravené k rozdrcení

Záleží na mnoha faktorech – od materiálu 
obrobku počínaje, přes zvolené parametry 
obrábění až k výběru obráběcího nástroje –, 
jaké třísky se budou v daném obráběcím pro-
cesu produkovat. Briketovat je možné krátké 
špony a s použitím drtiče i špony dlouhé. 
Dalšími komponenty briketovací linky jako 
jsou speciální násypky, vibrační či magne-
tické třídiče, dopravníky, zdvihací zařízení, 
apod., lze proces ještě optimalizovat. Ale to 
už předbíhám, pojïme se nejdříve podívat na 
samotnou technologii briketování a briketovací 
stroje.

Princip briketovacího stroje
Každý stroj se navrhuje individuálně. Podle 
objemu zpracovávaných třísek se vybírá typ 
hydraulického agregátu. Podle typu třísek 
a způsobu připojení briketovacího lisu k výrobní 
technologii se volí typ a velikost násypky. Např. 
násypka se čtyřmi šneky je určena pro zpraco-
vání delších třísek, které nejsou sypké, ale je 
možné je snadno rozplést. Umí narušit dlouhé 
chuchvalce a částečně rozláme dlouhé třísky. 
Násypky na žlabu dávkovacího šneku jsou 
určeny pro napojení k externímu dopravnímu 
systému. Násypkou se tedy řídicí jednotkou 
kontrolované množství třísek dostane do pra-
covní komory lisu, kde je pomocí lisovacích 
nástrojů poháněných patentově chráněným 

hydraulickým systémem přeměněno na bri-
ketu. Poté je briketa vytlačena z lisovacího pro-
storu a proces se opakuje. Celá operace trvá 
jen několik vteřin. Pod lisovacím prostorem 
bývá umístěná vana s emulzním čerpadlem na 
zachycování chladicích kapalin, které se z třísek 
lisováním vytlačují. Podle lisovaného materiálu 
se používají hydraulické agregáty pracující 
s různě velkými tlaky. Pracovní tlak na zpra-

cování hliníku může být 240 bar, na zpraco-
vání litiny 400 bar. Všechny části briketovacího 
stroje jsou zasazeny do stavebnicového rámu, 
který umožňuje určitou flexibilitu při změně 
výrobního programu či navýšení objemu třísek. 
V takových případech je tedy možné snadno 
vyměnit násypku nebo hydraulický agregát. 

Briketovací linky
Lisovací stroje se tedy hodí všude tam, kde 
probíhají procesy obrábění, ideálně pro pro-

vozy disponující vlastní slévárnou. A protože 
každá výrobní hala obráběcí dílny vypadá tro-
chu jinak, tak také systém recyklace a brike-
tování třísek je potřeba vždy řešit individuálně 
podle potřeb daného provozu, jako je objem 
výroby či pracovní prostor. Vhodnost materiálu 
pro lisování se zjistí při testovacích zkouškách. 
Obsah řezných kapalin v třískách není omezen. 

Koncem května otevřela společnost Briklis 
dveře své výrobní haly v Malšicích nedaleko 
Tábora a návštěvníkům představila několik 
modelových řešení briketovací technologie. 
Mezi uváděnými příklady byla také briketo-
vací linka s dvěma lisy iSwarf na hliník pro čín-
ského zákazníka Bosch Automotive Products. 
Linka začíná zařízením pro vyklápění beden 
do násypky drtiče. Ližiny a výšku vyklápěcího 
zařízení lze přizpůsobit, zabezpečení před úra-
zem je řešeno oplocením. Zařízení vyzvedne 
max. 500 kg do výšky 1 900 mm za dobu osmi 
sekund. Drtič s násypkou o objemu 0,5 m3 roz-

drtí změŅ dlouhých špon na malé třísky. Pro 
případ zatoulané součástky či zmetku je drtič 
opatřen zabudovaným automatickým separá-
torem větších kusů, který předchází případné 
poruše zařízení. Podrcený materiál vypadává 
na vibrační rošt, který vytřídí případně se vysky-
tující kusový materiál a dále putuje šnekovým 
dopravníkem přes permanentní magnet do 
lisovacího stroje. Magnetická deska separuje 
feromagnetické částice, snadno se tak lze 
zbavit možných kovových nečistot. Obou-
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Dvoušnekový dopravník dopraví třísky

do násypky briketovacího lisu

Velikost slisovaných briket

lze podle potřeb přizpůsobit

směrný šnekový dopravník roznáší podrcené 
třísky podle potřeby do obou násypek brike-
tovacího lisu iSwarf 550. Násypky jsou opat-
řeny čidly, která kontrolují hladinu materiálu 
v násypce. Lisovací nástroje vyrábějí tlakem 
300 MPa hliníkové brikety o průměru 65 mm 
a délce od 80 do 100 mm.

Další vystavenou linkou byla linka BrikStar M, 
která lisuje kovové třísky z obrábění litiny, oceli 
nebo barevných kovů a brusných kalů. Liso-
vání probíhá ve válcové raznici zavírané z obou 
stran lisovacími nástroji. Lisovací tlak v raznici 
dosahuje 390 MPa a působí na obě podstavy 
válcové brikety. Tento způsob lisování zaru-
čuje rovnoměrné prolisování brikety v celém 
jejím objemu. Linka obsahuje velkoobjemovou 
násypku s vibračním dnem, vanu s čerpadlem 
chladicích emulzí a dvoušnekový dopravník.

Recyklovat se vyplácí
Rodinný podnik se sídlem na jihu Čech je na 
trhu již přes dvacet let. Na svém kontě má 
4 000 vyrobených lisů a dodává po celém 
světě. Mě osobně se problematika recyk-
lace v dnešním světě konzumu velmi dotýká 
a myslím si, že je potřeba se nad tím zamyslet, 
neplýtvat a dále zpracovávat i drobný odpad 
jako jsou třísky z obrábění. V případě kovových 

briket to prokazatelně přináší nezanedbatelné 
úspory nákladů při recyklaci kovů i kapalin, 
na uskladnění i převoz. Zbriketováním kovo-
vého odpadu se jeho objem sníží 3 až 8x. 
Zkušenosti firem, které lisy ve svých provozech 
již používají, potvrzují návratnost investice od 
tří měsíců až do jednoho roku. Dílny si také 
zvýší bezpečnost provozu využitím moder-
ního prvku ekologické výroby. Přeji tedy firmě 
Briklis hodně „zeleně“ a ekonomicky smýšlejí-
cích obráběčských dílen. 


