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Různé technické magazíny a internetové
servery pravidelně přinášejí zprávy o technických novinkách v oblasti třískového obrábění. Jak je to ovšem s třískovým hospodářstvím v našich závodech? Zdá se bohužel,
že nové technologie zpracování, alespoň
v našem průmyslu, se až na pár výjimek
nevyskytují. Dovolte mi proto napsat pár
řádků na téma odolejování třísek a provést
malé shrnutí možností, jaké nám nabízejí
zvláště odstředivky.
Odstředivka – asi každému se vybaví klasická ždímačka, která byla ještě
před příchodem automatických praček
v každé prádelně (nebo koupelně). Vždyť
nástup industrializace ve výrobě textilu
a kožených výrobků před více jak sto lety
umožnil vznik firmám, které se zabývají
výrobou odstředivek dodnes.
Francouzská společnost ROUSSELET
ROBATEL, vyrábí a dodává zařízení
v oblasti separace pevných částí-kapalin,
extrakce a separace kapalin-kapalin do
chemického a farmaceutického průmyslu, potravinářství jako i do strojírenství.
V poslední zmiňované oblasti, která
nás bude pro tento případ nejvíce zajímat, odstředivky nacházejí uplatnění
v galvanizaci, kde jsou nedílnou součástí linek povrchových úprav (zvláště u hromadného zinkování dílů), ale také u odolejování dílů, jako například spojovacího materiálu po lisování za studena, kdy
na komponentech ulpívá velké množství
vysoce kvalitního oleje, který po separaci
můžeme opět použít. Úspory olejů jsou
při milionech kusů značné a v každé šroubárně
se s odstředivkou počítá, ačkoliv materiál poté
putuje také do pračky. Ovšem zdaleka nejvíc jsou
odstředivky zastoupeny u odolejování třísek po
obrábění a nacházejí se v každém strojírenském
závodě v Evropě. Odstředivky ve strojírenství jsou
téměř vždy s vertikální osou bubnu. Jednak přijde
konstrukčně vertikální odstředivka vždy levněji
než horizontální a také je zaručena lepší evakuace
třísek po odstředění díky přirozené gravitaci.
Všeobecně rozlišujeme tři základní typy odstředivek na odolejování třísek:

1. Šaržovité odstředivky
s vyjímatelným bubnem
 Obr. 1
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Třísky se nasypou překlopením nádoby na třísky
(zavěšené na kladkostroji) do bubnu odstředivky.

Plášť bubnu odstředivky je perforován. Po zavření
víka a zapnutí stroje se oleje (emulze) odloučí
odstředivou filtrací přes perforace bubnu. Po
zastavení odstředivky a otevření víka se buben
vyjme za pomocí kladkostroje, přemístí se nad
kontejner a jeho obsah se vyprázdní překlopením
bubnu - typ KC (obr. 1) nebo otevřením dvou
polovin dna bubnu - typ KFO (obr. 2). Odstředivky
jsou různých provedení odpružení bubnu
(podle hmotnosti náplně) a o průměrech od
400 do 1 500 mm. Tyto typy odstředivek jsou
nejvíc rozšířené, zvláště v menších a středních

 Obr. 2

strojírenských závodech. Zpracují všechny typy
a velikosti třísek bez potřeby předešlého drcení.
Vyžadují samozřejmě asistenci obsluhy, ale ve
většině podniků zvládají jejich obsluhu pracovníci
zodpovědní za svoz odpadů.

2. Šaržovité odstředivky
s fixním bubnem
U těchto strojů je buben nevyjímatelný, takže
vyprazdňování se uskutečňuje vždy spodem
bubnu, a to buď do vozíku (obr. 3) nebo na
výstupní dopravník, který může vyústit až do
kontejneru. Plnění se provádí do horní násypky odstředivky překlopením vozíku, hrablovým,
článkovým nebo korečkovým dopravníkem. Je
třeba zdůraznit, že ačkoliv se stroj plní i vyprazdňuje automatickým způsobem, stále se jedná
o zpracování v dávkách. Násypka je vybavena
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hladinovým a zátěžovým čidlem, po naplnění bubnu se dopravník automaticky zastaví a odstředivka zpracuje jednu šarži. Tyto
typy jsou zvláště výhodné pro odstřeďování
krátkých a drobivých třísek z jednoho stroje
(například u CNC vrtaček), kde výtěžnost oleje
z třísek je při nepřetržitém provoze prokazatelně vysoká. Nevýhodou je omezení velikostí
třísek do délky asi 6 cm. U větších je nutné
třísky napřed podrtit (viz odstavec „Drtiče
třísek a další zařízení“)

3. Kontinuální odstředivky
V tomto případě je odstředivka jedním
z komponent celé linky na odolejování třísek,
protože třísky musí před vstupem do odstředivky vždy projít drtičem. Dalšími prvky této
linky jsou vstupní dopravník nebo nakládací
systém vozíků do drtiče a dopravníky z drtiče do odstředivky a z odstředivky do kontejneru nebo sila, nemluvě o nádrži odstředěné kapaliny s čerpadlem a nezbytných
ocelových konstrukcích. Z toho vyplývá,
že také cena takového zařízení je vysoká, a uplatnění těchto systémů
je tudíž v hromadných
obrobnách, kde vznikají stovky tun třísek
ročně.
Schéma funkce
typického představitele takové kontinuální odstředivky je na
obr. 4.

musí být napřed podrceny. Drtiče třísek jsou
tří typů – nožové, kladivové a drtiče s drticími hřídelemi.
Na obr. 5 je zobrazeno schéma funkce nožového drtiče, který je nejvíce rozšířen.
Třísky jsou plněny do násypky horní částí
drtiče (1). Jsou lámány na menší kusy vzájemným působením nožů rotačního ramene (3)
a fixních nožů (4). Třísky pak postupně spirálovitě padají do prostoru samotné komory drtiče
(2), kde se v její spodní části uskutečňuje jemné
drcení rotační hlavy (5) proti stacionárnímu
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a také dekantační odstředivky, které za
pomocí odstředivého efektu separují
mikročástice z emulzí.

věnci (6). Po kompletním podrcení
jsou třísky vyprazdňovány výsypným
žlabem (7), umístěným na rámu stroje. K zabránění zaseknutí kovových
části jiných než třísek (konců tyčí,
obrobků,…) v drtiči, je stroj vybaven
třídicím zařízením, které při zablokování hlavy drtiče stroj automaticky
zastaví a zapne zpětný chod. Jeden
segment stacionárního věnce (6) se
otevře a část vypadne tímto otvorem.
Objemné části se vyjímají manipulačním otvorem (9).

 Obr. 4

Drtiče třísek a další zařízení
Jak jsem se již zmínil v předchozím popisu
základních typů odstředivek, jestliže chceme
třísky odolejovat kontinuálním způsobem,

Dalšími stále více používanými
zařízeními jsou paketovací a briketovací lisy, které se zařazují na
konec kontinuální linky. Hlavním účelem je zmenšení objemu kovového
odpadu a u briket pak samozřejmě
nejlepší možná výkupní cena šrotu. Bohužel
již nemáme prostor na popis zařízení pro filtraci a purifikaci odstředěných kapalin. Jsou
to pásové filtry a magnetické separátory

Proč bychom vlastně měli používat odstředivky na odolejování
třísek? Za prvé, je zde ekologické
hledisko a pro společnosti, které
usilují o environmentální certifikát ISO 14 001, je odstředivka v třískovém hospodářství tím
nejlepším řešením. Samozřejmě
ekonomický efekt je při pořizování zařízení nejpodstatnější. Proto
uvedu několik čísel.
Po odstředění olejů mají třísky
zbytkový obsah vlhkosti menší
než 3 % (většinou lehce nad 1 %)
a jedná se tím o čistý nekontaminovaný kovový odpad, který se vykupuje za
lepší ceny (na tento fakt ovšem výkupny šrotu
neradí slyší). Z našich zkušeností víme, že ve
100 kg třísek se nachází 10-12 litrů emulzí
nebo 13-15 litrů olejů. Pakliže jsme schopni
sjednotit používané emulze a oleje, navracíme
je zpátky do výroby a v tomto případě jsou
úspory značné!
Představitelé obroben bývají často překvapeni cenou odstředivek, aniž by byli ochotni
kalkulovat návratnost této investice v porovnání s lepší cenou kovového odpadu a úsporám olejů a emulzí. Jedná se spíše o konzervativní přístup na věc a dědictví minulosti.
Pokrok v této oblasti je nezastavitelný a věřím,
že velmi brzo bude odstředivka třísek samozřejmou součástí každého strojírenského provozu, jak je tomu ve všech vyspělých průmyslových zemích Evropy, ke kterým se jistě
můžeme přihlásit.
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