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5 Strojársky priemysel 
 

Technologické procesy používané v strojárskom priemysle sú veľmi rôznorodé, vzhľadom na veľkú 

látkovú rozmanitosť, spôsoby spracovania a široký sortiment konečných výrobkov, počnúc výrobou 

polotovarov z rôznych kovov a zliatín až po najrozličnejšie elektrotechnické súčiastky. 

Medzi základné technologické operácie využívané v strojárskom priemysle patria: 

 Sústruženie – sústružením je možné obrábať rotačné plochy vonkajšie a vnútorné, 

rovinné plochy, oválové i rôzne zakrivené plochy ale aj vŕtať a rezať závity a pod. 

 Vŕtanie a vyvrtávanie – vŕtaním zhotovujeme diery do plného materiálu, pričom 

vyvrtávaním rozumieme zväčšovanie dier. Menšie diery vyvrtávame na vŕtačkách, 

dlhé diery a diery s veľkým priemerom na vodorovných vŕtacích a vyvrtávacích 

strojoch.  

 Frézovanie – frézovaním je možné obrábať plochy najrôznejších tvarov, rôzne drážky 

rovné i skrutkové, závity, ozubené kolesá a pod. 

 Brúsenie – brúsením dosahujeme jednak konečnú presnosť obrobkov a zároveň 

upravujeme ich povrch ale môže sa používať aj na ostrenie nástrojov. Používajú sa pri 

tom rôzne brúsne látky, ktoré majú podobu práškov alebo rôznych kotúčov 

a tyčiniek. 

 Hobľovanie a obrážanie – tieto technologické operácie slúžia na obrábanie rovinných 

plôch, rotačných i priamkových plôch. Nástrojom je nôž. Hlavný pohyb je priamočiary 

a pri hobľovaní ho koná obrobok a pri obrážaní nôž. 

 

V zmysle predchádzajúceho odseku možno na ľubovoľný strojársky podnik, realizujúci určitý výrobný 

proces, pozerať ako na úplne konkrétny systém s príslušne konkretizovanými vstupmi a výstupmi. 

Medzi najvýznamnejšie vstupy rozhodne patria materiálové a energetické vstupy. Pri ich 

zabezpečovaní dochádza mnohokrát k významnému ovplyvňovaniu kvality životného prostredia na 

lokálnej úrovni, v niektorých prípadoch sa tieto vplyvy uplatňujú aj v širšom meradle. 

Vo vzťahu ku konkrétnemu strojárenskému podniku je možné toto ovplyvnenie životného prostredia 

prostredníctvom vstupov považovať za formu nepriameho alebo sprostredkovaného ovplyvňovania 

životného prostredia týmto podnikov. Pri komplexnom posudzovaní úrovne daného technologického 

procesu je však vždy nutné prihliadať k nárokom tohto procesu na potrebu surovinových aj 

energetických zdrojov. Zvyčajne tu platí, že čím vyššie sú nároky danej technológie na tieto vstupy, 

tým menej priaznivé je za inak porovnateľných podmienok celkové hodnotenie posudzovaného 

procesu z hľadiska jeho vplyvu na životné prostredie. Pre úplnosť treba dodať, že pri takomto 

komplexnom posudzovaní technologického procesu je nutné zohľadniť aj environmentálne dopady 

výstupov tohto procesu. 
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Bez nároku na úplnosť sú materiálovými vstupmi strojárenského závodu výrobky hutníckeho 

priemyslu, chemického priemyslu a petrochemického priemyslu. Čo sa týka hutníckeho priemyslu ide 

o výrobky zo železných a neželezných kovov vo forme čistých kovov, zliatin hutníckych polotovarov a 

ostatných výrobkov. V prípade výrobkov chemického priemyslu ide najmä o najrôznejšie druhy 

plastov. Pohonné hmoty a mazivá pritom reprezentujú najvýznamnejšie výrobky petrochemického 

priemyslu. 

Primárnymi materiálovými vstupmi hutníckeho, chemického i petrochemického odvetvia sú nerastné 

suroviny a fosílne palivá, čo oboje je radené medzi tzv. prírodné zdroje. Tie sú všeobecne klasifikovať 

do niekoľkých základných hľadísk. Nerastné suroviny sú charakterizované ako zdroje vyčerpateľné, 

neudržateľné avšak nahraditeľné. Ich nahraditeľnosť spočíva v principiálne možnej zámene 

niektorých kovových rúd inými rudami, ktoré sú v zemskej kôre hojnejšie zastúpené. 

Environmentálne dôsledky získavania nerastných surovín súvisia predovšetkým s trvalo vysokými 

nárokmi spracovateľských odvetví, čo pri postupne sa znižujúcom obsahu kovov v ich rudách 

predstavuje narastajúcu záťaž prírodného prostredia vplyvom zvýšenej ťažby rúd. 

Fosílne palivá (uhlie, ropa, zemný plyn) sú však v porovnaní s nerastnými surovinami navyše 

považovaná za zdroj nenahraditeľný. To jednoznačne súvisí so zatiaľ prevládajúcou technológiou 

výroby energie v globálnom meradle. Predovšetkým v spaľovacích motoroch a spaľovacích turbínach 

na pohon lietadiel sú najmä kvapalné, ale aj plynné fosílne palivá v súčasnosti jedinou významnou 

alternatívou. 

Z hľadiska princípu trvalo udržateľného rozvoja je potreba hľadania principiálne nových riešení, ktoré 

by minimalizovali závislosť na fosílnych zdrojoch, nanajvýš naliehavá. 

Energetické vstupy do výrobného podniku by zásadne mohli byť realizované viacerými spôsobmi, 

budeme však uvažovať v súčasnosti najčastejšie uplatňované riešenie, spočívajúce v pripojení na 

elektrickú rozvodnú sieť. Výroba elektrickej energie je technologický proces, ktorý ovplyvňuje kvalitu 

životného prostredia v mnohých ohľadoch, pričom miera tohto ovplyvnenia sa zvyšuje s rastúcim 

inštalovaným výkonom energetických zdrojov. Možno teda konštatovať, že vyššie energetické nároky 

výrobného podniku prispievajú takto nepriamo k negatívnemu ovplyvňovaniu životného prostredia. Z 

týchto dôvodov, ale aj preto, že výroba elektrickej energie úzko súvisí s mnohými odbory 

strojárenskej výroby, je vhodné sa zaoberať aj environmentálnymi aspektmi výroby elektrickej 

energie, najmä klasickými elektrárňami spaľujúcimi fosílne palivá a jadrovými elektrárňami. Týmto 

vplyvom sa však budeme venovať v samostatnej kapitole.  

5.1 Environmentálne aspekty strojárskeho výrobného podniku 
 

Hlavné ekologické vplyvy, ktorými výrobný podnik ovplyvňuje životné prostredie, môžu byť rozdelené 

do dvoch skupín, a to na pasívne a dynamické vplyvy. 

 

Pasívne vplyvy vznikajú tým, že objekt zaberá na konkrétnom mieste určitý priestor, odčerpáva 

miestne zdroje a svojou prítomnosťou narúša miestne ekosystémy. Toto narušenie spravidla nebýva 

závažné, ak sa priamo nejedná o zničenie prírodovedecky mimoriadne cennej lokality. Z toho dôvodu 
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sa uprednostňuje využívanie tzv. „hnedých plôch“, kde v minulosti prebiehala priemyselná činnosť 

pred „zelenými plochami“. 

 

Dynamické vplyvy súvisia s prevádzkou výrobného podniku. Akýkoľvek výrobný podnik, a teda aj 

strojársky, je miestom realizácie určitej ľudskej činnosti. Výsledkom tejto činnosti sú výstupy chcené 

zahŕňajúce hlavné a vedľajšie produkty a tiež výstupy nechcené, predstavované nepotrebnými 

produktmi, pričom produktom v širšom slova zmysle je tu mienený výsledok akejkoľvek ľudskej 

činnosti. V danom čase nepotrebný produkt je potom označovaný ako odpad. Odpad možno 

klasifikovať podľa rôznych hľadísk. Jedným zo základných je konzistencia odpadu. V tomto zmysle sa 

rozlišujú odpady tuhé, kvapalné a plynné. Principiálne môžu byť tieto látky vnášané do všetkých 

zložiek prírodného subsystému (atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra a pod.). 

 

5.1.1 Znečisťovanie atmosféry 

Legislatívne je táto problematika riešená zákonom č. 137/2010 o ovzduší. Tento zákon okrem iného 

definuje aj pojem znečisťujúca látka. 

Pre účely tejto kapitoly považujeme za potrebné uviesť aspoň zjednodušenú a skrátenú 

charakteristiku tohto pojmu. Za znečisťujúce látky sú považované látky všetkých skupenstiev 

prítomné v ovzduší, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú ovzdušie a poškodzujú zdravie ľudí alebo ostatných 

organizmov, zhoršujú ich životné prostredie, nadmerne ich obťažujú alebo poškodzujú majetok. 

Vnášanie alebo vypúšťanie ZL zo zdrojov znečistenia do ovzdušia je označované ako emisie, 

prítomnosť alebo tiež obsah ZL v ovzduší (teda po interakcii emisií so zložkami atmosféry) sa označujú 

ako imisie. Tieto pojmy sú významné vzhľadom na zavedenie emisných limitov, čo sú číselné údaje 

vyjadrujúce najviac prípustné množstvo znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia, respektíve 

obsiahnutých v ovzduší. Zoznam znečisťujúcich látok na účely hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia 

je uvedený v prílohe č. 1 tohto zákona. Celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok je ustanovené 

vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 85/2014 Z. z. 

Pre dosiahnutie stanovených hodnôt a maximálnych povolených koncentrácií v pracovnom prostredí 

a následne aj hodnôt znečisťujúcich látok je v súvislosti s najrôznejšími technologickými procesmi 

nevyhnutné realizovať také technické opatrenia, ktoré umožňujú minimalizovať množstvo týchto 

látok zavedených do ovzdušia. K tomu účelu sa využívajú rôzne fyzikálne a fyzikálno-chemické 

princípy realizované pomocou konkrétnych odlučovacích zariadení. 

 

Odlučovanie tuhých a kvapalných ZL zvyčajne predchádza pred odlučovaním plynných ZL. 

Odlučovanie tuhých a kvapalných ZL je založené na: 

1) pôsobení zotrvačných síl vyvolaných pri zmene smeru prúdu nosného plynu na čiastočky 

nesené v prúde tohto plynu. Tento princíp je uplatnený napr. v usadzovacích komorách, 

alebo cyklónových odlučovačoch, ai. 
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2) pôsobenie elektrostatického poľa na tuhé a kvapalné ZL opatrené elektrickým nábojom 

vytvoreným pri korónovom výboji v nosnom plyne. Nabité čiastočky potom migrujú ku 

zberným elektródam (elektrické odlučovače), 

3) zachytávanie tuhých čiastočiek na povrchu vhodným spôsobom vytvorenej kvapalnej fázy. V 

závislosti na spôsobe vytvorenia povrchu kvapalnej fázy (kvapôčky, kvapalinový film, bubliny) 

sa rozlišujú rôzne technické riešenia tzv. mokrých odlučovačov. 

Voľba konkrétneho odlučovacieho zariadenia závisí predovšetkým od vlastností odlučovaných 

čiastočiek, ale je nutné prihliadať aj k vlastnostiam nosného plynu. Dôležitým hľadiskom sú napr. 

korozívnosť nosného plynu. 

 

Pri odlučovaní plynných ZL z čisto plynnej zmesi sa uplatňujú najmä tieto procesy: 

1) Absorpcia čiže pohltenie odlučovanej plynnej zložky vhodnou absorpčnou kvapalinou. 

Tomuto procesu napomáha, ak dochádza k chemickej reakcii medzi odlučovanou plynnou 

zložkou a absorpčnou kvapalinou. Zvýšenie tlaku plynnej fázy a naopak zníženie teploty 

absorpčnej kvapaliny vedie k zintenzívneniu prenosu hmoty z plynnej do kvapalnej fázy. 

2) Adsorpcia čiže odlučovanie plynnej zložky na povrchu tuhej fázy - adsorbenta. V tomto 

prípade sú molekuly plynnej znečisťujúcej látky zachytávané a viazané v aktívnych centrách v 

medzifázovom priestore na styku tuhej a plynnej fázy. Žiaducou vlastnosťou adsorbenta je 

jeho pokiaľ možno čo najväčší špecifický povrch. Často používaným adsorbentom je aktívne 

uhlie, vyznačujúce sa poréznou štruktúrou a vnútornou sieťou jemných kanálikov. Tento 

mechanizmus slúži najmä na odlučovanie organických znečisťujúcich látok. 

3) Kondenzácia je fyzikálny proces vhodný pre odlučovanie TZL prítomných v nosnom plyne vo 

forme pary. Ich ochladením pod teplotu rosného bodu dôjde ku kondenzácii pár a ich 

následnému odlúčeniu vo forme kvapalnej fázy. Zvyškový obsah odlučovaných pár v nosnom 

plyne závisí od teploty, na ktorú bola zmes pary a nosného plynu ochladená. 

4) Termická oxidácia sa s výhodou používa pri likvidácii spáliteľných organických plynov. Cieľom 

procesu je previezť uhľovodíky pri teplotách 700 až 1000 °C na ich konečné oxidačné 

produkty, teda predovšetkým na oxid uhličitý a vodnú paru. Energetická efektívnosť tohto 

procesu sa môže zvýšiť spätným využívaním uvoľneného tepla. 

5) Katalytická oxidácia je proces, pri ktorom oxidácia prevažne organických plynov prebieha za 

pôsobenia katalyzátorov pri podstatne nižších teplotách, a to 250 až 450 °C. Tento proces 

nemôže byť uplatnený v prípadoch, keď likvidovaný surový plyn obsahuje látky prejavujúce 

sa ako tzv. katalytické jedy. 

 

Na záver tejto časti je vhodné zdôrazniť, že separačné procesy sú vo väčšine prípadov tiež procesy 

koncentračné, pretože pri nich dochádza k zvyšovaniu koncentrácie odlučovanej ZL. Tým je zaistené 

jej ľahšie prípadné ďalšie spracovanie. 
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5.1.2 Znečisťovanie hydrosféry 

Legislatívne je táto problematika riešená zákonom 364/2004 Zákon o vodách, na ktorý nadväzuje 

celý rad ďalších špecializovaných vyhlášok. Z hľadiska strojárskeho priemyslu je v porovnaní so 

znečisťovaním ovzdušia za závažnejšie považované práve znečisťovanie hydrosféry. Tým je 

predovšetkým myslené priame, antropogénnymi aktivitami podmienené znečisťovanie, spôsobované 

vypúšťaním odpadových vôd do recipientu. Ako recipient je označovaný vodný útvar, ktorý prijíma 

vodu z určitého povodia. Môže ním byť rieka alebo prírodne aj umelo vytvorená vodná nádrž. Za 

odpadovú vodu je považovaná voda odvádzaná po použití, ktorej fyzikálne, chemické a biologické 

vlastnosti sa zmenili voči počiatočnému stavu. Zásadne je odpadovou vodou mienená voda čistená, 

ktorá obsahuje len zvyškové koncentrácie znečisťujúcich látok, ktoré používaná technológia už 

nedokáže odstrániť alebo by náklady na ďalšie čistenie boli neúmerne vysoké. Znečisťujúce látky (ZL) 

môžu byť vo vode rozpustené, alebo obsiahnuté ako nerozpustné. V závislosti na chemickej forme sa 

rozlišujú ZL organického a anorganického pôvodu. 

Z kvantitatívneho hľadiska sú hlavnými nositeľmi anorganického znečisteniu chloridy, sírany, 

fosforečnany, dusičnany a dusitany, z katiónov potom predovšetkým sodík a draslík. Špecifickú 

skupinu znečisťujúcich látok predstavujú kovové prvky a ich zlúčeniny, zvlášť potom tzv. ťažké kovy, 

ktoré zväčša vykazujú výrazné účinky na živé organizmy. 

Kontaminácia hydrosféry organickými látkami sa neustále zvyšuje. Vzrastá nielen ich počet, ale aj 

koncentrácia a škodlivosť. Za najvýznamnejšie znečisťujúce látky, prejavujúce sa v globálnom 

meradle, sú považované ropa a ropné produkty. 

Okrem nich je voda znečisťovaná prítomnosťou mnohých ďalších organických látok. Sú to najmä 

fenoly a fenolové zlúčeniny, pesticídy, tenzidy a detergety. Úplne osobitnú skupinu prestavujú látky s 

karcinogénnymi účinkami. 

Pre znižovanie obsahu TZL v odpadových vodách sa používajú postupy založené na fyzikálnych, 

fyzikálno-chemických, chemických a biologických princípoch. Voľba konkrétnej odlučovacej metódy 

závisí na druhu ZL. Odlučovanie vo vode nerozpustných ZL sa spravidla vykonáva pred odlučovaním 

rozpustných ZL. Postupy používané pri čistení odpadových vôd je možno rozdeliť do dvoch 

základných skupín. Do prvej z nich patria postupy používané pri úpravách povrchovej alebo 

podzemnej vody na vodu pitnú, do druhej skupiny potom postupy, ktoré sú špecifické pre 

technológiu čistenia odpadových vôd. 

V súvislosti so strojárskou výrobou sa uplatňujú určité postupy, ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu 

povrchovej vody. Ide najmä o procesy morenia, povrchovej úpravy a elektrochemického obrábania. 

Odpadové kovy z povrchových úprav kovov možno rozdeliť podľa druhu a množstva škodlivých látok, 

ktoré sa v nich nachádzajú a podľa možností ich čistenia. Zvyčajne sa odpadové vody delia na 

kyanidové, chrómové a ostatné vody a odpadové vody alkalické a kyslé. 

 

Kyanidové odpadové vody vznikajú opotrebovaním galvanických kúpeľov pri galvanizačných 

procesoch (zinkovanie, zlatenie, striebrenie). Kyanidy môžu byť vo vodnom prostredí prítomné v 

jednoduchej forme, alebo ako komplexné kyanidové ióny. Odlučovanie kyanidov sa vykonáva jednak 
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zrážaním železnatými iónmi, čo vedie k vzniku rozpustných komplexov a neskôr nerozpustných 

zrazenín. 

Chrómové odpadové vody vznikajú po vyčerpaní obsahu chrómových kúpeľov. Chróm je tu prítomný 

prevažne ako šesťmocný vo forme chrómanov a dvojchrómanov, ale aj ako síran chromitý. Tomu 

potom zodpovedajú aj používané odlučovacie postupy. Jedná sa o priame zrážanie chrómanov alebo 

o redukciu chrómanov na chromité soli a následné zrážanie hydroxidu chromitého. Redukcia 

šesťmocného chrómu sa často vykonáva síranom železnatým, použiteľné sú aj iné redukčné činidlá. 

 

Okrem uvedených spôsobov čistenia odpadových vôd zo strojárskych prevádzok sa uplatňujú aj 

elektrochemické a membránové procesy, iónová výmena aj niektoré ďalšie. 

5.1.3 Znečisťovanie životného prostredia odpadmi 

Špecifickým problémom strojárskeho priemyslu sú tuhé odpady. Patrí tu široké spektrum 

odpadových chemikálií a materiálov, chladiace kvapaliny a rezné emulzie, zvyšky farieb z lakovní a 

striekacích boxov, použité čistiace prostriedky, olejové filtre, mazacie tuky, olejové kaly z kaliacich 

kúpeľov, použité prípravky na povrchovú úpravu kovov, zvyšky z odmasťovacích zariadení, 

chlórované uhľovodíky a pod. 

Problematika odpadov je riešená zákonom č. 79/2015 o odpadoch. Tento zákon okrem iného 

špecifikuje pojem nebezpečný a komunálny odpad a ďalej rieši nakladanie s odpadmi, využívanie 

odpadov, úpravu a zneškodňovanie odpadov, dovoz a vývoz odpadov ako aj problematiku rozšírenej 

zodpovednosti výrobcov.  

Časové hľadisko, ktoré bolo už skôr uplatnené pri vymedzení pojmu odpad, je veľmi významné, 

pretože umožňuje členiť nepotrebný produkt na využiteľný, keď v danom čase je k dispozícii 

technológia umožňujúca jeho využitie a na nevyužiteľný, ak takáto technológia dostupná nie je. 

Nevyužiteľný, prípadne nevyužívaný nepotrebný produkt sa stáva odpadom a je nutné zaistiť jeho 

likvidáciu. Okrem odpadov vznikajúcich v procese výroby je nemenej dôležité venovať pozornosť aj 

chceným výstupom daného technologického procesu (teda hlavným a tiež vedľajším produktom), a 

to od okamihu, keď tieto produkty stratili svoju úžitkovú hodnotu a stali sa odpadom. Tým sú 

mienené napr. vyradené motorové vozidlá, rôzne domáce spotrebiče, plastové fľaše a pod. 

V súvislosti s celosvetovo so zvyšujúcou produkciou odpadov na jednej strane a postupným 

vyčerpávaním neobnoviteľných zdrojov na strane druhej, nadobúda stále väčší význam využívanie 

odpadov ako druhotných surovín ich recyklácia. Pri porovnaní nákladov a výnosov recyklačných 

procesov by na početných príkladoch bolo možné dokumentovať ich efektívnosť. 

Tabuľka 3 porovnáva náklady na výrobu letnej obuvi zo surového PVC a z recyklovaného plastového 

odpadu. Priemerné náklady na výrobu v prípade nového PVC sú 0,95 USD na kilogram, v prípade 

recyklovaného plastového odpadu je to 0,46 USD. (Nemerow et al. 2009) 

Tabuľka 3 Porovnanie výroby letnej obuvi z nového a recyklovaného PVC  

Vstupný materiál Nový PVC Recyklovaný PVC 
Kg / dávka USD / dávka Kg / dávka USD / dávka 
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PVC 45 63 - - 

Odpadový PVC - - 50 - 

Uhličitan vápenatý 45 2 10 0,4 

Kaučuk 10 17,5 12 21 

Stearan  zinočnatý 2,5 3,5 1,5 2,1 

Plnivo 1 0,35 - - 

Polysar 1,5 0,66 - - 

Azodikarbonamid 1,5 5 1,5 5 

DOP olej 2 3,2 - - 

Farbivo 1 6,32 0,6 3,8 

Síra 0,35 0,37 0,05 0,05 

Elektrická energia  0,1  0,1 

Voda  0,1  0,1 

Práca  1,75  1,75 

Palivo  1  1 

Celkové náklady / dávka 110 kg 104,85 76 kg 35,3 

Zdroj: Nemerow et al. (2009) 

Významnú úlohu v minimalizácii vzniku odpadov zohrávajú technologické procesy označované ako 

maloodpadové alebo bezodpadové, pričom je nutné si uvedomiť, že kvantitatívne hľadisko 

implikovanej uvedenými bežne používanými označeniami je potrebné doplniť ešte ďalšie aspekty ako 

je kvalita odpadu (napr. toxicita, karcinogénne účinky a pod. ) a tiež nároky technológie na potrebu 

surovín a energie. Až na základe komplexného posúdenia týchto hľadísk a s prihliadnutím na 

možnosti likvidácie chceného produktu po strate jeho úžitkových vlastností je možné prijať 

definitívne rozhodnutie o tom, či uvažovaná technológia spĺňa kritériá maloodpadovosti alebo 

bezodpadovosti. Ovplyvňovanie životného prostredia takýmito technológiami je potom minimálne. 

 

5.1.4 Znečisťovanie životného prostredia hlukom 

V národných programoch ochrany a tvorby životného prostredia priemyselne vyspelých krajín je po 

opatreniach smerujúcich k potlačeniu nepriaznivých environmentálnych vplyvov na hlavné zložky 

prírodného subsystému (ovzdušie, hydrosféra, biosféra...) venovaná pozornosť aj opatreniam pre 

znižovanie nadmernej hlučnosti prostredia. Hluk vznikajúci v súvislosti s aktivitami ľudskej spoločnosti 

sa podľa spôsobu jeho vzniku delí na hluk:  

1) mechanický, (pri pohybe častí rozvodných mechanizmov, nevyváženosťou rotorov točivých 

strojov, rázy mechanizmov, trením nerovností povrchov),  

2) aerodynamický (vírením pretekajúcich tekutín)  

3) magnetický (pôsobením feromagnetických hmôt pod vplyvom premenných 

elektromagnetických polí).  

Hluk je v podstate nežiaduca forma zvuku, ktorá sa prejavuje rušením, obťažovaním a alebo 

škodlivým pôsobením na zdravie človeka. 

Hodnoty hluku (úroveň hlukovej záťaže) v prostredí sa kvantitatívne vyjadrujú pomocou veličiny, 

ktorá sa nazýva hladina akustického tlaku (zvuku alebo hluku). Pre bežné meranie hluku sa používajú 

prístroje označované ako zvukomery. 
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V závislosti na úrovni hlukovej záťaže môže dochádzať k dočasnému alebo trvalému posunu prahu 

počuteľnosti, čo sú účinky prejavujúce sa priamo na sluchovom orgáne. Okrem toho sa pôsobenie 

hluku na ľudský organizmus prejavuje tiež odvodenými fyziologickými a psychickými účinkami. 

Pretože nadmerná hluková záťaž je pre ľudský organizmus jednoznačne škodlivá, sú pre určité 

vonkajšie podmienky stanovené najvyššie prípustné hodnoty hladiny hluku (prípustné hladiny hluku). 

Tie sú stanovené odlišne podľa miesta pôsobenia hluku. Na pracoviskách sú prípustné hladiny hluku 

zavedené tak, že rešpektujú druh vykonávanej pracovnej činnosti. 

Práca s prevahou tvorivého myslenia vyžaduje mimoriadne tiché prostredie, naopak fyzická práca bez 

zvláštnych nárokov na duševnú a zmyslovú činnosť môže byť vykonávaná v hlučnejšom prostredí. 

Pre znižovanie hluku osôb sa používajú rôzne metódy, od cielene vedeného návrhu konkrétneho 

riešenia príslušného zariadenia, cez vhodné situovanie hlučných strojov a zariadení, až po využívanie 

vlastností niektorých hmôt efektívne pohlcovať zvukovú energiu. 

Pri vykonávaní týchto opatrení je potrebné mať na zreteli, že objektívne neexistuje adaptácia 

ľudského organizmu na hlučné prostredie. 

5.2 Environmentálne vhodné technológie 
Z hľadiska negatívnych vplyvov technológií na životné prostredie je nevyhnutné hľadať také 

technologické riešenia, ktoré nebudú produkovať environmentálne problémy s nevyhnutnosťou ich 

riešenia ex post pod tlakom následkom škôd na životnom prostredí a zdraví ľudí. Pravdepodobne 

jedinou cestou k tomu je aplikácia environmentálnych kritérií a parametrov pri vývoji, výrobe 

a prevádzkovaní technológií. Takýmto technológiám hovoríme environmentálne vhodné technológie 

(Environmental Sound Technologies - EST).   

Environmentálne vhodná technológia je taká technológia, ktorá nie je prijateľná len z hľadiska 

ochrany životného prostredia, ale taktiež je ekonomicky realizovateľná a spoločensky 

akceptovateľná. Uplatňovanie takýchto technológií prispieva k udržateľnému rozvoju spoločnosti 

(Chiras, 2001). 

Výber a zavedenie technológie závisí od veľkého množstva faktorov. Identifikácia environmentálne 

vhodnej technológie môže byť niekedy problematická. Napríklad technológia, ktorá je hodnotená ako 

environmentálne vhodná v jednej krajine, ekonomickej situácii alebo v danom čase, nemusí byť tak 

vnímaná v iných podmienkach. Jej aplikácia je významne ovplyvnená dostupnosťou podpornej 

infraštruktúry, prístupom k odborným znalostiam o jej riadení, udržiavaní a monitoringu ale aj 

finančnej dostupnosti. 

 

5.2.1 Najlepšie dostupné techniky na úrovni EÚ 

V Európskej únii sa ustálil termín najlepšie dostupné techniky – BAT (Best Available Techniques), 

ktoré Európska agentúra životného prostredia (EPA, 2008) definuje  ako najúčinnejší a 

najpokrokovejší stav rozvoja činností, technológií a spôsobov ich prevádzkovania, ktorý preukazuje 

praktickú vhodnosť určitej techniky, najmä z hľadiska určovania emisných limitov sledujúcich 
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predchádzanie vzniku emisií v prevádzke s cieľom prevencie, a ak to nie je možné, aspoň zníženie 

emisií a vplyvu na ŽP, pričom: 

 Technika je použitá technológia v prevádzke, spôsob, akým je prevádzka navrhnutá, 

postavená, udržiavaná, prevádzkovaná a akým je ukončená činnosť v nej, 

 Dostupná technika vyvinutá do takej miery, ktorá dovoľuje jej použitie v príslušnom 

priemyselnom odvetví za ekonomicky a technicky únosných podmienok,  

 Najlepšia technika je najúčinnejšia technika na dosiahnutie všeobecne vysokého stupňa 

ochrany ŽP ako celku. 

Európska komisia má povinnosť organizovať výmenu informácií medzi členskými štátmi a 

zainteresovanými priemyselnými odvetviami o BAT. Za tým účelom bolo v EÚ ustanovené Fórum pre 

výmenu informácií (International Exchange Forum - IEF). IEF je hlavným európskym koordinačným 

orgánom v oblasti BAT. Členmi fóra sú experti jednotlivých členských štátov,  zástupcovia 

prevádzkovateľov, mimovládne organizácie zapojené do výmeny informácií. 

Konečný výsledok výmeny informácií na ktorom sa zhodnú členovia medzinárodného fóra ako aj 

Európska komisia je publikovaný v  referenčných dokumentoch o najlepších dostupných technikách 

(BAT Reference Documents - BREF). Referenčné dokumenty sú zverejnené pre všetky činnosti 

sledované v režime IPKZ, ale aj pre vybrané aktivity prierezového charakteru (monitoring, energetická 

účinnosť, chladenie atď.). 

Súčasný stav prípravy jednotlivých referenčných dokumentov je možné sledovať na stránkach EIPPCB 

- http://eippcb.jrc.es 

Na Slovensku je odborným garantom informačného systému SAŽP (Centrum environmentalistiky a 

informatiky). Register informácií o BAT a BREF možno nájsť na stránkach Enviroportálu - 

http://ipkz.enviroportal.sk/register-bat-bref.php (Chovancová, 2015). 

 

5.2.2 Posudzovanie environmentálne vhodných technológií 

Technológiu možno posudzovať z viacerých hľadísk, napr. technického, ekonomického, z hľadiska 

kvality vyrobených výrobkov, vplyvov na životné prostredie, energetickej náročnosti, spotreby 

surovín, dostupnosti v danom regióne a pod. Správnym výberom technológie možno obmedziť 

materiálovú a energetickú náročnosť, podiel ľudskej práce, výrobné časy a vplyvy na životné 

prostredie (najmä kvalitu a kvantitu sekundárnych výstupov). 

Kritériá podľa ktorých je technológia hodnotená sa môžu meniť v dôsledku nových informácií, 

meniacom sa stave poznania, stanovísk zainteresovaných inštitúcií a môžu tiež vzniknúť viaceré 

alternatívy v dôsledku technického pokroku. Je žiaduce, aby technológia bola hodnotená ako 

ekonomicky realizovateľná a sociálne akceptovateľná a teda udržateľná. Samozrejme, významných 

kritériom pri hodnotení environmentálnej vhodnosti je posúdenie pôsobenia technológií na životné 

prostredie. Rozlišujeme pritom technológie: 

http://eippcb.jrc.es/
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- ktoré mechanickými účinkami, produkciou odpadových látok a produkciou odpadovej 

energie pôsobia ako zdroje znehodnocovania a kontaminácie prostredia, 

- slúžiace k obmedzovaniu a využívaniu odpadových látok a odpadovej energie v rámci 

prevádzky daného zariadenia – recyklačné zariadenia, 

- uvoľňovaných z technických zdrojov (väčšinou iných strojných zariadení) tzv. „koncové 

technológie, 

- slúžiace k úprave čistoty vody, ovzdušia a mikroklímy vo vnútornom obytnom resp. 

pracovnom prostredí. 

Z environmentálneho hľadiska možno technológiu posudzovať podľa toho, či je prioritne zameraná 

na: 

- prevenciu produkcie znečistenia (sekundárnych výstupov) počas výrobného cyklu, 

- redukciu produkovaného znečistenia z výroby do prostredia, t.j. Koncová technológia (end-

of-pipe) 

- produkciu environmentálne vhodných výrobkov, biofunkčných resp. biokompatibilných 

biomateriálov, 

- environmentálne prijateľnú spotrebu surovín nielen z pohľadu množstva, ale tiež t pohľadu 

čerpania primárnych resp. sekundárnych, obnoviteľných resp. neobnoviteľných prírodných 

zdrojov. 

  

5.3 Hodnotenie životného cyklu produktu 
Strojárske podniky – ale aj akékoľvek iné – majú k dispozícii široké spektrum nástrojov, ktoré im 

umožňujú lepšie manažovať vplyvy svojich činností a produktov na životné prostredie. Medzi 

najkomplexnejšie a najviac rozšírené prístupy patria systémy environmentálneho manažérstva, ktoré 

môžu podniky zaviesť podľa medzinárodnej normy ISO 14001 alebo nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009  o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre 

environmentálne manažérstvo a audit – EMAS III. 

Existujú však aj špecifické nástroje, ktoré umožňujú práve výrobným podnikom lepšie pochopiť 

vzťahy medzi materiálovými vstupmi, výrobou a používaním produktu a tvorbou odpadu. Takýmto 

nástrojom je aj Hodnotenie životného cyklu produktu (Life-Cycle Assessment - LCA), označovaná aj 

ako prístup „od kolísky po hrob“ (cradle-to-grave). Ide o holistický prístup k prevencii znečistenia 

prostredníctvom analýzy celého životného cyklu produktu, procesu, aktivity alebo technológie, ktoré 

zahŕňa získavanie primárnych surovín, ich spracovanie, výroba, preprava, distribúcia, použitie, 

údržba, recyklácia a konečná likvidácia. Teda hodnotenie životného cyklu nám poskytuje komplexný 

obraz o environmentálnych vplyvoch hodnoteného produktu. 

Prvým krokom pri hodnotení životného cyklu produktu je zber dát o materiálových tokoch. Ak sú 

známe množstvá jednotlivých komponentov vstupujúcich do tohto toku, môžeme pristúpiť 

k hodnoteniu environmentálnych vplyvov v jednotlivých krokoch životného cyklu.  

Životný cyklus produktu je zložitý a tvorí ho mnoho fáz. Životná cesta produktu sa nezačína jeho 

uvedením na trh a nekončí jeho premenou na odpad. Medzi základné prvky životného cyklu produktu 
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je potrebné zaradiť aj návrh výrobku, predvýrobnú etapu, výrobu ale aj jeho recykláciu a konečnú 

likvidáciu. 

 

Základné fázy životného cyklu produktu sú zobrazené na obrázku 8.  

 

Obrázok 8 Tradičné hodnotenie životného cyklu (cradle-to-grave) 

Zdroj: Worrell – Vesilind, 2012 

 

 

Táto identifikácia a kvantifikácia sa však neobmedzuje len na odpady generované v jednotlivých 

fázach životného cyklu produktu, ale tiež na spotrebu surovín a energie počas životného cyklu a ich 

vplyv na životné prostredie. 

Za účelom efektívneho využitia tohto nástroja bolo vyvinutých množstvo metodológií a smerníc. 

Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu vypracovala sériu noriem týkajúcich sa LCA, ktoré sú 

súčasťou širokej rodiny noriem radu ISO 14000. Normy radu ISO 1440X sú založené na prístupe „od 

kolísky po hrob“.  

V súčasnosti sa ale otvára otázka zmeny prístupu „od kolísky po hrob“ a prechod na prístup „od 

kolísky po kolísku“ (cradle-to-cradle), ktoré okrem ochrany životného prostredia zahŕňa aj ochranu 

prírodných zdrojov. 

LCA je veľmi dôležitý nástroj zabezpečujúci že produkt nemá škodlivé vplyvy na životné prostredie, 

počnúc získavaním surovín (kolíska) až po konečnú likvidáciu na skládke (hrob). Inými slovami, 

produkt má byť navrhnutý tak aby bolo možné jeho bezpečné zneškodnenie. Tento proces chráni 

životné prostredie, ale neberie do úvahy vyčerpávanie prírodných zdrojov. Naopak, prístup „od 

kolísky po kolísku“ je produkt navrhovaný tak aby materiály použité pri výrobe mohli byť opätovne 

využité alebo recyklované, nebude produkovaný odpad a negatívne vplyvy na životné prostredie 

budú generované v rámci uzavretého cyklu, ako to zobrazuje obr. 9. 
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Iný priemysel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 9 Nový prístup k LCA – „od kolísky po kolísku“ 

Zdroj: Worrell – Vesilind, 2012 

 

Toto môže byť dosiahnuté tak že výrobné podniky zmenia dizajn produktov z prístupu „od kolísky po 

hrob“, kde sa predpokladá finálna fáza produktu ako uloženie na skládke na prístup „od kolísky po 

kolísku“, pri ktorom sú materiály súčasťou uzavretého cyklu, bez straty cenných prírodných zdrojov. 

Vplyvy na životné prostredie a zdravie – ako aj dôsledky nadmerného vyčerpávania prírodných 

zdrojov v dôsledku ukladania odpadov na skládke alebo ich zneškodňovanie v spaľovniach je 

pomerne nebezpečné a je tiež hrozbou pre udržateľný rozvoj spoločnosti. Zavedenie nového prístupu 

Získavavie surovín 

Spracovanie 
surovín 

Balenie surovín a 
produktov 

Preprava a 
marketing 

Opätovné využitie 
/ recyklácia 
produktu 



Environmentálne aspekty procesov a technológií 

 

 

 
 

70 

k LCA v zmysle „od kolísky po kolísku“ plným využitím surovín, vody a energie je nevyhnutnosťou pre 

udržateľný rozvoj.   

Štúdie LCA vykonávajú podniky za účelom zlepšenia svojho environmentálneho profilu ale často sú 

výsledky hodnotenia životného cyklu produktu predmetom marketingu. Tu sa otvára problém ich 

nestrannosti. Napríklad spoločnosť Procter & Gamble, výrobca populárnych jednorazových detských 

plienok, si nechala vypracovať štúdiu LCA, na základe ktorej dospeli k záveru, že plátenné plienky 

spotrebujú trojnásobné množstvo energie ako v prípade plátenných plienok. Avšak štúdia realizovaná 

Národnou asociáciou plienkových služieb poukazuje na to, že výroba jednorazových plienok 

spotrebuje o 70% viac energie ako plátenné plienky.  Rozdiel vo výsledkoch bol spôsobený 

výpočtovým postupom. Keď uvažujeme energetické využitie jednorazových plienok v spaľovni, potom 

sú tieto plienky energeticky efektívnejšie. Tento výpočet však nezohľadňuje množstvo materiálových 

vstupov potrebných na výrobu ekvivalentného množstva jednorazových plienok k plátenným 

plienkam (Worrell – Vesilind, 2012). 

Najjednoduchšie hodnotenie vlastností produktov je v prípadoch, kedy dochádza k priamemu 

znečisteniu zložiek životného prostredia, kedy sú k dispozícii jednoznačné merateľné a overiteľné 

kvantitatívne údaje o vplyvoch produktu, napr. na podzemné a povrchové vody (množstvo a druh 

vypúšťaného znečistenia vo forme odpadových vôd), ovzdušie (emisie znečisťujúcich látok a ich 

škodlivosť), tvorba odpadov (nebezpečných resp. ostatných), vplyv na pôdu a prírodné prostredie, ale 

aj fyzikálne vplyvy a ich parametre (hluk a vibrácie pri výrove a používaní, elektromagnetické polia 

a žiarenie) a pod. 

Vlastnosti environmentálnej kvality produktu a spôsob ich posudzovania možno opísať takto: 

- Minimalizácia znečistenia prvkov prostredia pri používaní resp. spotrebe: 

o  voda – obsah chemických látok (napr. v čistiacich prostriedkoch), 

o  vzduch – obsah a účinnosť premeny pri spaľovaní palív,  

o  pôda – škodlivosť použitých chemických prípravkov, 

o  okolie používania – hlučnosť produktov. 

- Minimalizovanie spotreby prírodných zdrojov: 

o  zníženie spotreby energie, 

o  zníženie spotreby materiálu, 

o  použitie obnoviteľných zdrojov, resp. recyklovaných materiálov. 

- Predĺženie fyzickej životnosti produktu:  

o  ľahká výmena súčiastok pri poškodení alebo opotrebovaní, 

o  ľahká možnosť opravy, 

o  možnosť iného použitia, 

o  Predĺženie životnosti. 

- Predĺženie morálnej životnosti produktu: 

o Výmena zastaraných prvkov, 

o Prispôsobenie rebuildingu. (Piatrik, Šudý a kol., 2008)   
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