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Tato práce je zaměřena na posouzení environmentální zátěže při výrobě povlaků pro 

rychlořezné nástroje. Jsou popsány ekologické problémy současnosti a povinnosti firem 

zatěžující životní prostředí. Dále jsou popsány nástroje využívané v environmentálním 

řízení. Jedním z těchto nástrojů je metoda LCA, která je využita pro porovnání 

environmentální zátěže výroby dvou druhů povlaků, TiN a AlTiN. Výroba těchto 

povlaků je popsána, jsou vyhodnoceny dopady na životní prostředí jednotlivých 

povlaků a tyto výsledky jsou porovnány, aby mohly být učiněny závěry a doporučení. 

PVD povlakování, TiN, AlTiN, environmentální zátěž, životní prostředí, LCA, 

posouzení životního cyklu, ekologie 

This thesis is focused on the environmental impact assesment of the manufacturing 

process of cutting tool coatings. Described are current environmental problems and 

duties of companies affecting the environment. There is a description of methods used 

in environmental management, one of which is the LCA method. This method is then 

used to compare environmental impacts of TiN and AlTiN coatings. The thesis 

describes manufacturing process of these coatings and evaluates environmental impacts 

for both coatings. These results are then compared and conclusions and 

recommendations are made. 

PVD coating, TiN, AlTiN, environmental impact, environment, LCA, life cycle 

Assesment, ecology 
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Cíle práce a metody zpracování 

Tato bakalářská práce byla zpracována za účelem porovnání environmentální zátěže při 

výrobě dvou druhů otěruvzdorných povlaků magnetronovým naprašováním. Tyto dva 

povlaky tvoří majoritní podíl na celkové produkci vybrané firmy, ve kterých byla práce 

zpracována. Konkrétně jde o povlaky TiN a AlTiN. Abychom dosáhli hlavního cíle 

práce, tedy srovnání environmentálních zátěží obou povlaků, musíme nejdříve splnit 

cíle dílčí. Nejprve musíme popsat současné environmentální problémy a povinnosti 

firem v ohledu chování k životnímu prostředí dané legislativou, dále budou popsány 

nástroje environmentálního managementu a důvody, proč by se firmy měly o životní 

prostředí zajímat nad rámec legislativy. Jedním z využívaných nástrojů 

environmentálního managementu je i tzv. LCA (Life Cycle Assesment), neboli 

posouzení životního cyklu.  

Jedním z dílčích cílů je tedy popis provádění posuzování životních cyklů výrobku, pro 

který je vyčleněna větší část práce. Tato metodika bude následně využita v praktické 

části této práce při posouzení environmentální zátěže při výrobě povlaků. Mezi dílčí cíle 

při samotné analýze řadíme popis výroby a materiálových toků, dále musí být 

provedeno alokování vstupů a výstupů výroby na jednotku výkonu, tedy jakýsi společný 

jmenovatel. Tyto alokované vstupy a výstupy jsou následně přepočteny na 

environmentální zátěž v různých kategoriích a následně porovnány, čímž je dosaženo 

cíle práce. 
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Úvod 

Průmysl je nedílnou součástí našich životů. Nárůst populace, zlepšování technologií, 

rozvoj méně vyspělých zemí a zvyšující se nároky na život vedou k větší poptávce, a 

tedy k většímu objemu produkce.   

Každý produkt lidské činnosti je svým způsobem životnímu prostředí škodlivý, protože 

narušuje prvotní biologickou rovnováhu a vnáší do přírodních procesů jevy, které tam 

dříve nebyly a se kterými si příroda ne vždy dokáže poradit (pokud dopad přesáhne 

hranice přirozených schopností přírody k adaptaci a regeneraci). To se děje po celou 

historii lidstva a nerozlučně, nezrušitelně to k lidskému životu patří. Hledá se pouze 

jakási rovnováha mezi nutností uspokojovat potřeby lidí a nutností zachovat okolní 

životní prostředí v takovém stavu, aby lidstvu umožnilo přežití, reprodukci a rozvoj. [1] 

V České republice byl v roce 1992 definován udržitelný rozvoj zákonem č. 17/1992 Sb,. 

o životním prostředí následovně: „(Trvale) udržitelný rozvoj společnosti je takový 

rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich 

základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené 

funkce ekosystému.“ [2,9] 

V roce 2015 byla státy OSN podepsána Pařížská dohoda, která má za cíl do roku 2050 

nepřekročit zvýšení průměrné teploty oproti době před průmyslovou revolucí o 2 stupně 

Celsia. Klade důraz na využívání obnovitelných zdrojů, snižování emisí skleníkových 

plynů a zvyšování energetické účinnosti. [3] 

Naději pro trvale udržitelný rozvoj v posledních letech drží narůstající zájem veřejnosti. 

Ve světě probíhají stávky za ochranu klimatu a problém se stává stále častěji 

medializován. Firmy se snaží stát více ekologičtějšími, ať už pro jejich vlastní 

uspokojení, nebo především kvůli získání výhod oproti konkurenci.   

Jedním z nástrojů firem k environmentálnímu řízení je metoda LCA, tedy posuzování 

životního cyklu, která bude použita pro posouzení environmentální zátěže výroby 

povlaků pro rychlořezné nástroje metodou PVD sputtering v analytické části této práce. 
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1. Teoretická východiska práce 

1.1 Problémy životního prostředí 

1.1.1 Problémy atmosféry 

1.1.1.1 Globální oteplování 

Klimatická změna je součástí změny globální, která je výrazem vzrůstající antropogenní 

aktivity v planetárním měřítku, tzv. „globalizace“. Představuje tímto jednu 

z nejzávažnějších a nejdalekosáhlejších výzev, před kterými lidstvo ve dvacátém 

prvním století stojí. Vědci z celého světa, v čele s Mezivládním panelem pro změnu 

klimatu, se shodují na tom, že globální teplota se zvyšuje a že hlavní příčinou je 

akumulace oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů v atmosféře v důsledku lidské 

činnosti. Vědci se rovněž shodují na tom, že hrozba, před kterou stojíme, bude 

v nadcházejících desetiletích narůstat. Častější výskyt extrémních projevů počasí, 

jakými jsou například povodně nebo naopak extrémní sucha poukazují na jeden 

z konkrétních důsledků globální klimatické změny. Ne všechny regiony budou změnou 

klimatu postiženy stejně a totéž platí pro schopnost regionů na tyto nové podněty 

reagovat, ať už v podobě předběžných opatření, či odstraňování následků. [4] 

Díky globálnímu oteplování byl rovněž pozorován pokles rozsahu téměř všech 

pevninských ledovců, ve druhé polovině dvacátého století se snížil rozsah ledovců o 10-

15 %, což vede ke zvyšování hladiny oceánů o 1,5mm ročně. Zvyšování hladin oceánů 

je problém především pro nízko položené přímořské oblasti, kde se buď činí velice 

nákladné opatření proti zvyšování hladiny, nebo dochází k migraci. Pokud se bude 

hladina i nadále zvyšovat, dá se předpokládat masová migrace a s ní spojené politické a 

společenské problémy. [4] 

Zde ale problémy globálního oteplování nekončí. Na lokální úrovni může oteplení 

závažné dopady na produkci plodin. Tento vývoj zřejmě prohloubí závislost 

rozvojových zemí na dovozu potravin ze zemí mírného zeměpisného pásma. [4] 

Dalším problémem jsou lesní požáry a vypalování lesů za úmyslem produkce plodin, 

což způsobuje další zvýšení koncentrace škodlivých látek v ovzduší a v některých 

zemích představuje potenciální zdravotní hrozbu.  
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1.1.1.2 Skleníkový efekt  

Skleníkový efekt představuje jev, který způsobuje oteplení nižších vrstev atmosféry. Je 

to důsledek vlastnosti atmosféry, která je schopná propouštět krátkovlnné záření 

k zemskému povrchu a současně pohlcovat dlouhovlnné záření odražené od zemského 

povrchu. Dlouhovlnné záření pohlcují tzv. skleníkové plyny: z 85% vodní páry a CO2, 

dále pak freony, metan, N2O a ozon.  [4] 

Globální oteplování je tedy výsledkem zvyšující se koncentrace skleníkových plynů 

v atmosféře. 

1.1.1.3 Ozonová vrstva 

Ozonová vrstva je oblast zvýšené koncentrace ozonu (O3) ve stratosféře, přibližně 20 až 

25 km nad zemským povrchem. Ozonová vrstva je pro život na zemi zásadní, protože 

pohlcuje krátkovlnné sluneční záření (UV záření), které má neblahé účinky na buněčný 

život. Jeho rovnováha v atmosféře byla v posledních letech narušena lidskou činností, a 

to zejména používáním látek majících potenciál rozkládat ozon. Patří mezi ně freony, 

neúplně halogenované uhlovodíky nebo halony. Tyto látky po uvolnění do atmosféry 

reagují a rozkládají ozon, což vede k tzv. ozonovým anomáliím, známým jako ozonové 

díry. Nyní je již používání takovýchto látek přísně regulováno. [5] 

1.1.1.4 Smog 

Smog je chemické znečištění atmosféry, které je způsobené lidskou činností. Jedná se o 

jev, během kterého je atmosféra obohacena o složky, které v ní normálně nejsou a které 

jsou škodlivé pro zdraví. Smog rozlišujeme na dva typy: [4] 

a) Redukční smog je označení pro složeninu městského a průmyslového kouře 

s mlhou, vyskytující se během roku typicky v zimních podmínkách s výraznými 

přízemními inverzemi teploty vzduchu. Je složen převážně z oxidu siřičitého a 

některých dalších látek.  

b) Oxidační smog patří k nejzávažnějším problémům znečištění ovzduší v Evropě. 

Jde o znečištění vzduchu, které vzniká v městských oblastech vlivem působení 

slunečních paprsků na některé složky dopravních exhalací. Jeho součástí jsou 

převážně vysoké koncentrace přízemního ozonu, díky kterému může být 

pozorován jako namodralý opar. Důvodem jeho vzniku je zvýšená koncentrace 

NO2, které se vlivem slunečního UV záření rozpadá na radikály a další reakcí 
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vzniká ozon. Tento smog má negativní dopad na lidské zdraví i vegetaci, včetně 

zemědělských plodin. 

1.1.1.5 Kyselé deště 

Spalování fosilních paliv vylučuje do atmosféry látky, které jsou potom schopny 

putovat stovky kilometrů. Tyto látky se dostávají na zem nejčastěji tak, že se smíchají 

se srážkami za tvorby slabých kyselin, odtud tedy název. Dnes název zahrnuje jakýkoliv 

přesun znečisťujících částic na dlouhé vzdálenosti, ať už jde o acidifikaci nebo oxidaci. 

Mohou způsobit škody na ekosystémech, budovách i lidském zdraví. Nejdůležitějšími 

látkami jsou oxid siřičitý, oxidy dusíku a tzv. VOC: těkavé organické látky (Volatile 

Organic Compound) [6] 

1.1.2 Problémy hydrosféry 

Voda je základním přírodním zdrojem, bez kterého by život nemohl existovat. Historie 

lidské populace potvrzuje to, že voda provází lidstvo po celou dobu jeho existence. 

Člověk se již odedávna usazoval v místech, kde byl zdroj kvalitní pitné vody a využíval 

ji pro svoje živobytí. 

Z globálního pohledu existují na jednotlivých kontinentech, zemích a oblastech různé 

problémy týkající se vody. Mezi nejzávažnější patří: povodně, nedostatek pitné i 

užitkové vody, znečišťování vody a likvidace odpadních vod. [4] 

Znečištěním vody se rozumí každá změna chemických, fyzikálních a biologických 

vlastností při srovnání s jejich přírodním stavem. Změny mohou být způsobeny 

organickými a anorganickými nečistotami, inertními látkami, mikroorganismy, látkami 

mutagenními a karcinogenními a radionuklidy. Vážné problémy všude na světě 

způsobují látky, které se dostávají do vod zejména haváriemi, látky, které mají vysokou 

schopnost akumulace a látky silně rezistentní, těžce odbouratelné nebo neodbouratelné. 

[4] 

 

1.1.3 Problémy spojené s produkcí odpadů 

Nesprávným nakládáním s vyprodukovanými odpady vzniká riziko poškozování 

ekosystémů, například oceánů. Představují závažné hrozby pro řadu živočichů, kteří se 

odpady mohou otrávit, a při zajišťování obživy obyvatelstva se odpadní látky vracejí 
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zpět k člověku, který je konzumuje. Při produkci nebezpečných odpadů jsou tato rizika 

závažnější, proto je likvidace takovýchto odpadů přísně regulována státem a Evropskou 

Unií. [7] 

Odpadové skládky jsou považovány za nejhorší řešení likvidace odpadu, jelikož se 

z nich uvolňuje metan, který je velmi silným skleníkovým plynem, dalším rizikem je 

kontaminace vody a půdy.  [7] 

Část odpadu je spalována nebo recyklována. Energie ze spalování může být dále využita 

a nahrazuje spalování uhlí nebo jiných paliv, může tedy přispívat ke snižování emisí 

skleníkových plynů. [7] 

Recyklace odpadů je jedním z řešení, jak se odpadů ekologicky zbavovat. Nejen, že se 

odpady nehromadí na skládkách a nezpůsobují další problémy, ale také se recyklovaný 

materiál dále využívá, což snižuje celkovou produkci takových materiálů z nových 

zdrojů, čímž je snížena celková environmentální zátěž. Firmy by se proto měly snažit 

využívat co největší podíl recyklovatelných materiálů a tyto materiály následně šetrně 

recyklovat. [7] 

1.2 Povinnosti firmy k životnímu prostředí 

1.2.1 Všeobecné povinnosti 

Základní principy ochrany životního prostředí jako takového jsou zakotveny v zákoně č. 

17/1992 Sb., o životním prostředí. [8,9] 

Zachovány na jeho základě zůstávají základní principy, kterými se ochrana životního 

prostředí řídí a které se opakují a podrobně rozpracovávají v dalších navazujících 

právních normách týkajících se ochrany životního prostředí. Jde o následující zásady: 

[8,9] 

1) Každý je povinen, především opatřením přímo u zdroje možného narušení či 

poškození životního prostředí předcházet vzniku toho znehodnocení nebo 

alespoň toto narušení minimalizovat (tzv. princip prevence) 

2) Každý, kdo užívá území nebo přírodní zdroje jakoukoliv svojí činností je 

povinen před započetím činnosti provést předběžné posouzení možných 

následků pro životní prostředí a do činnosti se pustit pouze v případě, že možné 
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následky jsou z hlediska ochrany životního prostředí akceptovatelné (tzv. 

princip předběžného posouzení) 

3) Každý, kdo znečišťuje nebo jinak poškozuje životní prostředí, je povinen zajistit 

sledování a zjišťování tohoto vlivu na vlastní náklady a předávat zjištěné 

informace úřadům, případně jiným subjektům, které takové informace potřebují 

a mohou je využít ve prospěch životního prostředí 

4) Každý je povinen znát důsledky své činnosti na životní prostředí. Při vypořádání 

případných škod se tedy nikdo nemůže vymlouvat na to, že o škodlivosti svojí 

činnosti nevěděl. Problémem zůstává, že řada negativních dopadů v jisté době 

známá není a ukážou se až s vývojem později 

5) Každý, kdo zjistí hrozící poškození životního prostředí nebo poškození, ke 

kterému již došlo, je povinen zasáhnout a učinit neprodleně taková opatření, 

která hrozící poškození odvrátí nebo zmírní důsledky toho, co již nastalo. Dále 

je povinen takováto zjištění ohlásit úřadům 

6) Každý, kdo svým protiprávním jednáním způsobí ekologickou újmu ve smyslu 

zákona, je povinen tuto újmu nahradit, a to následujícími možnými způsoby: 

a) Uvedením ekosystému do původního stavu 

b) Kompenzací způsobené újmy (např. náhradní výsadbou) 

c) Finanční kompenzací 

Uvedené způsoby jsou seřazeny hierarchicky podle toho, čemu se dává přednost. 

[8] 

1.2.2 Povinnosti firmy v etapě přípravy 

Jedním ze základních ustanovení o obecných povinnostech firmy vůči životnímu 

prostředí je realizace principu předběžného posouzení (zkratka EIA-Environmental 

Impact Assesment), tj. povinnost: [8] 

a) Pojme-li firma jakýkoliv záměr, je povinna před jeho realizací zjistit a 

formulovat možné environmentální dopady, které by realizace takovéhoto 

záměru přinesla 

b) Porovnat tyto očekávané důsledky s tím, co je možné akceptovat (obvykle jsou 

to zákonem dané požadavky, přípustné limity znečištění apod.) Pokud by 

požadavky společnosti na únosnost realizace záměru tuto legislativní podobu 
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neměly, je možné je porovnat např. se závěry vědeckovýzkumných prací, 

veřejným míněním či jiným parametrem, který vyjadřuje, co ještě je možné 

připustit ve znehodnocení životního prostředí 

c) Pokud tímto porovnáním zjistíme, že možné předpokládané dopady na životní 

prostředí by byli po realizaci neakceptovatelné, od záměru je třeba upustit 

V současné době v České republice platí právní norma, zákon č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí. [10] 

1.2.3 Povinnosti firmy v poskytování informací o vlivu firmy na životní prostředí 

Zákon stanovuje, jaké informace má firma o svém vlivu na životní prostředí zjišťovat, 

dále jakým způsobem a s jakou periodicitou a komu a v jaké podobě má tyto informace 

předávat. Zákon č 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. [8,11] 

1.2.4 Povinnosti firmy v ochraně ovzduší 

Předmětem ochrany je kvalita vzduchu, tedy ochrana před znečišťujícími látkami, které 

jsou do něj vnášeny lidskou činností.  

Ochranu ovzduší v současné době upravuje zákon č. 201/2012 Sb,. o ochraně ovzduší. 

Upravuje tři základní témata týkající se ovzduší, a to: [8,12] 

1) Ochranu před tzv. „klasickým znečištěním“ (popílek a prach, oxidy síry a dusíku 

a další dlouhodobě známe znečišťující látky) 

2) Ochranu ozonové vrstvy Země před tzv. regulovanými látkami (freony) 

3) Ochranu klimatického systému Země  

Zákon rozděluje povinnosti jako: [8,12] 

a) Povinnosti všech 

   -omezovat znečištění ovzduší a předcházet jeho vzniku 

-nakládat jen s povolenými druhy paliv a regulovaných 

látek 

-používat jen nejlepší dostupné technologie  

-spaliny ze zdrojů odvádět jen povoleným způsobem 

b) Povinnosti provozovatelů zdrojů znečištění ovzduší 

-rozděluje zdroje znečištění do kategorií a ukládá jim 

povinnosti 
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c) Povinnosti těch, kteří nakládají s regulovanými látkami 

-určuje regulované látky, dále řeší povolení, poplatky za 

užívání těchto látek a další nařízení 

d) Povinnosti těch, kteří produkují skleníkové plyny 

1.2.5 Povinnosti firmy v ochraně vody 

Základní právní normou, od které se povinnosti uživatelů vody v České republice 

odvíjejí, je zákon č.254/2001 Sb,. o vodách (vodní zákon). Tato právní norma obsahuje 

především pravidla pro: [8,13] 

a) Odběr vody a užívání vody k různým účelům 

b) Vypouštění odpadních vod 

c) Ochranu před povodněmi 

Mezi základní povinnosti podle vodního zákona patří zejména: [8,13] 

1) Každý, kdo s vodou nakládá, je povinen dbát na její ochranu, dbát na to, aby 

nedocházelo k jejímu znehodnocení 

2) Pokud někdo nakládá s vodou k podnikatelským činnostem, je povinen provádět 

opatření k racionálnímu využívání vody, používat nejlepší dostupné technologie  

3) Při jakékoliv stavební činnosti je nutné řešit vodní hospodářství v souladu 

s vodním zákonem 

V našem případě PVD povlakování se jedná především o problém nakládání s tzv. 

závadnými látkami. Jedná se o takové látky, které se podle zákona v žádném případě 

nesmí dostat do odpadních vod. Pokud firma s takovými látkami nakládá, tak potom 

musí: [8,13] 

a) Tyto látky evidovat, uskladňovat je a nakládat s nimi v souladu s předpisy 

b) Na požádání poskytnout tyto údaje úřadům nebo složkám integrovaného 

záchranného systému 

c) Mít zpracovaný havarijní plán pro případ jejich úniku do okolního prostředí 

d) Pokud nastane tzv. závadný stav, je firma povinna tento závadný stav okamžitě 

odstranit 

Dále vodní zákon řeší poplatky spojené s vodním hospodářstvím, tedy poplatky za 

odebírání vody z okolí a vypouštění vody zpět do okolí. [8] 
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1.2.6 Povinnosti firmy při nakládání s odpady 

Tyto povinnosti vyplývají v současné době ze zákona č. 185/2001 Sb,. o odpadech. 

Odpad je definován jako každá movitá věc, které se osoba zbavuje, nebo má v úmyslu 

se jí zbavit, nebo má povinnost se jí zbavit. [14] 

Mezi všeobecné povinnosti patří zejména: [8,14] 

a) Předcházení vzniku odpadů 

b) Vyrábět tak, aby se omezil vznik nevyužitelných a nebezpečných odpadů 

c) Uvádět při uvádění výrobků na trh informace o využití nebo odstranění odpadu 

z nich 

d) Upřednostňovat využití odpadů před jejich odstraněním 

e) Při odstraňování využívat nejšetrnější, nejekologičtější možnost  

Dále zákon stanovuje pravidla pro nakládání s odpady, vymezuje zvláštní povinnosti 

pro některé druhy odpadů (např. oleje, baterie a další). Dále určuje výrobky podléhající 

povinnosti zpětného odběru (např. výbojky a zářivky, pneumatiky...) [8,14] 

1.2.7 Povinnosti firmy při nakládání s chemickými látkami a přípravky 

Tyto povinnosti stanovuje zákon č. 350/2011 Sb,. o chemických látkách a chemických 

přípravcích. Určuje pravidla pro stanovené druhy látek, zaměřuje se na klasifikaci podle 

nebezpečnosti, správné označování nebezpečných látek, na obaly a uskladnění těchto 

látek.  [8,15] 

1.3 Environmentální manažerské systémy 

Environmentální manažerské systémy (EMS) ve firmách představují komplexní 

možnost integrálního propojení všech podnikových činností s orientací na ochranu 

životního prostředí. [1] 

Pojem „ekologicky orientované řízení“ se objevil počátkem devadesátých let minulého 

století, a pro firmy, které o sobě tvrdily, že něco takového používají, neplatila žádná 

pravidla ani omezení, takže bylo pouze na nich, co budou za takovéto řízení vydávat. 

Aby bylo možné takovému tvrzení dodat vyšší míru věrohodnosti, vznikla poptávka po 

zformulování standardizované podoby environmentálního manažerského systému. 

Takovýto systém musí splňovat takovéto znaky: [1] 
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a) Musí jít o ucelený systém provozovaný podle předem daného standardu (i 

mezinárodní normy) 

b) Firmy se k němu hlásí dobrovolně, pokud se však takovýmto označením chtějí 

prokazovat, musí podstoupit oficiální hodnocení (certifikaci nebo jinou formu 

ověření) a požadovaný standard dodržovat 

Certifikaci provádějí certifikační organizace, které vlastní příslušnou akreditaci 

(odbornou způsobilost, nestrannost, objektivitu) udělenou národním akreditačním 

orgánem. Úspěšně proběhlá certifikace je ukončena vystavením certifikátu EMS. [8,12] 

Potřeba mezinárodně uznávaného standardu společného řešení však postupně vedla ke 

vzniku EMAS (Environment management and audit scheme) a posléze mezinárodních 

norem ISO 14001.[1] 

 

1.3.1 EMAS a řada norem ISO 14000 

EMAS se uplatňuje na základě Nařízení evropského Parlamentu a Rady č. 1221/2009 o 

dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany 

životního prostředí. V ČR se používá od roku 1998 a obstarává ho CENIA. [1] 

Normy ISO 14000 představují celosvětově transparentní normativní dokumenty, které 

slouží jak pro zavedení EMS do podnikové praxe, tak pro certifikaci těchto systémů. 

Byla vypracována řada norem: [8] 

-ČSN EN ISO 14001:97-EMS-specifikace s návodem pro její použití-

představuje kriteriální normu, podle které je prováděna vlastní certifikace 

-ČSN EN ISO 14004:97-EMS-všeobecná směrnice k zásadám, systémům a 

podpůrným metodám 

-ČSN EN ISO 14010-12:97- Soubor tří norem pro realizaci auditů, upravují 

pokyny pro provádění certifikačních auditů, kvalifikační požadavky na auditory 

-ČSN EN ISO 14020-4 – Eco-labeling-soubor norem určený 

k environmentálnímu značení 
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-ČSN EN ISO 14031 – Metodické pokyny pro hodnocení environmentálního 

profilu 

-ČSN EN ISO 14040-4 – Hodnocení životního cyklu (LCA)  

Organizace, které se rozhodnou do svého systému zavést rysy ochrany životního 

prostředí (EMS) mají dvě možnosti, buď využít postupy, které doporučují přístupy ISO 

14000 nebo přístupy EMAS. Odlišnosti lze spatřovat v následujících bodech: [8] 

1) ISO 14000 je přístup, který lze uplatnit celosvětově, EMAS zejména v EU 

2) ISO 14000 umožňuje zavedení EMS pouze v části podniku, EMAS pouze 

v celém podniku 

3) ISO 14000 nevyžaduje úvodní přezkoumání stavu životního prostředí 

4) ISO 14000 nevyžaduje publikaci a ověření prohlášení o stavu životního 

prostředí 

5) ISO 14000 nevyžaduje aktivní účast zaměstnanců na zavádění EMS, resp. na 

procesu zlepšování dopadů podniku na životní prostředí 

6) ISO 14000 nespecifikuje do jaké míry mají podniky zlepšit svůj vliv na životní 

prostředí 

Oba přístupy se zásadně neliší, požadavky EMAS jsou však v některých bodech 

přísnější. [8] 

Existuje řada důvodů, proč by měl management péči o ochranu životního prostředí 

zařadit jako součást svých řídících aktivit: [8] 

1) Marketingový nástroj-zavedení systému environmentálního managementu může 

firma využít k posílení eko-image v očích veřejnosti, u odběratelů nebo vůči 

konkurenci 

2) Zavedení EMS může být požadováno jako jedna z podmínek při uzavírání 

kontraktů 

3) Podmínění provozní licence splněním požadavků EMS 

4) Lepší podmínky pro uzavírání pojistných smluv – zavedení EMS snižuje riziko 

havárii a vypovídá o kvalitě managementu 
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5) Certifikovaný EMS může být využit jako argument proti tvrzením o eko-

dumpingu či jiným ochranářským opatřením zdůvodňovaným nižší péčí o 

životní prostředí 

Firem, které využívají ekoznačku Ekologicky šetrný výrobek nebo Ekoznačku EU je na 

českém i zahraničním trhu už více než 100 a jejich počet roste. [16] 

1.3.2 Eco-labeling 

Co se týče produktů uváděných na trh, snaží se jednotlivé státy nebo jejich seskupení 

(např. EU) dosáhnout alespoň minimální hranice bezpečnosti produktů pro zdraví 

člověka a životní prostředí. Tyto požadavky musí všechny produkty uváděné na trh 

splňovat. [1] 

Něco jiného je, pokud výrobce chce zákazníkovi nabídnout i kvalitu navíc, nad 

minimální požadavky a jakým způsobem ho s touto vlastností navíc seznámí, resp. zda 

mu zákazník uvěří. Zákazníci při nákupu zvažují řadu faktorů, jako je cena, estetické 

provedení, pověst produktu nebo výrobce. V posledních letech nabývá v tomto směru 

stále více na významu environmentální šetrnost produktu. Výrobci, kteří by chtěli tuto 

konkurenční výhodu získat, mají dvě možnosti, jak tuto informaci zákazníkovi 

poskytnout: [1] 

a) Sami to o svém produktu tvrdí 

b) Opírají se o nezávislé posouzení, které má nejčastěji podobu udělené značky, 

certifikace apod. 

V současné době v ČR existují tři možnosti, jak poskytnout zákazníkovi ověřenou a 

věrohodnou informaci o environmentální šetrnosti produktu: [1] 

1) Získání tzv. ekoznačky (Ekologicky šetrný výrobek) -tzv. I. typ ekoznačení 

-tato značka svědčí o splnění požadavků daných Směrnicí 

2) Vlastní environmentální tvrzení- tzv. II. typ ekoznačení 

-výrobce si o produktu může tvrdit, co chce, takže s nižší věrohodností, 

což ale vedlo k tomu, že CENIA nabízí registraci pravdivých vlastních 

tvrzení, které se posuzují podle normy ISO 14021 

-poskytuje informaci o tom, o jaké snížení negativního působení na 

životní prostředí u daného výrobku jde 
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3) Environmentální prohlášení o produktu- tzv. III. typ ekoznačení 

-EPD – Environmental Product Declaration 

-u tohoto značení se objevuje nezávislý posuzovatel určený orgánem 

veřejné správy 

-k posouzení a zařazení do databáze se vyžaduje nezávislé ověření 

metodou LCA a tedy poskytuje informace, jaký je environmentální 

dopad na 5 základních kategorii znehodnocování životního prostředí, se 

kterými metoda LCA pracuje  

1.3.3 Ekodesign 

Využívání ekodesignu ke zlepšení vlivu firmy na životní prostředí úzce souvisí 

s ekoznačením. V případě ekodesignu jde o systematický proces navrhování a vývoje 

výrobku, který vedle klasických vlastností klade důraz i na dosažení maximálně 

možných příznivých environmentálních charakteristik, a to po celou dobu jeho 

životního cyklu.  [1] 

Konstrukční řešení, technologické řešení, a tedy také použité materiály a další atributy 

výrobku musí být takové, aby bylo možné výrobek co nejšetrněji vyrobit, stejně tak 

užívat a nakonec odstranit. Takto pojaté výrobky mohou snáz dosáhnout některou 

z forem ekoznačení. [1] 

V ekodesignu se významně uplatňuje zásada substituce. Je však potřeba vyvarovat se 

při navrhování environmentálních substitucí zjednodušeným představám a obecně 

přijímaným omylům v chápání toho, co životnímu prostředí prospěje a co ne. 

Navrhujeme-li záměnu plastů za dřevo, je obvykle takováto změna považována za 

vítanou a životnímu prostředí prospěšnou. Metoda LCA přitom může odhalit, že tato 

záměna by měla smysl pouze ve fázi odstraňování produktu, nikoliv již výroby, 

zahrneme-li i mnohaleté pěstování lesa, přepravu dřeva na velké vzdálenosti, různé 

chemické přípravky na ošetření a podobně.  [1] 

 

 



24 

 

1.4 Metoda LCA 

Tato metoda bude/byla použita v praktické části této práce, proto se jí budeme zabývat 

více podrobněji.  

Metoda LCA neboli metoda posuzování životního cyklu (zkratka LCA – Life Cycle 

Assesment) je jedním z nejdůležitějších informačních nástrojů environmentální politiky. 

Používá se k určení negativních vlivů libovolného systému (výrobku nebo služby) na 

životní prostředí. Informace, které metoda LCA poskytuje, pomáhají odborným 

pracovníkům nejen v ekodesignu a v podnikovém marketingu při výběru nového 

výrobku, ale také pracovníkům ve státní správě a v ekolabelingu při stanovování 

předpisů a kritérií na podporu ekologicky šetrných výrobků. V neposlední řadě jsou 

důležité pro další vědecko-technický rozvoj, neboť odhalují příčiny negativních vlivů na 

životní prostředí. [1,17] 

Metoda LCA je určena k tomu, aby její pomocí byl produkt prozkoumán ve všech 

fázích svého životního cyklu a konečný verdikt o míře jeho škodlivosti či šetrnosti vůči 

životnímu prostředí byl vyřčen až poté, kdy se vyhodnotí celý životní cyklus 

komplexně. [1] 

Druhé vydání normy ISO 14040:2006, společně s normou ISO 14044:2006 ruší a 

nahrazuje normy ISO 14040:1997, ISO 14041:1998, ISO 14042:2000 a ISO 

14043:2000, které byly upraveny. [18] 

1.4.1 Vývoj metody LCA 

Za základ metody LCA lze považovat metodu vyvíjenou v USA na přelomu 60. a 70. 

let. Metoda se nazývala „Zdroje a profilová analýza z hlediska životního prostředí“ 

(zkráceně REPA-Resource and Environmental profile analysis) a zaměřovala se na 

hodnocení výrobku z pohledu spotřeby energie a surovin. Když se v 80. letech začala 

věnovat větší pozornost obalové technice, kritizovalo se nadměrné využívání obalů, 

došlo k obnovení americké metody REPA a začala se používat ke srovnání různých 

materiálů k výrobě obalů na nápoje. Byl uvažován celý výrobní proces daného typu 

obalu, tj získávání surovin z přírodního zdroje, výroba materiálu a výroba konečného 

obalu. Začala být posuzována vhodnost zkoumaného typu balení z hlediska lidského 

zdraví. Začátkem 90. let se při posuzování výrobku věnovala stále větší pozornost nejen 

vlivům na lidské zdraví, ale i vlivům na životní prostředí. Do tohoto rozšiřujícího 
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hodnocení byla zahrnuta i poslední životní etapa výrobku a začal se používat pojem 

posuzování životního cyklu výrobku. [4, 17] 

1.4.2 Podstata metody LCA 

Metoda LCA je založena na té skutečnosti, že stav životního prostředí je ovlivňován 

charakterem a množstvím látek a energií, jež jsou do životního prostředí vnášeny, 

případně z něj odebírány. Z tohoto zjištění analogicky vyplývá, že negativní dopad 

jakéhokoliv otevřeného systému, tzn. systému, který je se životním prostředím spojen 

látkovými a energetickými toky, což je každý výrobek nebo služba, bude záviset na 

kvalitě a kvantitě těchto látek a energií, jež tento výrobkový systém do prostředí vnáší 

(z hlediska systému jde o výstupy), popřípadě z něho odebírá (z hlediska systému jde o 

vstupy). [4,17] 

V případě, že stanovíme charakter a množství těchto látek a energií, pak za 

předpokladu, že známe řetězce příčin a následků, které v životním prostředí jejich vstup 

nebo odběr nastartuje, lze určit, jaké změny v životním prostředí způsobí existence 

zkoumaného výrobkového systému. Pojem výrobkový systém definuje norma ISO 

14040 jako soubor materiálově a energeticky propojených jednotkových procesů, které 

vykonávají jednu nebo více definovaných funkcí. [4,17] 

1.4.3 Životní cyklus výrobku 

Můžeme posuzovat jen negativní dopad výroby nějakého materiálu, nebo negativní 

dopad jeho používání, popřípadě porovnávat negativní dopady, které na životní 

prostředí budou mít různé druhy likvidace produktu po použití apod. Jestliže chceme 

posoudit skutečně celkový negativní dopad výrobku, tj. vliv výrobkového systému, 

který zahrnuje všechny fáze jeho života od získávání surovin, přes výrobu, užití a 

závěrečnou likvidaci, pak se hovoří o posuzování tzv. životního cyklu výrobku. Pro 

zdůraznění té skutečnosti, že původem základních surovin zapotřebí k výrobě produktu 

je příroda a do přírody se látky, i když v jiné formě při likvidaci výrobku vrací, se 

používá pojem „cyklus“. [4,17] 

Životní cyklus každého produktu se skládá ze tří základních etap: [1] 

1) Výroba 

2) Užití 
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3) Odstranění 

Každý produkt poškozuje životní prostředí v každé z těchto fází svého životního cyklu. 

Liší se pouze forma a míra tohoto poškozování. Jsou produkty, které jsou vyrobitelné 

poměrně ekologicky šetrným způsobem, s minimálními dopady na životní prostředí ve 

fázi výroby, ale jsou velmi škodlivé ve fázi užívání a problematické ve fázi odstranění. 

Tentýž výrobek je však možné v jiné situaci popsat zcela jinak. Například výrobní 

provozy jsou zastaralé a škodlivé pro životní prostředí, ale vyjíždí z nich moderní a 

všemi atributy ekologický produkt. Posouzení produktu, co se týče jeho šetrnosti 

k životnímu prostředí komplexně ve všech fázích, proto může často přinést i překvapivé 

výsledky. Musíme tedy vycházet z toho, že tentýž produkt lze vyrobit různým 

způsobem, užívat různým způsobem a odstranit různým způsobem. [1] 

1.4.4 Provádění LCA 

Postup při provádění LCA je rozdělován do čtyř etap: [4,17] 

1) Stanovení cílů a vymezení rozsahu 

2) Provedení inventarizační analýzy 

3) Stanovení celkového negativního dopadu na životní prostředí 

4) Vyhodnocení návrhu na snížení negativního dopadu 

Výhodou metody LCA je, že můžeme iterativně upravovat jakoukoliv etapu tak, aby 

vyhovovala cílům a rozsahu posouzení. [18] 

1.4.4.1 Stanovení cílů a vymezení rozsahu 

Prvním krokem při provádění metody LCA je stanovení cíle. Vymezujeme důvody, 

kvůli kterým LCA provádíme. Nalézáme odpovědi na otázky, proč je studie 

zpracovávána (například zda chceme zjistit negativní dopad jednoho výrobku na životní 

prostředí), pro koho je studie zpracovávána (vedení firmy), a k čemu budou zjištěné 

výsledky použity.  [17] 

Na základě stanovení cíle se dále musí vymezit rozsah studie. Vymezení rozsahu je 

velmi důležité, protože určuje, které aktivity ještě budou zahrnuty ve studii a které jsou 

již mimo hranice studie. Musí se přesně vymezit systém, který bude studií sledován, 

včetně podstatných okolností, které mají na tento systém vliv. Systémy lze rozdělit do 

menších celků, které můžou být nakonec složeny dohromady. [1,17] 
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Dalším důležitým krokem je vymezení funkční jednotky. Ta je v normách ISO 14040 

definována jako „kvantifikovaný výkon výrobkového systému, který slouží jako 

referenční jednotka ve studii posuzování životního cyklu“. Jde o jednotku, na kterou se 

budou vztahovat hodnoty následné studie. Pokud srovnáváme například dva výrobky a 

jejich dopad na životní prostředí, budeme tyto výrobky převádět na jakéhosi společného 

jmenovatele. [1,17] 

Dále je důležité uvést klíčové předpoklady, které pokud by nebyly splněny, mohou 

ovlivnit výsledky prováděné studie, například že materiál obalu nemá vliv na kvalitu 

výrobku. [17] 

1.4.4.2 Inventarizační analýza 

Při inventarizační analýze se zjišťují a popisují všechny cesty, kterými produkt působí 

na životní prostředí. Je třeba vytvořit kvalitativní a kvantitativní soupis všech vstupů a 

výstupů, spojující sledovaný produktový systém s životním prostředím. Na vstupu se 

zjišťují především spotřeby materiálu a energie, na výstupu potom odpadní materiály, 

látky vypuštěné do ovzduší a odpadních vod, případně další specifické výstupy. Složité 

systémy je možné rozložit do podsystémů a analyzovat postupně. [1,17] 

Existuje řada způsobů, jak potřebná data získat. Nejlepším z nich jsou přímá měření na 

místě, jsou nejpřesnější, ale také mohou být nákladné. Dále je možné data získat 

z literatury a databází, ale již klesá důvěryhodnost. Další používaný způsob je získávání 

dat pomocí kvalifikovaných a expertních odhadů. Ve studii je vhodné uvést způsoby 

získání dat. [17] 

Pokud se jedná o sdruženou výrobu, tedy že podnik vyrábí více výrobků zároveň, 

vzniká problém, jak hodnoty správně alokovat jednotlivým výrobkům. Musíme zvolit 

způsob alokace, podle jakých kritérií budeme hodnoty rozdělovat. Můžeme použít 

váhové faktory nebo například vzájemné energetické poměry. [17] 

1.4.4.3 Hodnocení negativních vlivů na životní prostředí 

Z dat získaných v inventarizační analýze se dále určují celkové negativní dopady 

životního cyklu na životní prostředí. Podle normy ISO 14040 se tato fáze dělí na 

klasifikaci, charakterizaci a celkového zhodnocení.  [1,17] 
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1) Klasifikace-jedná se o kvalitativní zhodnocení, při kterém roztřídíme všechny 

negativní vlivy v inventarizační matici do kategorií, které uvádí normy. Některé 

vlivy, například spotřeba energie, je nutno zpracovat do odpovídající kategorie, 

tedy jaké množství jakých emisí se dostane do ovzduší při výrobě takto 

spotřebované energie. Převodné koeficienty jsou publikovány. Takto vypuštěné 

emise lze považovat za efekty prvního řádu, efekty druhého řádu by potom byly 

následky efektů prvního řádu. Klasifikačním hlediskem jsou nejčastěji efekty 

druhého řádu. Mezi ně řadíme například skleníkový efekt nebo narušení 

ozonové vrstvy. Na regionální úrovni rozlišujeme acidifikaci, eutrofizaci nebo 

tvorbu fotochemického ozonu. Dále rozlišujeme kategorie odběru obnovitelných 

a neobnovitelných primárních surovin. [17] 

2) Charakterizace-jedná se kvantitativní posouzení celkového dopadu na životní 

prostředí. Rozdělujeme ji na standardizaci a normalizaci. Úkolem standardizace 

je za pomoci přepočtových koeficientů převést jednotlivé vlivy ve stejné 

kategorii na společného jmenovatele. Ty se dále sečtou a vyjádří hodnotu 

celkového negativního dopadu v této kategorii. (např. kategorie emise 

skleníkových plynů se přepočítávají na kilogramy oxidu uhličitého, oxid 

uhelnatý je třikrát více škodlivý v této kategorii než oxid uhličitý) Normalizace 

buď zvětšuje nebo zmenšuje hodnoty standardizace s přihlédnutím na regionální 

a politické preference. [17] 

1.4.4.4 Celkové zhodnocení 

Celkové zhodnocení je velmi obtížnou částí studie LCA, protože srovnáváme 

nesrovnatelné a významnosti všech získaných zátěží se mohou velmi lišit. Pokud 

porovnáváme dva produkty, jeden může být ve většině ohledů ekologičtější, ale 

v jednom významném ohledu zaostávat. Potom se určují významnosti jednotlivých 

dopadů na životní prostředí. Rozhodnutí by mělo být podložené argumenty, například 

politicky nebo ekonomicky motivovanými. [17] 

  



29 

 

2. Analýza současného stavu 

2.1 Představení firmy 

Analytická část této práce byla vypracována ve vybrané firmě, jejíž hlavní výrobní 

činností je nanášení tenkých otěruvzdorných vrstev na nástroje určené k obrábění nebo 

lisování. Firma se řadí do kategorie malých firem, počet zaměstnanců nepřesahuje 30. 

Název firmy nebude uveden. 

V časti 3.4 se budeme zabývat porovnáním environmentálních dopadů při výrobě 

povlaků TiN a AlTiN. Tyto dva druhy povlaků vyrábí firma v největších objemech, 

proto je důležité mít provedenou analýzu dopadů na životní prostředí při výrobě jejich 

srovnání, aby mohlo vedení firmy při rozhodování brát výsledky z této analýzy v potaz. 

2.1.1 Hlavní činnosti firmy 

Hlavní činností firmy je nanášení tenkých vrstev materiálu (povlaku) na substrát. 

Takovéto povrchové úpravy mají více využití, nejvíce firma vyrábí povlaky na nástroje 

určené k obrábění, konkrétně na nástroje z rychlořezných ocelí a slinutých karbidů. 

Proces povlakování (2.2.2.2) a většiny předdepozičních příprav (2.2.2.1) je pro oba typy 

substrátu identický, liší se pouze v procesu odpovlakování (2.2.2.2.1). Pro účely analýzy 

budeme pro jednoduchost uvažovat pouze povlakování nástrojů z rychlořezných ocelí. 

Kvalitní řezné nástroje jsou velmi důležitou součástí průmyslové výroby. To přináší 

nutnost neustále vylepšovat vlastnosti těchto nástrojů. Jedním z těchto způsobů je 

povlakování nástrojů tenkými vrstvami, které mají specifické vlastnosti pro různé 

způsoby využití.  

V dnešní době existují tři hlavní způsoby technologie nanášení otěruvzdorných povlaků 

na řezné nástroje, a to CVD (Chemical Vapour Deposition), arc PVD (obloukové 

odpařování) a PVD Sputtering (magnetronové naprašování).  [19] 

Metoda CVD je proces povlakování, který je založen na chemické reakci plynného 

materiálu v plazmě, která se tvoři u povrchu nástroje a následném uložení produktů této 

reakce na povrchu nástroje. Hlavní využití této metody je u povlakování řezných 

destiček ze slinutých karbidů. [19] 
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Základem PVD povlakování je uvolnění nanášené látky ze zdrojového terče a 

následným nanesením na nástroj. U metody arc PVD se zdrojové terče nejprve natavují 

elektrickým obloukem, natavený materiál je odpařen a díky zápornému předpětí 

přivedenému na nástroje následně usměrněn a nanesen.  [19] 

Firma využívá metodu PVD Sputtering, tedy magnetronové naprašování.  

2.1.1.1 Magnetronové naprašování 

Naprašování je depozice částic, oddělených z povrchu zdrojového terče fyzikálním 

odprašovacím procesem.  Prvky, které je třeba uvolnit pro nanesení povlaku jsou 

odprášeny z pevného stavu do plynného pomocí cíleného bombardování zdrojového 

terče atomy argonu a kryptonu. Uvolněné atomy jsou následně ionizovány a spolu 

s atomy plynu, které mohou být do komory přivedeny jako součást povlaku, následně 

usměrněny na povrch nástrojů.  [19] 

2.2 Popis výrobků a výrobního procesu 

2.2.1 Popis výrobků 

2.2.1.1 Povlak TiN 

Tento povlak byl první z povlaků rychlořezných nástrojů na trhu, využívá se již řadu let 

a to dodnes. Největší využití má při obrábění s nižšími řeznými rychlostmi a při 

závitování. Někdy je také využíván pro jeho zlatou barvu k dekorativním účelům. Je 

složen pouze z titanu a dusíku. [20]

 

Obrázek 1: Povlak TiN [20] 

2.2.1.2 Povlak AlTiN 

Tento povlak je zdaleka nejžádanější a tvoří největší zastoupení v celkové produkci 

firmy. Je specifický tím, že je v jeho struktuře ve větším množství zastoupen hliník, 
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kterého je ve výsledném složení více než titanu. Tento zvýšený obsah hliníku je zde 

z toho důvodu, že se při obrábění a zahřátí nástroje tvoří na povrchu povlaku tenká 

vrstva Al2O3, jenž chrání nástroj před účinky abraze a vytváří tepelnou bariéru mezi 

nástrojem a obráběným materiálem. [21]  

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Popis výrobního procesu povlaků 

2.2.2.1 Předdepoziční přípravy 

Než začne samotné povlakování, je nutné provést přípravu nástrojů.  Je nutné zajistit 

dokonale čistý a odmaštěný povrch, bez prachu a zbytků maziv, na který může být 

následně nanesen povlak. Je také nutné odstranit otřepy na ostří. Nástroje mohou být 

buď zcela nové, nebo již dříve použité, ve firmě odpovlakované a následně externí 

firmou přebroušené.  Předdepoziční přípravy probíhající ve firmě zahrnují 

odpovlakování, které probíhá jako samostatný proces, odpovlakované nástroje jsou 

odesílány zpět zákazníkovi, který si přebroušení sám poptává u jiné specializované 

společnosti. Odpovlakované nebo ještě nenapovlakované nové nástroje musí nejprve 

projít procesem mytí, následně probíhá mokré pískování, druhé mytí a následně jsou již 

nástroje vkládány do zařízení pro povlakování.  

2.2.2.1.1 Odpovlakování 

Odpovlakování je proces, při kterém je z již použitého nástroje odstraněn starý povlak, 

který již není plně schopen plnit svoji funkci. Firma nabízí odpovlakování jak 

rychlořezných ocelí, tak i slinutých karbidů. Odpovlakování rychlořezných ocelí 

probíhá chemickou cestou, a to tak, že nástroje jsou ponořeny do roztoku peroxidu 

vodíku o koncentraci 35% a vody v poměru 1:1, dále je přidán přípravek Decorem ST24 

a lázeň je udržována při teplotě přibližně 70 stupňů Celsia.  

Obrázek 2: Povlak AlTiN [21] 
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2.2.2.1.2 Mytí nástrojů  

Prvním krokem po příjmu zboží je mytí nástrojů ultrazvukem. Mytí nástrojů je 

automatizovaný proces, který probíhá v zařízení EUROCOLD.  Nástroje se vkládají do 

držáku, který se vloží do zařízení a spouští se proces. Je třeba využívat 

demineralizovanou vodu pro minimalizování vodivosti. K demineralizaci vody se 

spotřebovává aktivní uhlí a syntetická pryskyřice. Jako čistící prostředek se využívá 

Dansoclean A6114. Po čištění mycím prostředkem je třeba nástroje znovu očistit pouze 

vodou pod ultrazvukem a vysušit, čehož je dosaženo ohříváním a ochlazováním 

nástrojů a odsáváním par.  

Voda v zařízení je v polouzavřeném okruhu, využívá se pro více mytí a postupně se 

doplňuje. 

Stejný proces mytí nástrojů probíhá i po následující fázi mokrého pískování.  

2.2.2.1.3 Mokré pískování 

Mokré pískování je proces tryskání abraziva smíchaného s vodou a čistícím 

prostředkem Neutralreiniger pod tlakem na nástroje tak, aby došlo k dokonalému 

očištění nečistot, které po prvním mytí na nástroji zůstaly a také k úpravě ostří a 

zaoblení hran. Neopískované nástroje mají často hrubý otřepený povrch plný defektů, 

což by mohlo být kritické místo pro porušení povlaku po napovlakování. Dále také 

dochází k mírnému zdrsnění povrchu, čímž je zajištěna lepší adheze povlaku na 

substrát. Vše probíhá v pískovacím zařízení. Po pískování se nástroje ručně oplachují 

roztokem vody a antikorozního přípravku a vysoušejí tryskáním stlačeného vzduchu.  

Jako abrazivní částice je využíván umělý bílý korund F400, který je smíchán s vodou a 

Neutralreinigerem. Tato směs je v uzavřeném okruhu. Pod mikroskopem se musí 

kontrolovat částice abrazivního korundu, zda již nejsou zaoblené a neztrácejí abrazivní 

účinky.  

Po pískování musí nástroje opět projít stejným procesem mytí jako před fází pískování. 

2.2.2.2 Povlakování 

Po druhém čištění jsou již nástroje připravené k samotnému povlakování. Povlakování 

obou druhů povlaků probíhá stejným způsobem, avšak s jinými parametry. Nejprve je 

v povlakovací komoře vytvořeno vakuum a spouští se vyhřívání komory. V druhé fázi 
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je do komory vpuštěn pracovní plyn argon a krypton. Na terče je přivedeno kladné 

stejnosměrné předpětí a na nástroje záporné stejnosměrné předpětí, pracovní plyn 

ionizuje a povrch nástrojů je iontově čištěn. Další fázi je již samotné povlakování. Do 

komory je vpouštěn argon pro udržení výboje a dusík, který tvoří složku výsledného 

povlaku. Po dokončení povlakování je nutné komoru ochladit inertním plynem, aby 

nedocházelo ke vzniku nežádoucích prvků na povlaku. Jako chladící plyn se využívá 

helium. Po ochlazení jsou nástroje připraveny k vyjmutí ze stroje, k vizuální 

kontrole, následnému balení a expedici. 

Povlakování probíhá ve stroji CC800®/9 ML. Výrobce Cemecon AG dodává jak 

povlakovací stroje, tak i vstupní materiály, které se při povlakování spotřebovávají. Zde 

vzniká rozdíl spotřeb vstupů pro různé povlaky, a to ve spotřebách zdrojových terčů a 

pracovních plynů, což bude tvořit hlavní rozdíl ve výsledných dopadech na životní 

prostředí dvou různých povlaků.  

2.2.2.3 Balení 

Balení nově napovlakovaných nástrojů je do obalů, ve kterých jsou nástroje od 

zákazníka přijaty, takže nevznikají žádné materiálové ani energetické vstupy ani odpad.  
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2.3 Porovnání environmentální zátěže výroby povlaků metodou LCA 

2.3.1 Definice cíle a rozsah studie 

Cílem této práce je porovnat environmentální zátěž při výrobě dvou druhů povlaků 

pomocí magnetronového naprašování. Porovnávána je výroba povlaku TiN a AlTiN ve 

vybrané společnosti. Studie je vypracována za účelem objasnění, zda se u výroby 

jednotlivých povlaků nevyskytují rozdíly environmentálního zatížení, které by mohly 

ovlivnit manažerské rozhodování. Pro výrobu povlaků se používají materiály, jejichž 

spotřeba by mohla mít velké dopady na životní prostředí, hlavně vzácné plyny a kovy 

jako měď a titan, který je základní složkou povlaků a pro každý z povlaků se využívají 

v jiném množství. V dnešní době se hodně hledí na emise skleníkových plynů, což bude 

jeden z rozhodujících faktorů při hodnocení. Celá práce se zaměřuje převážně na 

výrobu, protože data o fázi užívání výrobků, jako jsou jejich životnosti jsou již známé. 

Celý výrobní proces se skládá z čištění nástrojů, mokrého pískování, druhého čištění, 

povlakování, balení a následné expedice. Všechny procesy kromě samotného 

povlakování probíhají stejně pro všechny druhy povlaků. Nebude zde tedy vznikat 

žádný rozdíl v environmentální zátěži. Zjištěné hodnoty by měli vliv na to, jak moc 

velký bude rozdíl mezi hodnotami environmentálních zátěží pro jednotlivé povlaky. Pro 

tyto předdepoziční fáze využívá firma speciální čistící prostředky, u kterých výrobce 

neudává složení, bylo by tedy velmi obtížné posoudit jejich vliv. Stejně tak posouzení 

výroby takovýchto prostředků sahá daleko nad rámec této práce.  

Vliv na výsledné zhodnocení má také výroba zdrojových terčů pro povlakování, jelikož 

jsou pro různé povlaky použity různé terče. Tyto terče jsou dováženy z Číny a proces 

jejich výroby neznáme, nebude tedy uvažován.  

V práci také nebudou uvažovány vstupy a výstupy spojené s transportem materiálu a 

výrobků. 
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Obrázek 3: Hranice projektu [zdroj: autor] 

Na obrázku 1 je vyobrazena hranice projektu, tak jak byla popsána výše. 

2.3.1.1 Funkční jednotka 

Jako funkční jednotka byl zvolen jeden cyklus povlakování konkrétního povlaku. 

Povlakovací zařízení má určitou kapacitu, kolik nástrojů se do něj vejde v jednou cyklu 

tak, aby došlo k dokonalému napovlakování. Může to být například 20 velkých 

odvalovacích fréz, nebo také tisíce vyměnitelných břitových destiček. Bylo by náročné 

určit plochu povlaku nebo hmotnost povlaku, firma tyto ani podobné údaje neuchovává, 

jako nejlepší řešení se tedy jeví jeden povlakovací cyklus. Pokud by firma chtěla získat 

data pro jeden napovlakovaný nástroj, z výsledků analýzy by to po zjištění počtů 

nástrojů v zařízení nebo jiného parametru bylo jednoduché dopočtení. 

Tloušťka nanesené vrstvy povlaku je u obou povlaků stejná, a to 3µm. 
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2.3.2 Inventarizační analýza 

V této části je vytvořen inventář všech materiálových a energetických vstupů a výstupů 

z procesu povlakování, které nějakým způsobem zatěžují životní prostředí. Tyto vstupy 

jsou dále alokovány na funkční jednotku, tedy na jeden cyklus povlakování. 

2.3.2.1 Popis zdrojových terčů a naměřené hodnoty k určení spotřeby materiálu 

zdrojových terčů 

V povlakovacím stroji jsou vloženy vždy 4 zdrojové terče. Tyto terče se liší svým 

složením. Pro povlak TiN se používají 4 shodné terče bez složky hliníku, pro povlak 

AlTiN jsou použity 3 terče TiAl70 a jeden terč bez složky hliníku.  

Výrobce neudává procentuální zastoupení složek v jednotlivých terčích ani očekávané 

spotřeby materiálu z terčů na cyklus, proto bylo nutné tyto údaje změřit a spočítat. 

Výrobce udává čistotu jednotlivých kovů mezi 99,5-99,9 %, budeme tedy počítat se 100 

% čistotou těchto kovů. 

Měděná základní deska, na kterou přilne titan je použita z důvodu dobré vodivosti a 

dobrého odvodu tepla při povlakování, do výsledných povlaků měď nevstupuje. 

Na obrázku 2 vidíme detail na nahoře použitý a dole nový terč. Terče se složkou hliníku 

jsou použitelné do té doby, než dojde k úbytku do takové míry, že se na dně válečku 

objevovat měď, jak je vidět na obrázku u použitého terče ve dvou místech. Potom by 

docházelo k nežádoucímu odprašování mědi z terče a k depozici na nástroje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Použitý (nahoře) a nový (dole) terč TiAl70 [zdroj: autor] 
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2.3.2.1.1 Terč TiAl70 

Terč TiAl70 je složen z mědi, titanu a hliníku. Měděná deska je spojena s deskou titanu, 

ve které jsou nalisované válečky hliníku. V tomto konkrétním terči je válečku hliníku 

70. Válečky jsou zalisovány do hloubky stejné jako je tloušťka titanové vrstvy, ovšem 

jejich tloušťka je o 0,5mm menší než tloušťka titanu. Pomocí posuvného měřidla byly 

na novém terči změřeny průměry těchto válečků, dále spočítán jejich celkový objem 

(tab. 1).  

Tabulka 1: Určení objemu hliníku na terči TiAl70 

Průměr 

[cm] 
Hloubka [cm] počet 

Poloměr 

[cm] 

Obsah 

[cm2] 

Objem 1 

váleček 

[cm3] 

celkový 

objem 

válečků 

[cm3] 

1,5 0,65 70 0,75 1,76 1,14 80,40 

Celkový objem hliníku v novém terči TiAl70 je 80,4 cm3. 

Dále byl vypočítán objem mědi a titanu. Obě části mají tvar hranolu s navrtanými 

dírami pro uchycení. V titanové části jsou dále odebrány rohy k uchycení. Od celkového 

objemu titanu byl odečten objem nalisovaných hliníkových válečků v něm (tab. 2 a 3). 

Tabulka 2: Určení objemu mědi a titanu na terči TiAl70 

 
Délka 

[cm] 

Šířka 

[cm] 

Tloušťka 

[cm] 
počet děr poloměr děr [cm] 

Cu deska 50 8,6 0,35 15 0,35 

Ti deska 50 8,6 0,7 11 0,55 

 

Tabulka 3: Určení objemu mědi a titanu na terči TiAl70 č.2 

 
objem díry 

[cm3] 

celkový objem 

děr [cm3] 

objem rohových 

výseků [cm3] 

celkový objem 

[cm3] 

Cu 0,38 5,77 0 144,72 

Ti 0,95 10,45 3,45 206,68 
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Po zjištění celkových objemů jednotlivých složek byla spočtena celková váha těchto 

složek v tabulce 4. Hmotnosti byly vynásobeny hustotou prvků. [22,23] 

Tabulka 4: Určení hmotností jednotlivých složek terče TiAl70 [22,23] 

Prvek Cu Al Ti celková hmotnost 

Hustota [g/cm3] 8,96  2,7  4,506   

Objem [cm3] 144,72 80,40 206,68  

Hmotnost [g] 1296,75 217,08 931,33 2445,18 

Celková hmotnost byla vyčíslena na 2445,18g (tab.4). Váha změřená měřidlem byla 

2465 g. Tento rozdíl byl způsoben nepřesnostmi v měření, koeficient nepřesnosti 

vypočítaný jako podíl těchto čísel je 0,99196. 

Dalším krokem bylo přeměření již vyřazeného terče, abychom mohli vyčíslit úbytek 

jednotlivých složek. Měděná složka není spotřebovávána.  Z důvodu složitého tvaru 

odebraného materiálu se jako nejjednodušší řešení naskytlo změřit úbytek hliníkových 

válečků a dále dopočítat úbytek titanu.  

Na vzorku použitého terče bylo hloubkovým měřidlem provedeno 20 měření úbytku 

hliníku do hloubky. Průměrná hodnota tohoto úbytku činí 5,11mm.  

Tabulka 5: Určení objemu úbytku hliníku z terče TiAl70 

hloubka 

úbytku [cm] 
počet válečků 

kruhový 

obsah [cm3] 

objem úbytku 1 

váleček [cm3] 

celkový úbytek 

[cm3] 

0,51 70 1,76 0,90 63,20 

 

Po vynásobení objemem úbytku (tab.5) s hustotou hliníku (tab.4) dostáváme hmotnost 

spotřebovaného hliníku z terče před vyřazením, tedy 170,66g. 

Měřidlem změřená váha použitého terče je 2180 g. Toto číslo je nutné ponížit o 

koeficient nepřesnosti z měření nového terče 0,99196. Výsledná váha tedy je 2162,4g. 

Pokud víme, že měď neubývá a máme vyčíslený hmotnostní úbytek hliníku, můžeme 

dopočítat úbytek titanu (tab.6).  
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Tabulka 6: Určení hmotnosti úbytku titanu z terče TiAl70 

 

 

 

 

2.3.2.1.2 Terč Ti 

U terčů složených pouze z mědi a titanu je počítání ulehčeno. Rozměry jsou stejné, 

pouze se v terči nenachází válečky hliníku. Objemu jednotlivých složek je stejný jako u 

terče TiAl70, pouze není od titanové části odečtena část hliníku. 

Jsou dopočítány hmotnosti jednotlivých složek stejným způsobem jako u terče TiAl70 

(tab.7). 

Tabulka 7: Určení hmotností jednotlivých složek terče Ti [22,23] 

Prvek Cu Al Ti Celková hmotnost 

Hustota [g/cm3] 8,96 2,7 4,506  

Objem [cm3] 144,72 0 287,09  

Hmotnost [g] 1296,75 0 1293,63 2590,38 

Celková hmotnost byla vyčíslena na 2590,39g, hmotnost změřená měřidlem je 2620g. 

Koeficient nepřesnosti je tedy 0,988698.  

Dalším krokem je zvážení již vyřazeného terče, naměřená hodnota je 2030g. Ponížením 

tohoto čísla o koeficient nepřesnosti dostaneme hmotnost 2007,057g.  

Víme, že měď není spotřebovávána, rozdíl v hmotnostech nového a vyřazeného terče 

je tedy roven úbytku titanu (tab.8). 

Tabulka 8:Určení hmotnosti úbytku titanu z terče Ti 

 nový použitý úbytek 

Celkem [g] 2590,38 2007,05 583,33 

Cu [g] 1296,75 1296,75 0 

Ti [g] 1293,63 710,29 583,33 

 nový použitý úbytek 

Celkem [g] 2445,18 2162,47 282,70 

Cu [g] 1296,75 1296,75 0 

Al [g] 217,087 46,42 170,66 

celkový úbytek titanu [g]= 112,04 
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2.3.2.2 Spotřeba materiálových terčů na cyklus povlaku AlTiN a TiN 

2.3.2.2.1 Povlak AlTiN 

Při výrobě povlaku AlTiN jsou v zařízení umístěny tři terče TiAl70 a jeden terč Ti. 

Terče TiAl70 jsou spotřebovávány rychleji, jeden terč má životnost 40 cyklů. Terč Ti 

má životnost delší, toto číslo ovšem není pro povlak AlTiN uvedeno. Spotřebovává se 

pomaleji, aby doplnil čistou složku titanu do výsledného povlaku, je zde jako 

sekundární terč. Životnost Ti terče můžeme dopočítat. 

Známe výsledné složení TiN a AlTiN povlaků v objemových procentech, je uvedeno 

v tabulce 9. [24] 

Tabulka 9: Výsledné složení povlaků TiN a AlTiN v objemových procentech [24] 

 Ti [obj.%] Al [obj.%] N [obj.%] 

TiN 46,91 0 53,09 

AlTiN 17 31,8 51,2 

Tabulka 10: Určení úbytku titanu z terče Ti při výrobě AlTiN povlaků 

AlTiN Al Ti 

celkový úbytek z TiAl70 terče [g] 170,66 112,04 

úbytek/40 cyklů z TiAl70 teče [g] 4,26 2,80 

úbytek/40 cyklů ze 3xTiAl70 terčů [g] 12,79 8,40 

Hustota [g/cm3] 2,7 4,506 

úbytek/40 cyklů ze 3xTiAl70 terče [cm3] zde označeno 

jako ÚBYTEK1 4,74 1,86 

složení povlaku [obj%] 31,8 17 

Podíl složení povlaku v obj% a úbytku ze tří terčů titanu za 

1 cyklus zde označeno jako KOEFICIENT1 6,70 
 

ÚBYTEK1*KOEFICIENT1 31,8 12,50 

Rozdíl mezi složením povlaku v obj% a hodnotou 

ÚBYTEK1*KOEFICIENT1 zde označeno jako ROZDÍL1 0 4,49 

ROZDÍL1/KOEFICIENT1 je rovno objemu titanu 

odprášeného z terče Ti pro dosažení výsledného složení 

[cm3] 
 

0,66 

Hmotnosti odprášeného titanu [g] 
 

3,01 
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V tabulce 10 je vypočítáno, kolik gramů čistého titanu se musí odprášit z terče Ti, aby 

bylo dosaženo výsledného složení povlaku. Známe výsledné složení povlaku 

v objemových procentech (tab. 9) a úbytky z terčů TiAl70 v cm3 za jeden cyklus 

povlakování. Podle výpočtů v tabulce jsme schopni dopočítat hmotnost úbytku titanu 

z terče Ti za jeden cyklus povlakování AlTiN povlaku. 

Toto číslo je 3,02g. Již známe úbytek z tohoto terče za celou dobu jeho životnosti, jde o 

583,33g (tab. 8). Terč Ti má tedy při povlakování AlTiN životnost přibližně 193 cyklů. 

Celková spotřeba materiálu ze zdrojových terčů pro povlak AlTiN je uvedena v tabulce 

11. 

Tabulka 11: Spotřeba materiálu ze zdrojových terčů na jeden cyklus povlaku AlTiN 

 terč TiAl70 x3 terč Ti 

 Al Ti Ti 

spotřeba/cyklus [g] 12,79 8,40 3,01 

Součet [g] 12,79 11,41 

Spotřeba titanu na jeden cyklus povlakování AlTiN povlaku je 11,42g, spotřeba hliníku 

je 12,8g. Část této složky zůstává na zbytcích povlaku v povlakovacím zařízení, ale 

z důvodu různých napovlakovaných ploch jednotlivých cyklů není možné určit jaké 

množství, předpokládáme tedy, že všechen tento materiál je napovlakován na nástrojích. 

2.3.2.2.2 Povlak TiN 

U povlaků TiN je situace opět jednodušší, protože povlakování probíhá ze 4 identických 

Ti terčů. Životnost terčů pro TiN povlak je 80 cyklů povlakování. 

Tabulka 12: Spotřeba titanu ze zdrojového terče na jeden cyklus povlaku TiN 

 Ti 

celkový úbytek [g] 583,331 

úbytek/80 cyklů [g] 7,2916 

úbytek/80 cyklů x4 terče [g] 29,166 

Spotřeba titanu na jeden cyklus povlakování je tedy 29,17g. Část této složky zůstává na 

zbytcích povlaku v povlakovacím zařízení, ale z důvodu různých jednotlivých cyklů 

není možné určit jaké množství, předpokládáme tedy, že všechen tento materiál je 

napovlakován na nástrojích.  
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2.3.2.3 Výstupy materiálových terčů na cyklus povlaku AlTiN a TiN 

Nyní je třeba vyčíslit, jaké jsou hmotnosti jednotlivých materiálů na vyřazených terčích 

a alokovat je na jeden cyklus pro každý z povlaků. 

2.3.2.3.1 Výstupy terčů při povlakování AlTiN 

Hodnoty zbytků materiálu na terči TiAl70 jsou převzaty z tabulky 6 a jsou dále 

přepočteny na 40 cyklů a tři terče. Stejně tak je materiálový zbytek z Ti terče (tab.8) 

přepočten na 193 cyklů.  Tyto hodnoty jsou sečteny a dávají výsledné materiálové 

zbytky na jeden cyklus povlakování AlTiN (tab.13). 

Tabulka 13: Materiálové zbytky na jeden cyklus povlaku AlTiN 

TiAl70 terč Cu Al Ti 

Zbytek materiálu na 1 terči [g] 1296,75 46,42 819,29 

Zbytek mat. na 1 terči /40 cyklů [g] 32,41 1,16 20,48 

Zbytek mat. na 3 terčích/40 cyklů [g] 97,25 3,48 61,44 

    

Ti terč    

Zbytek materiálu na 1 terči [g] 1296,75 0 710,29 

Zbytek mat. na 1 terči /193 cyklů [g] 6,71 0 3,68 

Zbytek celkem pro AlTiN povlak/cyklus [g] 103,97 3,48 65,12 

2.3.2.3.2 Výstupy terčů při povlakování TiN 

Z tabulky 8 již známe materiálové zbytky na vyřazených terčích Ti a toto číslo 

přepočteme na 80 cyklů a čtyři terče (tab.14). 

Tabulka 14: Materiálové zbytky na jeden cyklus povlaku TiN 

Ti terč Cu Al Ti 

Zbytek materiálu na 1 terči [g] 1296,75 0 710,29 

Zbytek mat. na 1 terči /80 cyklů [g] 16,20 0 8,87 

Zbytek mat. na 4 terčích/80 cyklů [g] 64,83 0 35,51 

2.3.2.4 Plyny potřebné pro výrobu 

Druhou složkou vstupů do procesu povlakování jsou plyny, které se vpouštějí do 

povlakovací komory. Tyto plyny jsou do zařízení vpouštěny postupně a kontrolovaně, 

vpouštění probíhá automaticky z tlakových lahví. Oba druhy povlaků využívají stejné 
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plyny, ovšem v jiném objemu. Mezi pracovní plyny se řadí argon a krypton, které jsou 

nezbytné pro průběh procesu, další složkou je dusík, který společně s odprášeným 

kovem ze zdrojových terčů dopadá na nástroje a tvoří složku povlaku. Posledním 

spotřebovávaným plynem je helium, které se využívá pro ochlazování povlakovací 

komory po dokončení procesu povlakování. 

Spotřeby plynů argon, krypton a dusík jsou pro každý typ povlaků uvedené výrobcem 

povlakovacího zařízení. Spotřebu helia již výrobce neudává, bude tedy vypočtena 

z celkové roční spotřeby a budeme předpokládat, že je pro všechny druhy povlaků 

stejná, jelikož neexistuje jednoduchý způsob měření. 

2.3.2.5 Spotřeba plynů při výrobě povlaků AlTiN a TiN 

Celková roční spotřeba helia za rok 2019 je 34 lahví o objemu 50l stlačeného plynu. 

Tabulka 15: Spotřeba helia na cyklus povlakování 

Počet lahví/rok objem lahve [l] celkový objem [l] 

34 50 1700 

počet cyklů 
spotřeba/cyklus 

[l] 
spotřeba/cyklus [ml] 

2142 0,79 793,65 

Tato spotřeba 793,65ml vyjadřuje objem stlačeného helia potřebného pro jeden cyklus 

povlakování. 

Spotřeba dalších plynů na jeden cyklus udávaná výrobcem povlakovacího zařízení pro 

oba druhy povlaků je uvedena v tabulce 16.  

Tabulka 16: Spotřeba plynů na jeden cyklus povlakování AlTiN a TiN 

(ml/cyklus) TiN AlTiN 

Ar 315 270 

Kr 245 220 

N 120 170 

He 793,65 793,65 

Tyto spotřeby jsou uvedeny v objemu ve stavu stlačeného plynu v tlakové láhvi. 
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2.3.2.6 Emise plynů při výrobě povlaků AlTiN a TiN 

Všechny pracovní plyny jsou po dokončení povlakování vypouštěny potrubím do 

atmosféry, ale jelikož jsou všechny přirozeně obsaženy v atmosféře, nebudeme se dále 

zabývat dopady emisí těchto plynů do životního prostředí. [25] 

2.3.2.7 Spotřeba elektrické energie 

Poslední vstupní spotřebovávanou složkou při procesu povlakování je elektrická 

energie. Maximální příkon povlakovacího zařízení je 80kW, další součástí je 6 

chladících kompresorů s celkovým maximální výkonem 20kW.  

Celkové spotřeby energie pro jeden cyklus nanesení 3 µm tlustého povlaku na vrtáky 

průměru 10 mm jsou udávány výrobcem povlakovacího zařízení.  Spotřeba energie pro 

jednotlivé cykly se může značně lišit, a to z důvodu nahřívání nástrojů o různých 

velikostech, což může trvat delší dobu, budeme ovšem předpokládat, že zůstává 

konstantní. 

V tabulce jsou uvedené spotřeby elektrické energie na jeden cyklus povlakování. [26] 

Tabulka 17: Spotřeba energie pro jeden cyklus povlakování [26] 

 spotřeba energie [kWh] 

1 cyklus AlTiN 120 

1 cyklus TiN 115 

2.3.2.8 Celkové vstupy a výstupy při povlakovacím procesu 

U zdrojových terčů byla vypočítána spotřeba materiálu na jeden cyklus povlakování a 

vypočítány hmotnosti materiálů na terčích určených k likvidaci přepočtené na jeden 

cyklus. Součtem těchto dvou údajů dostaneme celkovou materiálovou potřebu pro jeden 

cyklus povlakování.  Hodnoty pro povlak AlTiN jsou uvedeny v tabulce 18, hodnoty 

pro povlak TiN jsou uvedeny v tabulce 19. 

Tabulka 18: Materiálová potřeba pro terče na jeden cyklus povlaku AlTiN 

AlTiN Cu Al Ti 

Spotřeba/cyklus [g] 0 12,79 11,41 

Zbytek materiálu/cyklus [g] 103,97 3,48 65,12 

Celková materiálová potřeba [g] 103,97 16,28 76,54 
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Tabulka 19: Materiálová potřeba pro terče na jeden cyklus povlaku TiN 

TiN Cu Al Ti 

Spotřeba/cyklus [g] 0 0 29,16 

Zbytek materiálu/cyklus [g] 64,83 0 35,51 

Celková materiálová potřeba 

[g] 
64,83 0 64,68 

Nyní již můžeme dokončit inventarizaci vstupů a výstupů procesu povlakování pro oba 

druhy povlaků (tab.20). 

Tabulka 20: Celkové vstupy a výstupy pro oba druhy povlakování na cyklus 

Vstupy AlTiN cyklus TiN cyklus 

Cu [g] 103,97 64,83 

Ti [g] 76,54 64,68 

Al [g] 16,28 0 

Argon [ml] 270 315 

Krypton [ml] 220 245 

Dusík [ml] 170 120 

Helium [ml] 793,65 793,65 

Elektrická energie [kWh] 120 115 

Výstupy   

Cu [g] 103,97 64,83 

Ti [g] 65,12 35,51 

Al [g] 3,48 0 

Objemy plynů jsou uvedeny v objemu v tlakové lahvi, v další kapitole jsou vypočítány 

objemy za atmosférického tlaku. 
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2.3.3 Dopady na životní prostředí 

V této části se již budeme zabývat dopady na životní prostředí, kategorizací těchto 

dopadů a vyčíslení hodnot pro povlaky AlTiN a TiN. 

2.3.3.1 Dopady na životní prostředí při produkci pracovních plynů 

2.3.3.1.1 Dopady na životní prostředí při produkci argonu  

Argon je vyráběn frakční destilací zkapalněného vzduchu. Probíhá ve speciálních 

zařízeních, kde je atmosférický vzduch nasáván, filtrován a ochlazován na velmi nízké 

teploty. Díky různým teplotám varu složek vzduchu dochází destilačním procesem 

k oddělování jednotlivých složek. [27] 

Spotřeba energie na výrobu jednoho litru argonu za normálních podmínek je 0,672kJ. 

[28] 

Výrobce udává objem nestlačeného plynu v lahvi 10,7 m3. 

V tabulce 21 je dopočítána energie potřebná pro výrobu argonu pro jednotlivé povlaky 

na cyklus. Další environmentální dopady nebudou řešeny.  

Tabulka 21: Environmentální dopad výroby argonu [28] 

ARGON 
Objem 

stlačený [l] 

objem 

nestlačený [m3] 

objem náplně 

[l] 

Energie/cyklus 

[kJ] 

lahev 50 10,7 10700  

spotřeba pro 

AlTiN 
0,27 0,057 57,78 38,82 

spotřeba pro 

TiN 
0,315 0,0674 67,41 45,29 

2.3.3.1.2 Dopady na životní prostředí při produkci kryptonu 

Krypton je vyráběn obdobným způsobem jako argon, ale kvůli výrazně nižší 

koncentraci v atmosféře je jeho výroba mnohonásobně energeticky náročnější. [29] 

Energetická potřeba pro výrobu jednoho litru kryptonu je 38500kJ. [28] 

Výrobce udává objem nestlačeného plynu v lahvi 2000 litrů. 

V tabulce 22 je dopočítána energie potřebná pro výrobu kryptonu pro jednotlivé 

povlaky na cyklus. Další environmentální dopady nebudou řešeny.  
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Tabulka 22: Environmentální dopad výroby kryptonu [28] 

KRYPTON 
objem stlačený 

[l] 

objem 

nestlačený [l] 

energie/cyklus 

[MJ] 

energie/cyklus 

[kWh] 

Lahev 10 2000   

spotřeba pro 

AlTiN 
0,22 44 1694 0,4705 

spotřeba pro TiN 0,245 49 1886,5 0,5240 

2.3.3.1.3 Dopady na životní prostředí při produkci dusíku 

Dusík je vyráběn také destilací ochlazeného atmosférického vzduchu, většinou vzniká 

jako druhotný produkt při výrobě kyslíku. [30] 

Tabulka 23: Hmotnost dusíku potřebná pro výrobu povlaků 

DUSÍK 
objem 

stlačený [l] 

objem 

nestlačený 

[m3] 

hustota 

nestlačený 

[kg/m3] 

hmotnost 

[kg] 

lahev 50 9,6 1,17 11,232 

Spotřeba 

pro AlTiN 
0,17 0,03264 1,17 0,03818 

Spotřeba 

pro TiN 
0,12 0,02304 1,17 0,0269 

Výrobce uvádí objem nestlačeného plynu v lahvi, je roven 9,6 m3 za normálních 

podmínek. 

Hustota dusíku za normálních podmínek je 1,17 kg/m3. [31] 

V tabulce 23 je vypočtená hmotnost dusíku potřebná pro výrobu jednotlivých povlaků. 

Spotřeba energie na výrobu jednoho kilogramu plynného dusíku je 0,42kWh. [32] 

V tabulce 24 je dopočítána energie potřebná pro výrobu dusíku pro jednotlivé povlaky 

na cyklus. Další environmentální dopady nebudou řešeny.   

Tabulka 24: Environmentální dopad výroby dusíku [32] 

DUSÍK Spotřeba [kg] energie/kg [kWh] 
energie/cyklus 

[kWh] 

AlTiN 0,0381888 0,42 0,01603 

TiN 0,0269568 0,42 0,01132 
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2.3.3.1.4 Dopady na životní prostředí při produkci helia 

Předpokládáme, že je spotřeba helia pro oba druhy povlaku stejná, proto jej dále 

nebudeme uvažovat. 

2.3.3.1.5 Celková energetická potřeba při výrobě plynů 

Tabulka 25: Energetická potřeba pro výrobu plynů pro oba povlaky 

Energetická potřeba [kWh] AlTiN TiN 

Ar 0,010785 0,012583 

Kr 0,470555 0,524027 

N 0,016039 0,011321 

Celkem 0,497380 0,547932 

Energetická potřeba je hlavní skupina dopadů na životní prostředí při výrobě plynů 

obsažených v atmosféře, proto se dalšími skupinami dopadů nebudeme dále zabývat. 

V tabulce 25 jsou vyčísleny celkové hodnoty energetické potřeby pro výrobu obou 

druhů povlaků. 

2.3.3.2 Dopady na životní prostředí při produkci zdrojových terčů 

Tato část se zabývá environmentálními dopady spotřeby kovů potřebných pro vytvoření 

zdrojových terčů. Pro účely určení environmentálních dopadů při produkci kovů byla 

vytvořena analýza „Life Cycle Assessment of Metals: A Scientific Synthesis“ ze které 

budou čerpána data pro vyhodnocení dopadů na životní prostředí. Zahrnuje všechny 

procesy od těžby surovin až k výsledným kovům normální čistoty, které jsou dále 

využity ve výrobních procesech. Dále také zahrnuje výrobu z recyklovaných materiálů. 

[33] 

Studie rozděluje dopady do 5 hlavních kategorií uvedených v tabulce 26 s vyčíslenými 

hodnotami dopadů pro jednotlivé kovy. Jednotka CTUh znamená „Comparative Toxic 

Unit for human“, což je jednotka vytvořená za účelem číselného vyjádření toxicity pro 

člověka na určitou funkční jednotku. [33] 
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Tabulka 26: Hodnoty dopadů na životní prostředí při produkci jednoho kilogramu kovu [33] 

 jednotka Cu Ti Al 

Globální oteplování 
kg CO2 

ekvivalent/kg 
2,8 8,1 8,2 

Energetická potřeba MJ/kg 53,7 115 131 

Acidifikace půdy 
kg SO2 

ekvivalent/kg 
3,90E-01 3,60E-02 3,40E-02 

Eutrofizace vody kg P ekvivalent/kg 1,30E-01 2,10E-03 3,70E-03 

Toxicita pro člověka CTUh/kg 2,70E-04 2,70E-06 5,40E-06 

Po vynásobení těchto hodnot hodnotami materiálové potřeby pro výrobu terčů 

alokovanou na jeden cyklus každého z povlaků, a sečteme, dostáváme výsledné dopady 

pro každý povlak. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 27 pro povlak AlTiN a 

v tabulce 28 pro povlak TiN. 

Tabulka 27: Hodnoty dopadů na životní prostředí při produkci kovů pro 1 cyklus povlaku AlTiN 

AlTiN jednotka Cu Ti Al Celkem 

Globální 

oteplování 

kg CO2 

ekvivalent/cyklus 
0,2911 0,6200 0,1335 

1,0446 

Energetická 

potřeba 
MJ/cyklus 5,5835 8,8028 2,1328 

16,5192 

Acidifikace 

půdy 

kg SO2 

ekvivalent/cyklus 
4,06E-02 2,76E-03 5,54E-04 

4,39E-02 

Eutrofizace 

vody 

kg P 

ekvivalent/cyklus 
1,35E-02 1,61E-04 6,02E-05 

1,37E-02 

Toxicita pro 

člověka 
CTUh/cyklus 2,81E-05 2,07E-07 8,79E-08 

2,84E-05 
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Tabulka 28: Hodnoty dopadů na životní prostředí při produkci kovů pro 1 cyklus povlaku TiN 

 

Likvidace použitých terčů probíhá prodejem za stanovenou výkupní cenu do hutí, kde 

jsou rozděleny na jednotlivé složky a mohou být dále využity pro jiné výrobní procesy. 

Environmentální dopady likvidace terčů nebudou ve studii z důvodu nedostatku dat 

zpracovány. 

2.3.3.3 Dopady na životní prostředí při produkci elektrické energie v ČR 

V roce 2018 bylo v České republice vyrobeno celkem 88001,8 GWh elektrické energie. 

Druhy zdrojů elektrické energie a hodnoty jejich produkce z jednotlivých zdrojů pro rok 

2018 je uvedena v tabulce 30. Dále je v této tabulce uvedeno, kolik energie 

z jednotlivých zdrojů spotřebují povlaky AlTiN a TiN. [34] 

 

 

 

 

 

 

 

 

TiN jednotka Cu Ti Celkem 

Globální 

oteplování 
kg CO2 ekvivalent/cyklus 0,18154 0,5239 0,7054 

Energetická 

potřeba 
MJ/cyklus 3,481796 7,4383 10,920 

Acidifikace půdy kg SO2 ekvivalent/cyklus 2,53E-02 2,33E-03 0,0276 

Eutrofizace vody kg P ekvivalent/cyklus 8,43E-03 1,36E-04 0,0085 

Toxicita pro 

člověka 
CTUh/cyklus 1,75E-05 1,75E-07 1,76E-05 

Energetický mix ČR za rok 2018

parní na pevná paliva jaderné paroplynové plynové a spalovací

vodní fotovoltaické větrné

Graf 1: Energetický mix ČR [34] 
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Tabulka 29: Energie potřebná pro zajištění procesu povlakování pro oba druhy povlaků 

 

 

 

 

 

 

Celková spotřeba energie potřebná pro jeden cyklus povlakování je pro AlTiN povlak 

120,5kWh, pro povlak TiN 115,5kWh. Pro zjednodušení budeme pro produkci plynů a 

kovů předpokládat stejný energetický mix jako v ČR. 

Tabulka 30: : Hodnoty energií z vybraných zdrojů potřebné k zajištění procesu povlakování obou 

druhů povlaků [34] 

  
roční produkce 

ČR [GWh] 

Podíl na 

produkci  

Podíl AlTiN 

cyklus [kWh] 

TiN cyklus 

[kWh] 

parní na pevná paliva 45070,8 0,5121 61,716 59,180 

jaderné 29921,3 0,3400 40,971 39,288 

paroplynové 3690,9 0,0419 5,053 4,846 

plynové a spalovací 3690,4 0,0419 5,053 4,845 

vodní 2679,4 0,0304 3,668 3,518 

fotovoltaické 2339,7 0,0265 3,203 3,072 

větrné 609,3 0,0069 0,834 0,800 

celkem 88001,8 1 120,501 115,550 

 

 

 

 

 

 AlTiN TiN 

energie pro výrobu plynů 

[kWh] 
0,4973 0,5479 

energie pro výrobu kovů 

[kWh] 
0,0045 0,0030 

Energie pro povlakování 

[kWh] 
120 115 

Celkem [kWh] 120,50 115,55 
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Tabulka 31: Emise CO2 ekvivalentu do ovzduší při výrobě energie potřebné pro zajištění procesu 

povlakování obou druhů povlaků [35,36] 

 
emise g CO2 ekvivalent 

na vyprodukovanou 

kWh 

AlTiN 

(120,5kWh) 

TiN       

(115,5 kWh) 

parní na pevná paliva 1100 67887,613 65098,349 

jaderné 8 327,772 314,305 

paroplynové 550 2779,697 2665,489 

plynové a spalovací 492 2486,229 2384,078 

vodní 9 33,020 31,663 

fotovoltaické 66 211,449 202,761 

větrné 16 13,349 12,800 

celkem  73739,131 70709,449 

V tabulce 31 jsou uvedeny hodnoty produkce skleníkových plynů pro jednotlivé zdroje 

energie, které byly přebrány z již vytvořených studií. Jsou vypočítány emise při 

produkci jednotlivých povlaků a je vyjádřena celková hodnota emisí CO2 ekvivalentu. 

[35,36] 

2.3.4 Hodnocení dopadů na životní prostředí 

U spotřeby a emisí technických plynů pro oba druhy povlaků nevzniká velký rozdíl 

v dopadech na životní prostředí. Největší dopady má jednoznačně výroba kryptonu. 

Spotřeba kryptonu na jeden cyklus povlaku je tedy nejdůležitějším parametrem u 

spotřeby plynů. V celkovém hodnocení tento rozdíl nehraje velkou roli. 

Tabulka 32: Srovnání environmentálních dopadů při produkci kovů potřebných pro cyklus 

povlakování AlTiN a TiN povlaků 

 
jednotka AlTiN TiN 

Globální oteplování 
kg CO2 

ekvivalent/cyklus 
1,04467 

0,705466 

Energetická potřeba MJ/cyklus 16,51926 10,92017 

Acidifikace půdy 
kg SO2 

ekvivalent/cyklus 4,39E-02 0,027615 

Eutrofizace vody kg P ekvivalent/cyklus 1,37E-02 0,00856476 

Toxicita pro člověka CTUh/cyklus 2,84E-05 1,76809E-05 
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Srovnáním životního cyklu materiálů potřebných k výrobě zdrojových terčů docházíme 

k závěru, že povlak TiN je ve všech kategoriích o přibližně třetinu šetrnější (tab.32).  

 

 

 

 

 

 

 

Co nás zajímá nejvíce je hodnota emisí skleníkových plynů, konkrétně CO2 ekvivalent. 

Tady se hodnota pro AlTiN povlak dostává za hranici 1kg CO2 na cyklus, což je 

znatelně více než u TiN povlaku. (v potaz jsou brány pouze emise při výrobě materiálu) 

Když k těmto hodnotám přičteme emise skleníkových plynů pro výrobu energie 

potřebné na jednotlivé cykly, získáváme hodnoty 74,78 kg CO2 ekvivalentu pro povlak 

AlTiN a 71,41 kg CO2 ekvivalentu pro povlak TiN, jak je uvedeno v tabulce 33. 

Tabulka 33: Emise oxidu uhličitého pro zajištění výroby obou druhů povlaků 

 AlTiN TiN 

Emise CO2 ekvivalentu při 

výrobě energie [kg] 
73,7391 70,7094 

Emise CO2 ekvivalentu při 

výrobě materiálu [kg] 
1,0446 0,7054 

Emise CO2 ekvivalentu celkem 

[kg] 
74,7838 71,4149 
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Graf 2: Porovnání CO2 ekvivalentu při výrobě kovů potřebných pro jednotlivé cykly povlaků 
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Výroba povlaku TiN má tedy nižší emise CO2 ekvivalentu do atmosféry, a to o přibližně 

3 kilogramy. V porovnání s celkovými emisemi tento rozdíl ovšem poměrně nízký. 

Jednoznačně největší rozdíl v dopadech na životní prostředí u obou povlaků tedy tvoří 

spotřeba elektrické energie při povlakování. Ostatní rozdíly jsou tak nízké, že nemají 

téměř žádný vliv na celkové dopady. 

Výroba TiN povlaku je šetrnější ve všech kategoriích kromě spotřeb pracovních plynů. 

Proces povlakování vyžaduje méně eletrické energie a lépe využívá materiál ze 

zdrojových terčů.  

Výsledkem práce je tedy zjištění, že environmentální zátěž při výrobě povlaků AlTiN a 

TiN se výrazně neliší. Předpokladem pro toto tvrzení zůstává to, že rozdíl 

v environmentálních dopadech výroby zdrojových terčů není nadmíru velký. Pokud by 

zde rozdíl nastával, s největší pravděpodobností by byla environmentální zátěž větší při 

výrobě terču TiAl70 pro výrobu povlaku AlTiN, a to z důvodu nutnosti přípravy děr pro 

nalisování, výroby válečků a celkově složitějšího procesu. Výrobní proces ovšem 

neznáme, takže tento rozdíl nelze vyčíslit. Největší dopad na celý životní cyklus má 

spotřeba elektrické energie při samotném procesu povlakování. 
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Graf 3: Porovnání emisí CO2 ekvivalentu při zajištění výroby obou povlaků 
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3. Návrhy na zlepšení environmentálních dopadů  

Po vypracování této analýzy je možno říci, že pokud do jakéhokoliv povlakovacího 

procesu nebude vstupovat žádný environmentálně problematický materiál, budou 

celkové envirnmentální zátěže velmi podobné. Pokud chceme zvýšit ekologičnost 

podniku, je lepší směřovat pozornost k větší kvalitě výrobků a vývoji dokonalejších 

povlaků. To bude mít za následek větší životnosti nástrojů, čímž dojde k ekologickým i 

ekonomickým úsporám ze strany zákazníků.  Dalším krokem může být zaměření se na 

vývoj povlaků, které pro obrábění nepotřebují a nespotřebovávají chladící kapaliny a 

emulze, které mívají často velmi nepříznivé envirnmentální dopady. Bez použití 

chladích kapalin je také lépe a šetrněji recyklovatelná tříska, která po obrábění vzniká. 

Práce s takovýmito prostředky je výrazně náročnější. Je tedy lepší zaměřit se na životní 

fázi užívání výrobku, než na fázi výroby, kde se bez výrazného zásahu do technologií 

procesů nedají udělat zásadní změny vedoucí ke zlepšení dopadů na životní prostředí. 

Jelikož má největší dopad výroba elektrické energie, měla by firma tomuto problému 

věnovat největší pozornost. Z ekonomických i ekologických důvodů plánuje výstavbu 

fotovoltaické elektrárny na střeše výrobní haly a podle dat přebraných z projektu by 

mohla pokrývat 25 až 30% celkové spotřeby energie celé výrobní haly. Tím by se snížil 

podíl výroby energie z méně ekologických zdrojů a došlo by ke snížení celkových 

emisí.  

Tabulka 34: Vyčíslení snížení emisí CO2 ekvivalentu po vybudování fotovoltaické elektrárny 

  AlTiN TiN 

Emise g CO2 ekvivalentu při 100% odběru ze sítě  73739,1 70709,4 

Emise g CO2 ekvivalentu při 75% odběru ze sítě  55304,3 53032,0 

Energie potřebná pro zajištění 100% výroby [kWh] 120,50 115,5 

Energie potřebná pro zajištění 25% výroby [kWh] 30,12 28,8 

Emise g CO2 ekvivalentu pro výrobu kWh z fotovoltaické el. 66 66 

Emise g CO2 ekv. pro 25% výroby energie z fotovoltaické el. 1988,2 1906,5 

Emise g CO2 ekv. pro zajištění celé výroby z kombinace zdrojů 57292,6 54938,6 

Rozdíl emisí g CO2 ekv. po vybudování fotovoltaické elektrárny 16446,5 15770,7 
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V tabulce 34 je vypočítáno, o kolik by se snížily emise skleníkových plynů pro 

jednotlivé povlaky, pokud by firma vybudovala fotovoltaickou elektrárnu, která by 

zajistila 25% celkové spotřeby elektrické energie celé firmy. Došlo by k celkovému 

snížení emisí skleníkových plynů o 22%, což je velké snížení celkového dopadu na 

životní prostředí, přičemž je v potaz brána i výroba a likvidace solárních panelů. 

Můžeme doporučit využívání energie z obnovitelných zdrojů (vlastní fotovoltaická 

elektrárna) v co největším poměru, tedy dále investovat do výstavby solárních panelů, 

dokud nebude pokryta celá spotřeba energie při výrobě nebo dokud to budou možnosti 

firmy dovolovat. 

Dále by bylo vhodné provést detailní analýzu environmentálních dopadů u každého 

procesu předdepoziční přípravy. I když jsou vstupy i výstupy u všech těchto procesů pro 

každý druh povlaku stejné, mohla by tato analýza odhalit slabá místa, kde by mohlo 

dojít k dalším zlepšením. Mezi konkrétní zlepšení bychom mohli zařadit substituci 

některých látek obsažených v čistících prostředcích za látky méně škodlivé, pokud by to 

technologické požadavky dovolovaly. Tyto látky jsou ovšem většinou velmi 

specializované a vytvořené za jasným účelem využití při přípravě nástrojů, jejich 

substituce by tedy byla pravděpodobně velmi náročná či nemožná. 

Provádění takovýchto podrobných analýz nemusí vést pouze ke zvýšení ekologičnosti, 

ale získáváním přesných a pro firmu neznámých dat z výrobního procesu může dojít 

k celkovému zvýšení kvality výroby, když budou získaná data následně použita 

v oblasti managementu kvality. 

Firma by mohla dále zavést jeden z typů značení ekologicky šetrných produktů, nejlépe 

zažádat o nezávislé posouzení tak, jak je uvedeno v kapitole 1.3.2., což by vedlo ke 

konkurenčním výhodám. 
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Závěr 

Tato bakalářská práce měla za cíl porovnat, který z povlaků AlTiN a TiN má nižší 

environmentální dopady. V teoretické části byly popsány environmentální problémy 

dnešní doby, z nichž nejvíce řešeným je globální oteplování a s ním spojené emise 

skleníkových plynů. Dále jsou popsány povinnosti firem spojené s ochranou životního 

prostředí. Následně se práce zabývá tím, proč by se měly firmy snažit být více 

environmentálně šetrné a jaké konkurenční výhody může takovéto chování firmy 

přinést. V poslední části teoretické části je popsána metoda LCA, za jakým účelem a 

jakým způsobem se provádí. Tato metoda byla následně využita při zpracování 

analytické části této práce.  

V analytické části je popsána výroba povlaků metodou PVD naprašování. Nezaměřuje 

se na konkrétní princip fungování povlakování, ale na materiálové a energetické vstupy 

a výstupy při výrobě. Samotná analýza je rozdělena do čtyř hlavních částí podle 

metodiky LCA. Nejprve je popsán cíl studie a jsou vymezeny hranice projektu, tedy to, 

co přesně bude analyzováno. V druhé části je vytvořen inventář vstupů a výstupů 

z výroby a tyto vstupy a výstupy jsou alokovány na jednotku výkonu, v tomto případě 

na jeden cyklus povlakování v povlakovacím zařízení. Další částí je hodnocení dopadů 

na životní prostředí pro všechny vstupy a výstupy procesu. Ve čtvrté části jsou tyto 

dopady zhodnoceny a je porovnáno, výroba kterého z vybraných povlaků je šetrnější 

pro životní prostředí. Bylo zjištěno, že výroba povlaku TiN je mírně šetrnější 

k životnímu prostředí, tento rozdíl ovšem není velký. Jednoznačně největší vliv na 

celkové dopady má spotřeba elektrické energie při procesu povlakování.  

V poslední návrhové části jsou popsána doporučení, na co by se měla firma zaměřit, aby 

snížila environmentální dopady svých činností. 
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