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Anotace 

V předložené práci je zpracován návrh na úpravu nové technologické linky 

v kamenolomu Křoví společnosti Colas CZ, a.s.  

Výsledkem této úpravy je výroba vysoce kvalitního drceného kameniva, 

které by svou kvalitou mělo být používáno v oblasti stavebnictví, zejména v 

silničním a pozemním stavitelství, dále při výstavbě drážních těles a dalších 

speciálních staveb. Tato technologická linka by měla splňovat i přísná kritéria 

daná pro životní prostředí. 

Klíčová slova: technologická linka, lom, drtič, třídič,  

Annotation of bachelor thesis 

There is prosseeded the proposal for modification of the new technological 

line of company Colas CZ, a.s in my work, which is in quarry Křoví.  

The result of this modification is suppossed to be the production of highly 

quality crushed aggregate, which thanks to its quality, should be used in the field 

of civil engineering, especially in road and structual engineering, during the 

building of subgrades and other specialised buildings. This technological line 

should satisfy strict criteria given for environment protection as well.  

Keywords: technological line, quarry, crusher, screener 
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1. Úvod 

V kamenolomu Křoví u Velké Bíteše probíhá těžba ruly od roku 1967 

průmyslovým způsobem. V předchozích letech probíhala těžba v kamenolomu cca 

50 000 t ročně. Převážně se zde vyráběly štěrky a štěrkodrtě- frakce 32-63, 0-63, 

0-32 a 0 - 22. V posledních letech se z důvodů poptávky po tomto sortimentu 

snížila výroba až na 15 000 t.  Materiál je zde kvalitní. V roce 1985-1986 byla 

frakce 0-63 a 32-63 dodávána na závodní okruh v Brně. 

Firma Colas CZ, a.s., která vznikla ze společností Silnice Jihlava a.s., Silnice 

Znojmo a.s., a Silniční stavitelství Praha a.s., se již delší dobu zabývá zvýšením 

prodeje a samozřejmě s tím i provést změnu technologické linky, aby mohla 

nabízet zákazníkům celý sortiment výroby ať již pro potřeby betonáren, obaloven, 

nebo drcené kamenivo pro silniční nebo drážní účely. 

Dle mého názoru by konečným cílem pro tuto lokalitu měla být technologická 

linka, která by vyráběla ročně množství cca 200 000 t  vysoce kvalitního drceného 

kameniva.  
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Obr.č.1 kamenolom Křoví 
 

  

Obr.č.2 kamenolom Křoví 
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1 Geografická, geologická a petrografická 
charakteristika těžené suroviny 

1.1 Geografická charakteristika 

Kamenolom Křoví se rozprostírá asi 1 km jihozápadně od obce Křoví. Je s ní 

spojen dobře udržovanou komunikací, sloužící jako příjezdová cesta pro lom, pole 

a lesní údržbu. Na hlavní silnici Jihlava- Brno je zajištěno spojení silnicí III. třídy do 

obce Velká Bíteš asi 6 km. Oblast je budována protáhlým hřbetem probíhajícím ve 

směru sever- jih. Podél terénního hřbetu obtéká Bílý potok. Terénní hřbet 

dosahuje nejvyššího vrcholu v nadmořské výšce 491 m a báze na kótě 438 mnm. 

Kamenolom byl založen jako povrchový, jednoetážový s průměrnou výškou stěn 

13 m. [ 3 ] 

 

Obr.č. 3 Poloha lomu Křoví 

1.2 Geologie 

Kamenolom Křoví se nachází v komplexu moravika a to v jednotce bítýšské 

ruly. Východně ložiska bítýšské ruly se nachází vnitřní fylity a dále potom 

svratecká ortorula. Na západní straně vystupují žulové ruly z části směsné, 

částečně syenit  třebíčsko- meziříčského masivu a nejdéle  potom moldanubické 

bílé ruly. Celé území bylo intensivně provrásněno hlavně při nasunutí moldanubika 

přes moravikum. Ložisko kamenolomu Křoví je budováno bítýšskou rulou. 

Bítýšská rula obsahuje drobné vložky amfibolitů. Ve směru SSZ a JJV na ni 
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nasedají fility, které zde tvoří útržek isolovaně zvrásněný v bítýšské rule. Bítýšská 

rula spolu s fylity je intensivně provrásněná, což svědčí o blízkosti hornin 

moldanubika.  

Ložisko v předpolí lomové stěny je protáhlého tvaru ve směru sever- jih, 

přičemž lavice horniny jsou uloženy zhruba severosevero západ –jihojihovýchod. 

Sklon ložiska je odvislý od provrásnění, které je velmi intensivní v daném úseku.  

Celé území kamenolomu Křoví je intenzivně provrásněno, hlavně pak při nasunutí 

moldanubika- to je regionálně překrystalizovaný komplex hornin, prostoupený 

intruzivními masivy - přes moravikum- bítýšskou rulu a fylity. Styk obou komplexů 

probíhá směrem severozápadním- jihovýchodním podle bítýšské poruchy, 

nacházející se severozápadně od obce Velká Bíteš. Vedle tohoto hlavního 

poruchového směru jsou na ložisku výrazně patrná pásma dislokací, kterými je 

ložisko členěno ve sloupovité útvary různých rozměrů a velikostí. Podle těchto 

lokálních dislokací docházelo k navětrávání ložiska do různých hloubek. [ 3 ] 

1.3 Hydrogeologie  

Kamenolom Křoví se nachází v oblasti mírně teplé, mírně vlhké, vrchovinové. 

Rozprostírá se na terénním svahu ležícím nad místní erosivní základnou Bílého 

potoka. Srážkové vody částečně vsakují a částečně stékají do koryta Bílého 

potoka.  

Ložisková výplň je kompaktní, pukliny jsou kolmé na usměrnění ruly, jsou 

těsné a voda v nich necirkuluje. Horniny jsou většinou nepropustné, ve styku 

s vodou stabilní bez nebezpečí sesuvů. Na ložisku nebyl zjištěn pramen pitné 

nebo minerální vody. Rovněž  při postupu těžby nebylo dosaženo spodní či 

puklinové vody, která by svou přítomností stěžovala postup těžby. Vzhledem 

k tomu že kamenolom Křoví je tvořen příkrým svahem, ve kterém je založen 

jednoetážový povrchový lom, srážkové vody povětšinou prosakují po propustných 

skrývkových a suťových vrstvách ložiska a odtékají do koryta místního potoka. 

Nedochází tudíž k jejich hromadění v ložisku a není potřeba jejich čerpání a 

v podstatě ani povolení k vypouštění důlních vod do místní vodoteče. [ 3 ] 
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1.4 Stratigrafie a petrografie 

Horniny moldanubika a moravika jsou zařazeny ke staršímu paleozoiku. [ 3 ] 

Bítýšská rula, tvořící ložisko kamenolomu Křoví je v čerstvém stavu barvy 

šedomodré až tmavošedé, je velmi kompaktní jemno až středně zrnitá, zřetelně 

usměrněná. Usměrnění je možno pozorovat ve formě světlých proužků, které jsou 

tvořeny křemenem a živcem. Makroskopicky lze v hornině rozpoznat křemen, 

živec a částečně i biotit. Často lze pozorovat detailní provrásnění horniny. 

Texturou horniny je podmíněna i její štěpnost. Odlom má hornina hranolovitý. 

Hornina je tvořena převážně plagioklasem a křemenem, v podřadném množství 

draselným živcem, muskovitem a biotitem, apatitem a zirkonem.  

V bítýšské rule tvoří amfibolity malé vložky – čočky-šedozelené barvy, 

masivního vzhledu, zřetelně břidličnaté. Makroskopicky lze rozeznat stébla 

amfibolitu, šupinky biotitu a zrnka živce. Uvedené horniny jsou velmi často 

v povrchových vrstvách značně zvětralé a rozpadavé viz obr. č.4. [ 3 ] 

 

Obr.č. 4 Horní zvětralé vrstvy lomu Křoví 
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2 Současný stav dobývání a úpravy 

2.1 Vrtací práce  

Rula je v současné době vrtána pomocí hydraulických vrtacích souprav Atlas 

Copco- viz obr. č.5 s balistickými vrtacími korunkami o ø 89 mm. Vrtací souprava 

pracuje pomocí rotačně - příklepného vrtání s výnosem jádra vývrtu. Jedná se o 

moderní vrtací soupravu s hydraulickým vnějším kladivem umístěným na lafetě 

stroje a vysoce výkonným kompresorem s tlakem okolo 30 bar, který vytlačuje 

odvrtanou měl na povrch. Dále je vrtací souprava vybavena zásobníkem vrtacích 

tyčí s automatickým nasouváním do vrtu. Pro likvidaci prachu z vrtu je vrtací 

souprava vybavena výkonným odsávacím zařízením. V některých zvětralých 

partiích lomu je nutné používat vrtací soupravu s ponorným kladivem pro přesnější 

vedení vrtu. 

Vrtají se většinou dvě až tři řady vrtů v hlavě lomové stěny se záběrem první 

řady 3500 mm, s roztečí vrtů 2600 mm a se vzdáleností řad 2400 mm.  V patě 

lomu se vrtají dvě řady vývrtů (tzv. podvrty) k lepšímu uvolnění rubaniny při 

odstřelu. 

 

Obr.č.5 Vrtací souprava typu Atlas Copco 
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2.2 Trhací práce  

Trhací práce velkého rozsahu jsou zde prováděny pomocí clonových 

odstřelů. Maximální celkové množství trhaviny, které může být použito je 5800 kg 

a maximální množství trhaviny na čas je 400 kg. Používá se zde elektrický roznět 

s rozbuškami s různými časovými stupni. Množství rubaniny po clonovém odstřelu 

se pohybuje v rozmezí od 15 000 t do 20 000 t. Odstřelená rubanina, která 

přesahuje svou velikostí vstupní velikost tlamy primérního drtiče je rozpojována 

sekundárně pomocí hydraulického kladiva umístěném na pásovém rypadlu. 

Kladivo rozklepe velikost kamene na maximální rozměr 500 x 500 mm. Pokud je 

velikost rubaniny větší než je možnost kladiva používají se trhací práce malého 

rozsahu. Jedna z možností jsou přílože a nebo se navrtá nadměrný kamen a do 

něj se vloží náložka s trhavinou. 

2.3 Těžba suroviny 

Rubanina se nakládá pomocí 28 t hydraulického plazového rypadla DH 411 

firmy Unex Uničov– viz obr.č.6 s nakládací lopatou velikosti 1,25 m3 na nákladní 

vozidlo Tatra T 815 a naváží se do podavače na 1. etáž, kde je umístěna část 

technologické linky.  

 

Obr.č. 6 Hydraulické lopatové rýpadlo DH 411 
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2.4 Technologie zpracování suroviny 

Celá technologická linka je v provozu již 40 let a v podstatě bez větších 

úprav je stále používána. Výrobcem technologické linky byla firma Přerovské 

strojírny n.p. Přerov a částečně Silnice Brno n.p.. 

Podavač před primérním drtičem je vozíčkový o délce 3500 mm 

s maximálním množstvím 13 t v násypce a bočním výsypem nákladního 

automobilu. Vozíčkovým podavačem je materiál posouván do primérního drtiče 

bez možnosti odstranění zahliněného materiálu. Primérní drtič je čelisťový, 

dvouvzpěrný- typ V7-2N s velikostí tlamy 800 x 500 mm- viz obr.č.7. Výrobcem 

drtiče byly Přerovské strojírny n.p.Přerov. Výkon drtiče je při štěrbině 60 mm mezi 

čelistmi asi 50 t/h. Tento stroj je pro celou technologickou linku limitující. Pohon 

drtiče je 55 kW  motor. Pokud se do podavače dostane rubanina větších rozměrů, 

než je tlama drtiče, je nad drtičem a podavačem umístěno zdvihací zařízení 

3200kg na které se tento kámen pomocí vázacích prostředků uváže a vyveze po 

jeřábové dráze mimo podavač a drtič. 

 

Obr.č. 7 Primérní čelisťový dvouvzpěrný drtič V7-2N - výrobce PSP Přerov 
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Z primérního drtiče je podrcený materiál veden dopravním pásem na 

dvousítný třídič VTN 1000 x 3000 mm výrobce Podpolianské strojírny n.p. 

Slovenská republika. Třídič je osazen klasickými drátěnými síty. Zde se třídí frakce 

32-63, 0-32, a >63 mm. Frakce 32-63 je konečný výrobek (pokud ho z důvodů 

neprodejnosti také nepředrcujeme na sekundárním čelisťovém drtiči). Frakce >63 

(a případně i 32-63) je pomocí skluzu a pásového dopravníku vedena do 

sekundérního drtiče. Sekundérní drtič je také čelisťový dvouvzpěrný typ V6-2N 

s velikostí tlamy 640 x 400 mm. Výrobcem byly Pohronské strojírny n.p. Slovenská 

republika. Štěrbina je zde nastavena na minimum tedy– 25 mm. Výkon drtiče se 

pohybuje okolo 25 t/h. Pohon drtiče je 35 kW motor. Předrcený materiál je vracen 

zpět na vynášecí dopravní pás od primérního drtiče. 

Frakce 0-32 je pomocí dopravního pásu vedena na vodorovný dvousítný 

rezonanční třídič RT 1300 x 5700 mm– výrobce Přerovské strojírny n.p. Přerov- 

viz obr.č. 8, kde se třídí konečné frakce 0-4, 4-8, 8-16, 16– 32 mm.  

 

Obr.č. 8  Finální třídič RT– výrobce PSP Přerov 
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Vytříděná frakce 0-4 je vedena dopravníky na výsypku o maximálním 

množství 1000 t. Ostatní frakce jsou skladovány v zásobnících kameniva. 

Zásobníky jsou betonové s maximální kapacitou  30 t- viz obr.č.9. Vypouštěcí 

otvory zásobníku jsou ovládány hydraulicky. Plnění nákladních automobilů provádí 

expedientka z velína umístěného před zásobníky. Materiál je odvážen buď přímo 

zákazníky na stavby, nebo nákladním automobilem na vnitřní skládky v lomu.  

 

 

Obr.č.9 Betonové zásobníky v kamenolomu Křoví 

Součástí technologického celku je i odsávací zařízení typu Řehák viz 

obr.č.10. Jedná se o velmi jednoduché zařízení bez tkaninových filtrů. Je zde 

odsávací potrubí, které odsává prach z primérního a sekundérního drtiče a z obou 

třídičů. Prach je odsáván pomocí ventilátoru přes vodní trysky a voda strhává 

prach do násypky. Očištěný vzduch s částí prachu je veden přes oběžné kolo 

ventilátoru do komínu. Zvlhčený prach je odváděn z násypky dopravním pásem do 

zásobníku, odkud je po vyschnutí vyvážen nakladačem. Odsávání je ve velmi 

špatném stavu a jeho funkce je velmi diskutabilní. 
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Obr.č.10 Odsávání typu Řehák v kamenolomu Křoví 

Technologická linka je technicky velmi zastaralá, nevýkonná a výroba je 

zde málo rentabilní. Kvalita drceného kameniva frakce 0-4, 4-8, 8-16 a 16-32 není  

v pořádku Tvarový index se zde pohybuje na frakci 4-8 až okolo 45 %. Třídění je 

nevyhovující, protože rezonanční třídič tohoto typu není vhodný pro třídění ruly. 

Před výjezdem z lomu je nainstalována mostová váha s maximální nosností 

30 t pro vážení drceného kameniva pro odběratele.  
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2.5 Technologické schéma lomu Křoví před úpravou 

 

Obr.č.11 Současný stav technologické linky v kamenolomu Křoví 



Josef Lapšo: Návrh na úpravu technologické linky 

2009 13 

3 Návrh na úpravu technologické linky pro  výrobu drtí a 
štěrkodrtí  

3.1 Posouzení vhodnosti rubaniny 

Drcené kamenivo, které dnes nesplňuje kvalitativní parametry bylo 

posouzeno u autorizované zkušebny v Hořicích. Byl proveden odběr vzorků a 

provedeny zkoušky z hlediska otluku, ohladitelnosti, vhodnosti k drcení, indexu 

práce a tvarovému indexu viz obr.č.12. Ze zkoušek jasně vyplývá, že kámen je 

vhodný pro všechny druhy stavebních prací, jak pro silniční a pozemní stavitelství, 

tak pro  obalovny a betonárky. Index práce a abrazivnost kamene je vyšší než je 

průměr v České republice. Tvarový index na frakci 4-8 je dosažitelný pouze po 

třetím stupni drcení.  

 

Obr.č.12 Posouzení kamene ze Zkušebny kamene a kameniva v Hořicích 
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3.2 Návrh řešení a úprava terénu 

Cíl, který jsem si vytknul- výrobu 200 000 t drtí je možné splnit pouze pomocí 

technologické linky s třemi stupni drcení a při velmi kvalitním třídění. Odhlinění 

musí splňovat velmi náročné podmínky, hlavně pokud budou těženy dvě horní 

etáže. Pomocí počítačového programu Bruno finské firmy Metso Minerals jsem 

provedl návrh celé technologické linky a optimalizoval všechna možná úskalí 

navrhované technologie. Limitujícím strojem celé technologie je sekundární drtič, 

který bude pracovat na 98 % svého maximálního výkonu. Vždy bude ale záležet, 

zda se frakce 32-63 bude vyrábět a v jakém množství. 

Pro úpravu technologické linky bude nezbytné provést úplnou likvidaci 

stávajícího technologického celku, jeho rozebrání, likvidace kovového odpadu, 

demolici betonových zásobníků a betonových základů. Betony ze základů a 

zásobníků budou pomocí mobilního drtiče předrceny na frakci 0-63 mm a tento 

materiál bude použit na úpravu terénu. Zbytek nepoužitelného odpadu bude 

odvezen na skládku odpadů. V lomě musí být provedeny terénní úpravy. Bude 

nutné provést odvrtání, odstřely stěn a odtěžení materiálu v blízkosti stávající 

technologie, tak aby bylo připraveno místo pro provedení terénních úprav a pro 

provedení nových betonových základů. Pro tuto fázi projektu bude nutné odtěžený 

materiál okamžitě zpracovávat pomocí mobilní technologické linky, která se pro 

tento účel zapůjčí. Bude se jednat o klasické třístupňové drcení na mobilní drtící a 

třídící lince firmy Metso Mineráls typu LT  Tato linka je schopna vyrábět drtě ve 

vysoké kvalitě a s poměrně nízkými náklady. 
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3.3 Technologické schéma lomu Křoví po změně technologie 

 

Obr.č.13 Návrh nové technologie 
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3.4 Budoucí těžba a návoz rubaniny 

Pro nakládku v lomě bude nutné koupit nové lopatové rypadlo s hloubkovou 

lopatou a s výkonem při nakládání minimálně 250 t.h-1. Doporučuji výrobce 

Caterpillar typ Cat 325D s 2 m3 lopatou na pásovém podvozku. Kvalitní stroj, 

vhodný do lomu, s minimálními poruchami a prostoji. Cenově dostupný. Pro návoz 

rubaniny do násypky podavače navrhuji dva dampry typu Belaz typ 7540 

s nosností 27 t. Tyto stroje jsou jednoduché konstrukce, dnes s již možností 

výběru motorů například Deutz a za velmi  rozumnou cenu. Tyto dampry budou 

zásobovat podavač rubaninou i ze vzdálenosti maximálně 400 m, bez velkých 

prostojů.  

3.5 Popis navrhované technologické linky 

3.5.1 Primérní část technologické linky 

Násypka nad podavačem musí odpovídat počítanému množství výkonu 200 

t/h a zvolenému dopravnímu prostředku. Násypka bude celokovová s objemem 50 

t pro nově uvažované navážení s 2 ks damprů o nosnosti 27 t. Násypka bude 

vyložena otěruvzdorným plechem- Hardox. Pod násypkou bude na ocelové 

konstrukci nainstalován vibrační podavač finské firmy Metso Mineráls a to typ B10-

52-2V- viz obr. č.14 s odhliňovacími rošty, které jsou ve vzdálenosti 80 mm a mezi 

nimi propadne zahliněný materiál na dotřídění. Přes skluz propadne tato frakce 0-

100 na odhliňovací třídič typu DF 1210 S - viz obr.č.15. Tento třídič je dvousítný 

s rozměry 1200 x 1000 mm. Tento stroj je vysoce výkonný a v lepivé zahliněné 

rubanině má vynikající výsledky. Horní síto bude odlehčovací drátěné s velikostí 

ok 65 x 65 mm a spodní síto bude s velikostí ok 18 x 18 mm pro odtřídění 

nevhodného materiálu frakce 0-16. Je nutné počítat s tím, že v jarních a 

podzimních měsících při značné vlhkosti bude nutné odtřiďovat i frakci 0-22. 

Frakce 0-16 bude pomocí pásových dopravníků dopravována na zemní skládku o 

objemu 1000 t. 
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Obr.č.14 Vibrační podavač typu B10-52-2V 

 

 

Obr.č. 15 Odhliňovací třídič DF 1210 S 
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Čistá rubanina bude podávána do primérního čelisťového drtiče C 100 firmy 

Metso Mineráls- viz obr.č.16. Tento drtič je jednovzpěrný s vysokým výkonem až 

220 t/h při štěrbině 90 mm. Je možné zvolit i několik druhů drtících čelistí pro 

optimální výkon drtiče a pro maximálně možné využití drtících čelistí. 

Jednovzpěrné drtiče jsou svojí konstrukcí jednodušší (oproti dvouvzpěrným 

drtičům) lehčí a většinou mají i vyšší výkon. Jejich nevýhodou je v abrazivnějším 

materiálu větší otěr na drtících čelistech a tedy i jejich častější výměna a vyšší 

náklady při výrobě. Drtič C 100 bude mít nainstalovaný i hydraulický systém pro 

seřizování štěrbiny, kde pomocí hydraulických válců je seřízení štěrbiny drtiče 

záležitostí několika vteřin. Drtič bude mít automatické centrální mazání ložisek a 

opěrných pánví, aby byla zajištěna kvalitní údržba stroje.  

 

Obr.č.16 Primérní čelisťový drtič typu C 
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Nad primérním drtičem a podavačem bude nainstalováno rozbíjecí zařízení 

na otočném rameni s výložníkem a hydraulickým pohonem typu RK 3043 s 

hydraulickým kladivem Krupp. Výrobce zařízení je firma Davon Uničov - viz. 

obr.č.17 pro rozbíjení nadměrných kamenů (větších než je tlama drtiče). Toto 

hydraulické kladivo s výložníkem bude na dálkové ovládání tak, aby obsluha 

mohla být v dostatečné vzdálenosti od rozletu odštěpujících se drobných kamenů, 

případně mohla být ukryta ve velínu.  

 

Obr.č.17 Rozbíjecí zařízení firmy Davon Uničov 

Pod primérním drtičem C 100 bude dopravní pás šíře 800 mm se čtyřmi 

plátny s pevností 630 N.mm-1 a krycí vrstvou gumy 6 + 2 mm. Na tento pás bude 

přidáván i materiál frakce > 16 mm, který byl vytříděn  na ohliňovacím třídiči DF 

1210 S. Následuje další dopravní pás, který bude dopravovat podrcený materiál 

na meziskládku o objemu 2000 m 3. Meziskládka je vytvořena na betonovém 

tunelu ve kterém jsou dva vibrační podavače a dopravní pás šíře 800 mm. 

Vibrační podavače budou typu VZP 080, šíře 800 mm a délky 2000 mm, výrobce 

Techkon Příbram pro podávání materiálu na dopravní pás. Za tunelem bude další 

dopravní pás který bude dávat materiál do sekundérního kuželového drtiče HP 

200. 
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3.5.2 Sekundérní část technologické linky 

Sekundérní kuželový drtič HP 200, výrobce Metso Mineráls- viz. obr.č.18, je 

tupoúhlý kuželový drtič s kuželem o Ø 914 mm, hmotností 10 400 kg  a má 132 

kW motor. Stroj je vybaven regulací štěrbiny od 10- 76 mm. Celý kuželový drtič je 

řízen pomocí počítače A 2020, který hlídá nastavení štěrbiny drtiče, opotřebení 

drtících nástrojů, přetížení motoru, průběh drcení atd. Proti přetížení je stroj 

chráněn i mechanicky. Pokud by se do stroje dostal nedrtitelný předmět, je stroj 

vybaven dusíkovými akumulátory které uvolnění štěrbinu a tento předmět 

propadne a nenastane poškození stroje. Všechna ložiska ve stroji, včetně 

kulového ložiska jsou z bronzové slitiny z důvodu vysokých tlaků, kterým je drtič 

vystaven. Součástí drtiče je i hydraulický agregát a mazací zařízení stroje. Pokud 

dojde k zasypání stroje je drtič vybaven hydraulickými válci, které těleso drtiče 

s drtícím pláštěm nadzvednou a materiál vypadne ven ze stroje. Drtící kužel i plášť 

se po upevnění zalévají speciální hmotou, aby byly drtící nástroje upevněny po 

celé ploše.  

 

Obr.č.18 Kuželový drtič typ HP 
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Pro lepší plnění drtícího prostoru je nad drtičem upevněna ultrazvuková 

sonda, která řídí dávkování pomocí regulace vibračních podavačů v tunelu a 

zabraňuje i přesypání stroje zastavením podavačů, případně i zastavením 

pásového dopravníku, který drtič zásobuje. Přesné plnění drtícího prostoru 

v případě sekundérního drtiče není podmínkou, ale zlepšuje již tvar před třetím 

stupněm drcení a má velký vliv na tvarových index frakce 32-63, zvláště pokud se 

jedná o tzv. drážní štěrk.  

Ze sekundérního drtiče je materiál veden po dopravním pásu na čtyřsítný 

třídič CVB 1845, výrobce Metso Mineráls- viz.obr.č.19. Tento třídič bude usazen 

na ocelovou konstrukci s ochozovou lávkou šíře 800 mm a odjížděcím skluzem 

pro snadnou výměnu sít a opravu skluzů. Třídič CVB 1845 má čtyři třídící plochy o 

velikosti 1800 x 4500 mm.  

 

Obr.č 19 Vibrační třídič CVB 

Horní plocha třídiče bude osazena gumovými síty z důvodu ostrosti ruly 

v lomu Křoví. Pokud bychom dali standardní ocelové síto, docházelo by k jeho 

časté výměně z důvodů velkého opotřebení. Velikost oka horních sít bude 65 x 65 

mm. Gumová síta jsou všeobecně dražší, ale v tomto případě se tyto náklady vrátí 

v delší době užívání, menším opotřebení a samozřejmě i v přepočtu na 1t . 
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Materiál, který bude větší než 63 mm bude vrácen zpět do sekunderního 

drtiče pomocí dopravního pásu. Druhá plocha bude osazena síty z polyuretanu, 

velikosti 35 x 35 mm a síta budou speciálně složena z jednotlivých dílů tzv. 

modulový systém Clip Tec– viz obr.č.20. Po opotřebení části třídící plochy se 

vymění pouze opotřebovaná část a tím bude docházet k velkým finančním 

úsporám. Třetí plocha bude osazena drátěnými síty, velikosti 16 x 16 mm. Toto 

síto je pouze odlehčovací, aby nedocházelo k poškození spodního síta dopadem 

materiálu velikosti 0-32 mm.  

Poslední spodní plocha bude osazena ocelovými síty velikosti 5 x 5 mm, 

tzv. harfy, kde se dráty vzájemně nekříží a lépe se tak vytřídí vlhký, nebo lepivý 

materiál viz obr.č.21.  

 

Obr.č 20 Modulový systém Clip Tec firmy EuroSitex 

 

Obr.č 21 Harfová síta firmy EuroSitex 
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Na zemní skládku bude dopravním pásem šíře 650 mm odváděn materiál 

velikosti 32-63 mm. Zemní skládka bude mít velikost 1000 t.  

Frakce 0-4 mm ze sekundárního drtiče bude také vedena dopravním pásem 

šíře 500 mm na zemní skládku o objemu 1500 t. 

3.5.3 Terciérní část technologické linky 

Frakce 4-32 mm bude vedena do ocelového zásobníku velikosti 80 m3 

s vibračním podavačem VZP 080, šíře 800 mm a délky 2000 mm, výrobce 

Techkon Příbram.  

V zásobníku bude nainstalovaná ultrazvuková sonda, která bude hlídat 

výšku spodní a horní hladiny materiálu. Pokud bude nízká hladina v zásobníku- 

zastaví vibrační podavač pod zásobníkem podávku materiálu do třetího stupně 

drcení. Není možné nechat zásobník vyprázdnit z důvodů možného poškození 

opláštění zásobníku. Druhý důvod je špatná kvalita materiálu z třetího stupně 

drcení. Pokud bude hladina materiálu v zásobníku vysoká zastaví sonda podávku 

materiálu vibračních podavačů z meziskládky, aby nedošlo k přesypání zásobníku. 

Ze zásobníku je materiál dopravován pomocí dopravního pásu do třetího 

stupně tzv. granulátoru.  

Na třetím stupni bude nainstalován tupoúhlý kuželový drtič HP 200 s drtící 

komorou typu medium. Štěrbina drtiče bude nastavena na 16 mm (případně na 14 

mm dle drceného materiálu) a pomocí počítačového systému A 2020 bude tato 

štěrbina hlídána. Výkon drtiče by se měl pohybovat okolo 120 t/h. 

Z kuželového drtiče bude drcený materiál dopraven pomocí dopravního 

pásu šíře 650 mm na třísítný třídič CVB 1845, výrobce Metso Mineráls. Tento 

třídič bude usazen také na ocelovou konstrukci. Konstrukce je shodná s třídičem 

za sekundárním drtičem. Třídič CVB 1845 má tři třídící plochy o velikosti 1800 x 

4500 mm.  

Horní plocha bude osazena z polyuretanu na dopadu a zbytek budou 

drátěná síta o velikosti ok 25 x 25 mm. Z této plochy materiál větší než 22 mm je 

odváděn pomocí dopravního pásu šíře 650 mm zpět do zásobníku před třetí 

stupeň drcení.  
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Druhá plocha bude osazena síty z polyuretanu, o velikosti ok 18 x 18 mm a 

síta budou speciálně složena z jednotlivých dílů tzv. modulový systém Clip Tec. 

Z této třídící plochy je již vyvedena konečná frakce 16-22 mm pomocí dopravního 

pásu šíře 650 mm na zemní skládku o velikosti 800 m3.  

Poslední spodní třídící plocha bude osazena drátěnými síty s pravoúhlými 

oky velikosti 12,5 x 12,5 mm. Vytříděný materiál frakce 11-16 mm je veden také na 

zemní skládku pomocí dopravního pásu šíře 500 mm. Zemní skládka bude o 

velikosti 1000 m3. 

Z podsítného skluzu je frakce 0-11 mm vedena na poslední dvousítný třídič 

typu CVB 2050, výrobce Metso Mineráls. Třídič CVB 2050 má dvě třídící plochy o 

velikosti 2000 x 5000 mm.  

Horní plocha bude osazena drátěnými síty s pravoúhlými oky velikosti 9,5 x 

9,5 mm. Na této ploše je již konečná frakce 8-11 a ta je vedena dopravním pásem 

šíře 500 mm na zemní skládku o objemu 1000 t.  

Spodní třídící plocha bude osazena ocelovými síty velikosti 5 x 5 mm. 

tzv.“harfy“. 

Nad touto plochou se třídí frakce 4-8 mm a je pomocí odjížděcího skluzu a 

dopravního pásu vedena na zemní skládku o objemu 1000 t. Z podsítného skluzu 

je veden pás s poslední frakcí 0-4 mm na zemní skládku o objemu 1000 t.  

3.6 Dopravní pásy 

Všechny dopravní pásy budou vybaveny převodovkami typu „Nord“, dále 

břitovým stěračem na bubnu pohonu a na spodní větvi dopravníku bude šípový 

stěrač. Pod dopady nebo přesypy bude boční vedení upevněné na konstrukci 

dopravníku, proti vypadávání materiálu po dopadu. Kromě vynášecího pásu na 

meziskládku budou všechny pásy napínány šroubem. Vynášecí pás na 

meziskládku bude napínán napínací stolicí se závažím. 

3.7 Elektrická instalace a řízení technologické linky, 
zabezpečovací zařízení 

Instalovaný výkon technologické linky se bude pohybovat okolo 650 kW. 

Technické maximum se však bude pohybovat okolo 380 kW.  
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Elektrická instalace se bude provádět rozvodem po technologické lince (z 90 

% po konstrukcích dopravních pásů) ve standartních žlabech typu „Mars“. 

Rozvodna bude klimatizovaná buňka, která je již dnes standartem. Bude umístěna 

v blízkosti trafostanice. Zde bude i průmyslový počítač pro řízení celé technologie. 

PC s vizualizací bude umístěno na velíně. Po celé lince budou umístěna „STOP“ 

tlačítka pro vypnutí celé technologie v případě nebezpečí, nebo v případě 

jakýchkoliv problémů. Na všech dopravních pásech bude nainstalován 

bezpečnostní koncový vypínač s lankem po celé délce dopravního pásu. Dále 

bude celá technologická linka řízena v automatickém režimu. To znamená pokud 

dojde k zastavení pásu nebo stroje v automatickém režimu- musí se zastavit 

všechny stroje za ním, aby nedošlo k zavalení strojů. U všech strojů bude dále 

provedeno ruční ovládání přímo u stroje v blokaci s automatickým provozem. Toto 

ruční ovládání se bude používat při opravách a seřizování.  

3.8 Prašnost a její likvidace  

Každý kamenolom je zdrojem prachu nejen na technologické lince, ale také 

na příjezdových komunikacích, na dopravních cestách v lomu. Zde se všude bude 

používat zkrápění dopravních cest pomocí čerpadla na vodu a rozvodem vody do 

postřikovačů, které budou na cestách rozmístěny. Voda bude čerpána z potoka 

přes filtrační zařízení. Čerpání vody z potoka je již povoleno z minulých období. 

Na technologické lince musí být zařízení na likvidaci prachu. Prašnost se dá 

omezovat nejen odsáváním nebo mlžením, ale i úpravou samotné technologie a 

jejím alespoň částečným zakrytím.  

Třídiče musí být opatřeny protiprachovými kryty a musí mít utěsněny 

odjížděcí skluzy. Tato úprava zabezpečí minimální rozptyl prachu z těchto míst do 

okolí- viz. obr.č.22. Napojení dopravníků na třídiče musí být co nejtěsnější. 

Dopravní pásy musí být zakryty tak, aby co nejméně docházelo 

k poškozování životního prostředí prachem. Pro tuto úpravu doporučuji zakrytí 

dopravních pásů speciálními pozinkovanými plechy typu Capotex- viz. obr.č.23. 

Jedná se o velmi jednoduchou a velmi účinnou úpravu na dopravním pásu. 
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Obr.č 22 Zakrytí třídiče a utěsnění odjížděcího skluzu – firmy Kool Trading Třešť 

 

Obr.č 23 Zakrytí dopravních pásů- Capotex 

Pro likvidaci prachu na technologické lince se používají různá odsávací 

zařízení s tkaninovými filtry, ale stále ještě zejména ve starších lomech se 

používají odsávací zařízení s vodními tryskami- tak jak je i dnešní stav v lomu 

Křoví Tato starší zařízení mají velmi špatnou účinnost. Nová moderní zařízení 

používají tkaninové filtry- viz obr.č.24, kde se odsátý prach z technologie 

zachycuje. Po technologické lince je rozvedeno odsávací potrubí ke všem 

inkriminovaným místům. Tato místa jsou většinou ze všech stran zakryta 

plachtami, nebo jinak utěsněna tak, aby se zvýšil efekt odsávání. Prach je veden 
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potrubím až do tkaninových filtrů. Odtud je vyvážen automobilem na skládku, nebo 

pokud je odbyt na další zpracování. Tento způsob likvidace prachu je velmi drahý 

nejen investičně, ale i během provozu. V případě lomu Křoví by se jednalo o 

vysoké náklady na elektřinu během provozu a dále problém s odsátým prachem. 

 

Obr.č.24 Tkaninové filtry Ekoglobal Hradec Králové 

Pro samotnou likvidaci prachu na celé technologické lince navrhuji mlžení 

viz. obr.č.25. Na všechna důležitá místa- to znamená násypka primérního drtiče, 

vstupy a výstupy z drtičů, přesypy dopravních pásů, výstupy z třídičů, přesypy 

dopravních pásů na zemní skládky budou osazeny vodními tryskami, nebo 

tryskami typu voda- vzduch. Voda je dopravována pod tlakem většinou 5 bar a tlak 

je nastavován pro každé místo samostatně. Pokud se jedná o trysky voda- 

vzduch. Je voda směšována se vzduchem v trysce a je zde vytvářena vodní mlha, 

která strhává prach na dopravník, do přesypu apod.. Pouze vodní trysky se 

používají do drtičů a na přesypy dopravníků na výpady na skládky konečných 

frakcí. Celý systém potřebuje i stlačený vzduch o tlaku 5 bar. Mlžící systém je 

řízen počítačem. Jednotlivá místa lze v technologii vypnout v závislosti na vlhkosti 



Josef Lapšo: Návrh na úpravu technologické linky 

2009 28 

rubaniny, aby nedocházelo k vysoké vlhkosti, kdy již není možno podrcený 

materiál řádně třídit a dochází k zalepování třídících sít a k výrobě nekvalitních 

frakcí. Mlžící systém má i senzor teploty, aby nedošlo k zamrznutí vody v potrubí. 

Pokud dojde ke snížení teploty pod 2o C počítač vypustí pomocí 

elektromagnetických ventilů vodu ze systému. V době pod 2o C jsou možnosti 

používání mlžení velmi omezené.  

Jedna možnost je při instalaci vodního potrubí, upevnit k němu elektrické 

vyhřívání a celé potrubí zaizolovat a tak ho alespoň částečně chránit. Investice do 

tohoto systému je poměrně drahá záležitost a samozřejmě i provozní náklady 

v zimním období jsou vysoké.  

Druhá možnost je tzv. pěnění. To znamená, že se pro zimní provoz používá 

chemický prostředek s vodou na vytvoření pěny, která nezamrzá a absorbuje 

prach. I tento způsob likvidace prachu je pracnější a v konečném důsledku také 

dražší. Jiná možnost nám však nezbývá a tak já navrhuji pěnění pro zimní provoz.  

 

Obr.č.25 Mlžení přesypu Ekoglobal Hradec Králové 

Hlučností se v tomto lomu nezaobírám, protože lom stojí na původních 

lesních pozemcích a obec je poměrně daleko a hluk tlumí i další část lesa z této 

strany. 

Pro obsluhu technologické linky bude připravena klimatizovaná buňka– 

velín, odkud bude obsluha řídit celý technologický proces pomocí počítače 

s vizualizací. Bude řídit i podávku rubaniny do drtiče s pomocí ultrazvukových 
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sond nad podavačem a v drtiči. Pokud bude potřeba a do drtiče se dostane 

nadměrný kámen, obsluha použije hydraulické kladivo k jeho rozbití. V případě, že 

bude muset jít obsluha do provozu musí nosit ochranné pomůcky- sluchátka, 

respirátor apod.  
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4 Rozpočet a ekonomická návratnost úpravy 
technologické linky 

4.1 Likvidace staré technologie a celková úprava terénu 

Likvidace staré technologické linky bude probíhat podle předem daného 

harmonogramu prací tak, aby byla zajištěna návaznost prací s co nejmenšími 

prostoji. Předpokládají se pouze technologické prostoje. 

Likvidaci strojů a ocelových konstrukcí zajistí firma zabývající se výkupem 

železného šrotu. To znamená rozpálení, naložení a odvoz železného šrotu. Odhad 

při dnešní ceně šrotu 0,50 ,-Kč/kg bude zisk  50 000,-Kč 

Betonové zásobníky budou rozbíjeny pomocí hydraulických lopatových 

rypadel s dlouhým dosahem a pomocí rozbíjecí koule, nebo hydraulických nůžek. 

Po této demolici bude rozbitý materiál nakládán do mobilního drtiče, drcen a tříděn 

na frakci 0-63 mm. Náklady jsou odhadovány při této velikosti budovy na 450 000,-

Kč. 

Vytažená železná armatura bude opět prodána do výkupu železného 

odpadu- zisk  3000,-Kč. Celkem zisk z prodeje železného šrotu 53 000,-Kč. 

Zbývající práce- to znamená úprava terénu bude provedena pomocí 

buldozeru, lopatového rypadla a nákladního automobilu.  

Práce buldozerem budou prováděny asi 40 h. Sazba 2500,-Kč/h. Přeprava stroje 

5000,-Kč. Buldozer- (40 x 2500) +5000 = 105 000,-Kč 

Práce lopatovým rypadlem budou prováděny také 40 h + 1ks Tatra T 815. 

Sazba 1450,-Kč/h+ T 815-sazba 450 Kč/h 

DH 411 + T 815-     (40 x 1450) +(40 x 450) = 58000 + 18000 = 76 000,-Kč 

Celkem za terénní úpravy 181 000,-Kč. 

Drcení mobilní linkou na frakci 0-63 při ceně 65,-Kč/t. Bude se jednat asi o 

700 t armovaného betonu.    700 x 65 = 45 500,-Kč 

Odtěžení stěn před vlastní výstavbou technologické linky nebudou 

započítávány do investice, protože odstraněná rubanina bude přímo drcena a 

tříděna na prodejné frakce a prodávána zákazníkům. 
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Náklady na likvidaci stavby a úprava 
terénu pro investiční výstavbu 

Práce cena 

Buldozerem 105 000 

Lopatovým rypadlem 58 000 

Tatra T 815 18 000 

Likvidace betonů 450 000 

Drcení betonů 45 500 

výtěžnost ze šrotu 53 000 

  

Celkem 623 500 

Tab.č.1 Náklady na likvidaci stavby 

4.2 Stavební práce 

Stavební práce by měly být dokončeny do dvou měsíců od likvidace staré 

technologie  

Stavební práce, opěrná zeď u primérní drtírny, betonové základy pod 

jednotlivé stroje, betonáž tunelu pro meziskládku, oddělení skládek atd.v této 

velikosti lomu bude stát cca 5 500 000 Kč. 

Pro jednoduché podpěry u dopravních pásů mohou být místo betonových 

základů použity silniční panely.  
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4.3 Rozpočet 

Pro názornost jsem investiční náklady na výstavbu lomu Křoví zpracoval do 
tabulky č.2 
 

Investiční výstavba v lomu Křoví  

Vibrační podavač před primérním drtičem 1 420 000 

Drtič C 100 3 300 000 

Kuželový drtič HP 200 4 260 900 

Granulátor HP 200  4 260 900 

Vibrační podavače 2ks 360 000 

Třídiče CVB 1845 2 ks 2 750 000 

Třídiče CVB 2050 1 100 000 

Třídič DF 1210  700 000 

Dopravní pásy  15 000 000 

Ocelové konstrukce + skluzy  9 000 000 

Zásobník 1 350 000 

Zakrytí pasů  870 000 

Zakrytí třídičů 4 ks 240 000 

Doprava  720 000 

Montáž včetně jeřábů 3 600 000 

Projekt 420 000 

Elektrika včetně řízení počítačem 6 000 000 

Stavební práce + betony 5 500 000 

Hydraulické kladivo nad drtičem 1 400 000 

Likvidace stávající technologie 623 500 

Celkem technologie 62 875 300 

Belaz 2 ks 8 000 000 

lopatové rypadlo Cat 325 D 3 700 000 

Celkem  74 575 300 

Tab.č.2 Celkové investiční náklady 

Z těchto součtů vyplývá že technologická linka by měla mít účetní odpisy na 

12 let. To znamená že při výrobě 200 000 t/ročně budou účetní odpisy na 1 t cca 

31,- Kč, což je ekonomicky přijatelné.  
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5 Závěr 

Cíl, který jsem si stanovil, bylo vytvoření nové moderní technologické linky pro 

výrobu drtí a štěrkodrtí. Myslím, že se tento záměr povedl. Výkonově bude tento 

lom patřít mezi středně výkonné lomy v České republice. Kvalita výroby bude na 

velmi dobré úrovni. Tvarový index u frakce 4-8 mm by se měl pohybovat mezi 20-

25 %. Z hlediska bezpečnosti- jsou zde použity všechny známé moderní 

bezpečnostní prvky. Z hlediska obsluhy- jednoduché řízení s hlášením poruch na 

počítači. Jedná se o velmi dobře ovladatelný lom s plnoautomatickým provozem 

řízeným počítačem. Z hlediska ochrany životního prostředí jsou zde použity 

pasivní technologické prvky pro ochranu před prachem- kryty, Capotex, atd. Dále 

aktivní prvky- mlžení a zkrápění po celé technologické lince. Z ekonomického 

hlediska jsou odpisy cca 31,-Kč/t přijatelné. 

Celková výroba 200 000 t je nutná pro investiční výstavbu této velikosti. 

Vzhledem k tomu, že je kamenolom Křoví vzdálen od Brna necelých čtyřicet 

kilometrů, je tento lom potencionálním dodavatelem i do této oblasti. Firma Colas 

CZ, a.s. má za Brnem obalovnu Holubice a část výroby cca 60 000 t by zde mohlo 

být uplatněno. 
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