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Anotace 

Obsahem mé bakalářské práce je návrh modernizace technologické linky 

v kamenolomu Žlutava za účelem snížení výrobních nákladů. 

V úvodu práce je popsána základní charakteristika ložiska a jeho úložné poměry. 

V další části je popis těžby, vyhodnocení současného stavu technologické linky a 

způsob zpracování těžené suroviny. Jsou zde popsána problematická místa, která je 

nutné dle mého názoru nahradit modernější technologii. 

Závěr práce je věnován zhodnocení technicko – ekonomického a ekologického 

přínosu navrhovaného řešení. 

Klí čová slova: odrazový drtič, čelisťový drtič, zdrobňovací proces.  

 

 

Abstract 

The content of my thesis is a koncept of modernizing technological lines in stone 

pit Žlutava, for reduce costs of production. 

In the introduction the work describes the basic characteristics of the bearing and 

its storage conditions. In the next part there is a description of the exploration, 

evaluation of the current state of technological lines and the method of processing 

mined materials. In my opinion there are described problematical places, which are 

necessary to replace by the modern technology. 

Conclusion of work is devoted to evaluation of technical - economic and 

ecological benefit of proposed solution. 

Keywords: reflectional crusher, jaw crusher, fragmentation process. 
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Seznam použitých zkratek 

 

č.  Číslo 

ČBÚ  Český báňský úřad 

čj.  Číslo jednací 

ČSN  Československá (Česká) státní norma 

ČSN EN Česká technická norma převzatá 

DP  Dobývací prostor 

HGF  Hornicko – geologická fakulta 

ks  Kusy 

ha  Hektar 

mm  Milimetr 

m.n.m.  Metry nad mořem 

OBÚ  Obvodní báňský úřad 

POPD  Plán otvírky, přípravy a dobývání 

VŠB – TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
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1. Úvod 

Obsahem mé bakalářské práce je návrh modernizace technologické linky 

v kamenolomu Žlutava pro snížení výrobních nákladů. Na základě informací od 

jednatele kamenolomu jsou nadměrné náklady způsobeny především nevhodností 

použití technologie při úpravě kameniva a celkovým opotřebením technologické linky. 

Má bakalářská práce se tedy zabývá celkovým vyhodnocením současného stavu 

v kamenolomu a navrhuje vylepšení a rozšíření úpravny kameniva. Možností rozšíření 

úpravny kameniva je několik, avšak vzhledem k velikosti kamenolomu, současnému 

stavu výrobní linky a životnosti ložiska jsem se rozhodl zaměřit na rozšíření úpravny o 

mobilní drtič. 

 

1.1      Základní údaje o kamenolomu Žlutava 

1.1.1 Název a sídlo organizace 

Název:  Kamenolom Žlutava spol. s r.o. 

Sídlo:    Žlutava 300, 763 61, Napajedla 

Kraj:      Zlínský 

Katastrální území: Žlutava 

 

1.1.2 Začátek, ukončení a přerušení dobývání 

Začátek dobývání:    2004 

Ukončení dobývání: 2023 

Přerušení: přerušení dobývání na ložisku se nepředpokládá 
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1.2 Historie t ěžby v kamenolomu Žlutava 

V kamenolomu Žlutava probíhala starší historická těžba stavebního kamene již 

před mnoha lety. První soudobé povolení k činnosti prováděné hornickým způsobem 

obdržel předchůdce dnešní těžební organizace – STAK s.r.o. v roce 1996 – viz povolení 

dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu, OBÚ Brno, č.j. 290\96 ze dne 12.3.1996. O 

této etapě těžebních prací bylo rozhodnuto územním rozhodnutím č. 16 o využití území, 

vydaném Městským úřadem Napajedla. Těžební prostor Žlutava v té době navazoval na 

historickou těžbu a měl výměru 0,95 ha. 

V závěru minulého století přešla těžební práva na organizaci Kamenolom 

Žlutava s.r.o. V zájmu této organizace bylo vydáno územní rozhodnutí č. 22 o využití 

území a rozšíření kamenolomu Žlutava. Rozhodnutí vydal Městský úřad Napajedla a 

stavební úřad Napajedla dne 15.12.2000. Činnost prováděnou hornickým způsobem 

povolil dne 8.2.2001 pod č.j. 08-0714/01-511 – Obvodní báňský úřad Brno. Těžební 

prostor Žlutava byl vymezen na plochu o celkové výměře 2,062 ha. Po dalším rozšíření 

v roce 2004 má těžební prostor kamenolomu Žlutava celkovou plochu 3,1115 ha. 
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2. Geologie a zásoby na ložisku 

2.1 Stručná geologická, geografická, petrografická  a hydrog eologická   

charakteristika ložiska 

Ložisko kamene Žlutava leží v okrese Zlín, cca 1,5 km na jihozápad od 

stejnojmenné obce (viz obrázek č. 1 a obrázek č. 2), na pokraji lesního komplexu revíru 

Kvasice.  

Na nevýhradním ložisku Žlutava jsou těženy křemito vápnité pískovce, patřící 

po statigrafické stránce do soláňských vrstev (paleocén až střední eocén). Tyto vrstvy 

jsou součástí račanské jednotky magurského flyše. 

Soláňské  vrstvy v této jednotce jsou vyvinuty hlavně jako lavicovité pískovce 

o mocnostech od 0,5 do 7,0 m. V místním lomu se průměrná mocnost lavic pohybuje 

okolo 0,5 m. Směr vrstev je Zapad – Východ, směr sklonu 160˚, sklon 40˚. Pískovce 

jsou středně až hrubě zrnité (od 0,25 do 2,0mm), arkozovité až drobně slepencovité. 

Jsou masivní, místy i deskovitě odlučné. Základní horninová hmota je tvořena hlavně 

křemenem, dále živci, místy muskovitem a biotitem, ojediněle glaukonitem. Místy se 

na ložisku objevují polohy polymiktního slepence, složeného z valounů křemene, fylitů 

a granodioritů, výjimečně i vápenců o velikosti max. do 3 cm. Dále bývají lavice 

pískovců navzájem oddělovány vložkami jílovců o zanedbatelné mocnosti (viz příloha 

č. 1). 

Odlučnost pískovců je balvanitá až deskovitá. Průměrná velikost kamenů 

v rozvalu je řádu desítek cm. Hlavním systémem ploch diskontinuity jsou vrstevní spáry 

160̊ /40̊  a dále strmé pukliny přibližného směru Sever – Jih. Třetí systém zhruba kolmý 

na uložení vrstev je nevýrazný.  
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Obrázek č. 1: Foto mapa s umístěním kamenolomu Žlutava a jeho okolím. 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 2: Turistická mapa s umístěním kamenolomu Žlutava a jeho okolím. 
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Ze zprávy o průkazních zkouškách z lokality Žlutava vyplývají následující 

jakostní charakteristiky zdejšího lomového kamene: 

 

- měrná hmotnost   - 2,677 g.cm-3 

- objemová hmotnost   - 2,501 g.cm-3 

- hutnost    - 93,39 % 

- pórovitost    - 6,61 % 

- zdánlivá pórovitost   - 4,53 % 

- nasákavost    - 1,812 % 

- pevnost v tlaku 

- vysušeného kamene -  110 MPa 

   - nasáklého kamene -    91 MPa 

  - zmrazeného kamene -    89 MPa 

 

 

Hornina vyhovuje požadavkům ČSN 721860 „Kámen pro zdivo a stavební účely“ 

a oborovým normám „Lomový kámen“, „Kopáky“, „Haklíky“ a „Kvádry“. 

 Těžebními ani pozdějšími vrtnými pracemi nebyla naražena spodní voda. 

Srážková voda se v těžební jámě nezdržuje, nýbrž volně vsakuje do obnaženého 

skalního masivu. 
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 2.2 Zásoby v t ěžebním prostoru 

Uvnitř těžebního prostoru Žlutava byly vymezeny 2 bloky zásob (blok č. 3 

a č. 4), jejichž technologické charakteristiky i mocnosti byly odvozeny od bloků (č. 1 

a č. 2) v místech historické těžby a číslováním na ně navázaly (viz příloha č. 2). 

 

Blok č. 3 

Jedná se o blok s vyšším obsahem pískovce, jehož obsah převažuje nad dalšími 

horninovými a zeminovými hmotami. Procentuální zastoupení výklizu bude i přesto 

značné. 

Mocnosti pokryvných vrstev: 

- lesní hrabanka  0,10 m  

- hlušina   1,31 m 

- výkliz  do 5,59 m 

 

Při průměrné výšce terénu v bloku č. 3 – 351,51 m.n.m., bázi těžby 320,00 

m.n.m. a mocnosti skrývky 1,41 m, bude průměrná mocnost suroviny a výklizu 

(předpokládá se prodej obou položek) činit 30,10 m. Plocha bloku č. 3 představuje 

14 855 m2. Objem geologických zásob bloku č. 3 (hornin i zemin) bude činit –   

447 136 m3. 

 

 

Blok č. 4  

 Na rozdíl od zmíněného bloku jsou zde nižší průměrné zásoby suroviny, ložisko 

směrem k severu ztrácí na mocnosti a převažuje výkliz. 

 Mocnosti pokryvných vrstev: 

- lesní hrabanka  0,10 m 

- hlušina   2,58 m  

- výkliz více než 6,32 m 
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 Při průměrné výšce terénu v bloku č. 4 – 353,93 m.n.m., bázi těžby 320,00 

m.n.m. a mocnosti skrývky 2,68 m, bude průměrná mocnost suroviny a výklizu 

(předpokládá se prodej obou položek) činit 31,25 m. Plocha bloku č. 4 představuje 

výměru 16 260 m2. Objem geologických zásob bloku č. 4 (hornin i zemin) bude činit – 

508 125 m3.  

 Celkový objem geologických zásob v TP Žlutava (hornin i zemin) dosáhne - 

955 261 m3. 
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3. Stávající technologie těžby 

3.1 Dobývací metoda, rozpojování hornin 

Rozpojování hornin je na ložisku prováděno v rámci trhacích prací malého rozsahu o 

velikostech náloží dle situace a umístění daného odstřelu. Druhotné rozpojování 

nadměrné kusovitosti je pak prováděno 

pomocí bouracího kladiva na 

hydraulickém rýpadlu UNEX DH 411 (viz 

obrázek č. 3). Vrtání děr pro clonové 

odstřely je prováděno vrtačkami typu 

LVE  70 s odprašováním, poháněnými 

kompresorem typu DK 331.  

   

                                                                                      Obrázek č. 3: Hydraulické rýpadlo UNEX DH 411

  

 

 

3.2 Nakládaní horniny 

Nakládání vytěžené horniny je na 

ložisku Žlutava prováděno  hydraulickými 

rýpadly typu UNEX DH 411 a pomocí 

čelního nakladače VOLVO BM 4600 (viz 

obrázek. č. 4) Čelní nakladač VOLVO se 

rovněž používá k plnění násypky drtiče. 

Hrnutí natěžené suroviny i skrývky je 

prováděno dozerem typu Caterpillar  D6M. 

                                                         Obrázek č. 4: Čelní nakladač VOLVO BM 4600 
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3.3 Doprava lomového kamene 

Doprava lomového kamene z kamenolomu na úpravnu po vnitrozávodních 

komunikacích je zajišťována nákladními automobily těžební organizace typu TATRA 

148 a TATRA 815 (viz obrázek č. 5 a obrázek č. 6). Odvoz upraveného kameniva 

z lomu zajišťují nákladní vozidla odběratelů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5: Nákladní vozidlo TATRA 148                   Obrázek č. 6: Nákladní vozidlo TATRA 815 

   

3.4 Úprava a zušlech ťování vydobytých nerost ů 

Základem prodejního sortimentu žlutavského kamenolomu je lomový kámen. 

Kvalitnější surovina pevných pískovcových bloku je v současné době také z části 

upravována v mobilní třídírně do základní frakcí (8-16 mm, 16-32 mm, 32-64 mm). 

Úpravna je vybavena základními mechanizmy pro drcení lomového kamene, ukládání 

na nadzemní skládky a expedici. Objemový poměr jednotlivých frakcí není stálý a bude 

i do budoucna vykazovat značnou variabilitu závislou na poptávce zákazníků. 
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4. Navrhované úpravy technologické linky 

4.1 Současný stav 

V současné době se k úpravě lomového kamene v kamenolomu Žlutava používá 

Odrazový Drtič ODN typ 1172, výrobního čísla 4-1172 020 (viz obrázek č. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 7: Odrazový drtič ODN – typ 1172, používaný v kamenolomu Žlutava. 

 

4.1.1 Názvosloví a stručný popis odrazového drtiče ODN 1172: 

 

1. Drtič odrazový ODN – je stroj určený k drcení středně tvrdých materiálů 

s nižším obsahem lepivých příměsí 

2. Zdrobňovací proces – je zdrobňování vstupujícího materiálu opakovanými údery 

rotujících lišt a opakovanými nárazy na odrazové desky. 
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3. Rotor – je rotační těleso nesoucí v drážkách po obvodu pevně nasunuté pracovní 

elementy – lišty. 

4. Odrazové desky – jsou robustní odlévané desky, tvořící odrazové stěny, 

výkyvně zavěšené v horní a zadní skříni. 

5. Pracovní prostor – je prostor uvnitř skříně drtiče mezi rotorem a odrazovými 

deskami. Je uspořádán tak, aby lištami vrhaný materiál byl odrazovými deskami 

odražen zpět do rotoru a aby místo zpětného dopadu bylo posunuto jen o malý 

úhel ve směru otáčení rotoru  a tak došlo vícekrát ke styku drceného materiálus 

lištami, případně dodrcovacím roštěm 

6. Výstupní štěrbina – je mezera mezi lištami rotoru a odrazovou deskou 

7. Velikost drtiče – je určena průměrem rotoru a délkou rotoru 

8. Dodrcovací rošt – je robustní roštová deska výkyvně uložená ve spodní skříni. 

 

Přesné rozměry odrazového drtiče ODN 1172 jsou uvedeny v  příloze č. 3 –  

Odrazový drtič, rozměrový náčrtek, přesný popis všech součástí drtiče je pak v příloze 

č. 4 – Odrazový drtič, řez v příloze č. 5 – Odrazový drtič, řez a v  příloze č. 6 – 

Odrazový drtič, celkový pohled. Příloha č. 7 a  příloha č. 8 obsahuje legendu 

k nákresům. 

 

 

Odrazové drtiče ODN 1172 jsou určeny k drcení středně tvrdých materiálů 

o maximálním rozměru vstupního materiálu 600mm a jeho maximálním objemu 0,03 

m3. Rozměr vstupního otvoru je 625x1044mm. Výstupní zrnitost je 0 – 25mm max. 

15% nad 25mm. Výkonnost drtiče je 120 – 150 t.h-1. 
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4.1.2 Použití odrazového drtiče a jeho zařazení do technologické linky  

v kamenolomu Žlutava. 

 

 V kamenolomu Žlutava je odrazový drtič ODN 1172 používán jako primární 

drtič, kamenivo je do něj plněno přes násypku ke které najíždí po rampě čelní lopatový 

nakladač, z drtiče je již zdrobnělé kamenivo dopravováno po pásovém dopravníku do 

mobilní třídírny (viz obrázek č. 8) kde je tříděno do jednotlivých frakcí a ukládáno na 

zemní skládku. Odtud pak probíhá nakládka rovněž čelním lopatovým nakladačem 

a další distribuce, vesměs odvoz nákladními vozidly odběratelů. 

 

 

 

 
Obrázek č. 8: Mobilní sítová třídírna EDT, používaná v kamenolomu Žlutava. 

 



Richard Palisa – Modernizace technologické linky v kamenolomu Žlutava pro snížení 
výrobních nákladů. 

2009 18 

4.2 Vyhodnocení problematického místa technologické  linky. 

Při zdrobňování stěžejní těžené suroviny v kamenolomu Žlutava, což je velice 

tvrdý pískovec šedé až modré barvy dochází u výše popsaného odrazového drtiče ODN 

1172 k nadměrnému opotřebovávání jeho pracovních částí, zejména jeho pracovních 

elementů, tzv. lišt, pevně zasunutých v rotoru drtiče, dále rovněž dochází 

k nadměrnému opotřebení odrazové desky a dodrcovacího roštu. K tomuto nadměrnému 

opotřebení pracovních nástrojů pak dochází ještě více, když je kusovitost těžené 

suroviny po odstřelu nadměrná. V tomto případě pak dochází k výměně pracovních 

nástrojů drtiče ODN 1172 v extrémních případech až jednou za týden, v relativně 

normálním provozu se lišty drtiče a odrazová deska v průběhu těžby musí měnit jednou 

až dvakrát za měsíc. I když těžba a úprava nerostů v kamenolomu probíhá pouze za 

příznivých klimatických podmínek, protože se kamenivo neupravuje mokrou cestou a 

za deště se ucpávají síta třídiče jílem, přesto náklady na opravy a nákup náhradních dílů 

pro drtič ODN 1172 v kamenolomu Žlutava přesahují až  1.000.000,- kč.rok-1.  

 

4.3 Návrh řešení vzniklého problému v technologii zpracování    

kameniva. 

Řešením dle mého názoru je rozšíření technologické linky o další úpravnu a to 

o mobilní čelisťový drtič RESTA DCD 1100x800 výrobce PSP Engineering a.s. Přerov 

(viz obrázek č. 8 a obrázek č. 9), současný odrazový drtič by byl stále v provozu, byl by 

však používán jen k sekundárnímu drcení, kdy by nedocházelo k tak nadměrnému 

opotřebovávání pracovních částí drtiče (lišty na rotoru a odrazová deska). 

Nespornou výhodou je dieselový pohon mobilního drtiče, který umožňuje 

dobrou přemístitelnost dle postupu porubní fronty, další výhodou je rovněž možnost 

instalace drtiče na některou ze čtyř etáži, za účelem co nejkratších přejezdů čelních 

nakladačů, nebo nákladních automobilů. Za další z výhod pak považuji rychlost 

instalace, uvedení do provozu, bez nutnosti dalších elektroinstalací a také vhodnější 
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způsob drcení kameniva pomocí čelistí vhodných pro tvrdší horniny, místo odrazového 

zdrobňování u výše popsaného odrazového drtiče ODN 1172. 

Navrhuji tedy společnosti Kamenolom Žlutava spol. s r.o. zakoupení mobilního 

čelisťového drtiče RESTA DCD 1100x800 u PSP Engineering a.s.. 

 Pokud budou nutná a potřebná povolení či schválení k jeho provozu ze strany 

OBÚ, zastupitelstva obce Žlutava či jiných dotčených subjektů, je nutné tyto obstarat 

před zakoupením a uvedením drtiče do provozu. 

Jelikož kamenolom Žlutava není vlastníkem tahače, kterým by bylo možno 

zakoupený drtič dopravit, navrhuji přepravu zajistit dodavatelsky.  

Před instalací samotného drtiče a jeho uvedením do provozu je důležité zajistit 

proškolení obsluhujícího personálu odborníkem z firmy PSP Engineering, zejména se 

musí věnovat pozornost bezpečnosti práce při obsluze stroje. 

Nový drtič se musí umístit na dostatečně velkou plochu, dle mého názoru 

nejlépe ve spodní části kamenolomu, ve které je vhodný prostor pro zřízení nadzemní 

skládky kameniva, dostatek místa pro otáčení nákladních vozidel a provoz čelního 

nakladače při jejich nakládce. Čelní nakladač bude rovněž plnit násypku drtiče.  
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4.3.1 Popis mobilního čelisťového drtiče RESTA DCD 1100x800 

1. Drtič - Dvouvzpěrný čelisťový drtič DCD s rozměrem vstupu 1100 x 800 mm, 

otočitelnými manganovými čelistmi, odvalovacími vzpěrnými deskami bez 

mazání, pojistkou v setrvačníku chránící mechanismus drtiče proti přetížení a se 

štěrbinou nastavitelnou v rozsahu 50 - 150 mm. 

2. Násypka - Objem 5 m3, hydraulicky sklápěná, možnost zavážení z obou stran při 

sypné hraně 4,5 m. 

3. Podavač - Vibrační, předtřídicí rošt délky 1700 mm se štěrbinou roštu, plynulé 

ovládání frekvenčním měničem. 

4. pásový dopravník produktu - Umístěný podélně pod drtičem, šířka 1000 mm, 

délka 12 m, hydraulicky sklápěný, pohon elektrobubnem, sypná výška 3500 

mm. 

5. Skluz podsítného - S přestavitelnou klapkou umožňující předtříděný materiál 

směrovat buď na pásový dopravník podsítného nebo na pásový dopravník 

produktu. 

6. Pásový dopravník podsítného - Umístěný podél podvozku, šířka 650 mm, délka 

9 m, hydraulicky sklápěný, sypná výška 3150 mm. 

7. Pohon - Dieselmotor VOLVO 170 kW (nebo LIAZ 110), zátěžový regulátor, 

nádrž 380 l, ručně spínaná lamelová spojka GMF, přenos výkonu na generátor a 

drtič klínovými řemeny, generátor LSA 44,1 M3, 60 kW s dostatečným 

výkonem i pro následující třídicí zařízení, elektrorozvaděč pro ovládání, 

blokování a jištění el. pohonů, vybavený zvukovou signalizací při spouštění, 

pohonná jednotka v uzamykatelné skříni, ovládání podavače z plošiny obsluhy. 

8. Pracoviště obsluhy - Odpružená roštová plošina po obou stranách drtiče krytá 

sklopnou stříškou s plachtou. 

9. Podvozek - Třínápravový, návěsový, brzda vybavená ABS, zatížení nápravy 8 t, 

zatížení čepu 18 t, rychlost přepravy 60 km.h-1.  
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4.3.2 Technická specifikace a popis funkcí mobilního drtiče RESTA DCD 

1100x800 

Drtící jednotka je sestavená z násypky, vibračního podavače s předtříděním, 

čelisťového drtiče, dieselelektrického pohonu, trojosého návěsu včetně výsuvných 

stojek, pásového dopravníku předtřídění, pasového dopravníku produktu, magnetického 

separatoru, elektronické pásové váhy, elektrorozvaděče, hydrauliky, skluzů, krytů a 

dalších konstrukcí. 

Materiál určený ke zpracování se podává čelním nakladačem s šířkou lžíce do 

3000 mm z navršené rampy (1.400 mm) do násypky zařízení. Odtud je materiál 

podávaný vibračním podavačem poháněným dvěma vibračními motory přes vibrační 

třídicí podavač s kaskádovým roštěm s velikostí štěrbin 80 mm do drtiče. Přetříděný 

materiál propadá na úzký pásový dopravník, kterým je dopravovaný na zemní skládku. 

Materiál podávaný do drtiče je v něm rozdrcen, rozdrcený propadá na široký pásový 

dopravník, kterým je dopravovaný na zemní skladku. Železo, které se případně nachází 

v rozdrceném materiálu je separováno pomocí magnetického separátoru. 

Drtič je poháněný řemenovým převodem dieselovým motorem přes ručně 

zapínanou lamelovou spojku. Dieselový motor současně pohání řemenicí alternátor, 

který dodává elektrickou energii potřebnou na pohon elektromotorů a případného 

dalšího zařízení. Dieselový motor taktéž pohání zubový hydrogenerátor. Elektromotory 

pásových dopravníků  a  vibrační motory jsou ovládané, jištěné a blokované 

elektrorozvaděčem. Podávané množství materiálu je regulované v součinnosti 

s ovládáním vibračního podavače pomocí frekvenčního měniče. Ovládání vibračního 

podavače s před tříděním je realizováno z ovládačů umístěných po pravé a levé straně 

plošiny obsluhy. Sklápění stěn násypky a pásových dopravníků je realizováno pomocí 

hydrauliky. Uvedené díly jsou umístěny na trojosém automobilovém návěsu vybaveném 

ABS. Při provozu je návěs podrobený výsuvnými mechanickými stojkami.   

Čelisťový drtič RESTA DCD je určený k drcení přírodního kamene velkých 

pevností, rovněž lze použít pro drcení betonu , železobetonu nebo cihelných sutí. 

Maximální kusovitost na vstupu 900x650 mm (tzn. větší než u ODN 1172), kusovitost 
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na výstupu podle nastavení 0-150 mm. Výkon 50 – 150 t.h-1. (srovnatelný výkon s ODN 

1172).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 9: Čelisťový drtič RESTA DCD 1100x800 

 

 

 

 

 

   

 

 

Obrázek č. 10: Čelisťový drtič RESTA DCD 1100x800 
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5. Stručný technicko – ekonomický přínos a ekologický vliv řešení. 

5.1 Technicko ekonomický p řínos řešení. 

Technický přínos zakoupení a instalace drtiče RESTA DCD 1100x800 do 

kamenolomu Žlutava spočívá především ve zvýšení výkonu celé úpravny a snížení 

počtu hodin, ve kterých je provoz odstaven z důvodu nutných oprav. Při jeho použití se 

rovněž zvýší flexibilita celé výrobní linky z hlediska vyráběných frakcí, na část z nich 

bude použit stávající odrazový drtič ODN 1172.  

Ekonomický přínos pak spočívá především v radikálním snížení nákladů na 

opravy a nákup náhradních dílů stávající úpravny kameniva. Návratnost investice do 

zakoupení mobilního drtiče RESTA DCD 1100x800 se nedá přesně vyčíslit, dá se však 

odhadnout na období zhruba tří let. 

5.2 Ekologický vliv řešení. 

Vliv zakoupení a instalace dalšího drtiče do úpravny kameniva v kamenolomu 

Žlutava na životní prostředí bude, vzhledem k množství již používaných strojů a 

zařízení, k umístění kamenolomu vzhledem k nejbližším obydleným oblastem a k jeho 

velikosti, zanedbatelný. 
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6. Závěr 

Tématem mé bakalářské práce je modernizace technologické linky 

v kamenolomu Žlutava pro snížení provozních nákladů. Práce popisuje současný stav 

výrobní linky, specifikuje její nevyhovující část a nabízí pohled na možnost jejího 

rozšíření.  

Po jednání s vedením společnosti, vzhledem k velikosti kamenolomu a 

životnosti ložiska jsem dospěl k názoru že nejrychlejším a nejméně nákladným řešením 

problému vysokých nákladů na provoz úpravny kameniva je zakoupení a instalace 

mobilního drtiče RESTA DCD 1100x800.  

Při předpokládané životnosti ložiska do roku 2023 se dle mého názoru investice 

do rozšíření technologické línky o mobilní drtič vyplatí, zvýší flexibilitu linky, výrazně 

sníží náklady spojené s její údržbou a nákupem náhradních dílů, a v neposlední řadě 

citelně zvýší její výkon. 
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