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Anotace diplomové práce 
 

Cílem diplomové práce je navrhnout změnu v technologickém procesu úpravy 

kameniva tak, aby výstupní finální produkt odpovídal platným normám a především 

splňoval podmínky pro odpovídající tvarový index.  

 Práce nabízí několik variant řešení obnovy úpravárenských linek, kde se slučují 

nové trendy v úpravnictví s modernizací a obnovou jednotlivých primárních a 

sekundárních uzlů, a také obsahuje návrh použití mobilní úpravárenské linky. 

Záměrem autora je najít nejlepší možné řešení při výrobě kvalitního kameniva 

s výborným tvarovým indexem s ohledem na ekonomické a ekologické vylepšení stavů na 

provozovnách.  

Popis změn se týká kamenolomu Pohled a Bílý Kamen, které jsou součástí firmy 

Českomoravský štěrk, a.s. 

Klí čová slova: úprava kameniva, tvarový index, mobilní úpravárenská linka 

 

 

An anotation of the thesis 

 

The aim of the thesis is to suggest the changes in a technological process of the 

aggregates of stones preparation so that a final product would match the valid norms and 

especially to satisfy the terms and conditions for a corresponding shape index.  

 The thesis offers several variants of solving a convertor lines renewal, where are 

combined the new trends in preparation with modernizing and the particular prime and 

secondary junctions renewal, as well as it includes a suggestion of the mobile converter 

lines using. 

The intention of the author is to find the best possible solution at production of the 

high - quality aggregates of stones with excellent shape index considering economics and 

ecological improvement of workplaces states.  

The changes description  is concerned a quarry Pohled and Bílý Kámen, which 

belongs to Českomoravský štěrk, a.s company.  

Keywords: of the aggregates of stones preparation, mobile converter line, shape index.  
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1.  ÚVOD 
 
 
 Účelem této diplomové práce je navrhnout  změnu řešení v technologickém procesu 

úpravy kameniva na provozovnách  kamenolomu Pohled a Bílý Kamen (obr. č.1). Po 

oslovení a následné konzultaci s provozním ředitelem akciové společnosti Českomoravský 

štěrk,a.s., byla učiněna nabídka vypracovat práci na výše uvedené téma. 

 Konečným cílem této práce je navrhnout možná řešení změn v technologickém 

procesu úpravy kameniva, vedoucí ke zlepšení kvality výstupních  frakcí, především se 

zaměřením  na tvarový index finálních výrobků. Výsledným produktem musí být 

kamenivo s vhodným a stalým tvarovým indexem požadované zákazníkem, v tomto 

případě jsou to firmy zabývající se výrobou všech betonových směsí, potažmo i 

speciálních produktů Českomoravského betonu, a.s. EASYCRETE a STEELCRETE. 

 

 
Obr.č.1-Mapa provozoven ČMŠ, a.s.      Foto: ČMŠ,a.s. 
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2.  Základní charakteristika ložiska 
 

2.1  Základní charakteristika ložiska Pohled 

 

2.1.1  Situace ložiska 

 
Obr.č.2-Letecký snímek -  kamenolom Pohled     Foto: ČMŠ,a.s. 

 

Ložisko se nachází na severním okraji obce Pohled na jejím katastrálním území 

(724 646), dále na katastru obce Simtany (724 653) a Dlouhá Ves u Havl. Brodu (626 571) 

v okrese Havlíčkův Brod (CZ0611), v kraji Vysočina (CZ061).Terén ložiskového území je 

zvlněný (obr. č.2), v JZ části dosahuje nadmořské výšky cca 495 m n.m., v SV části cca 

440 m n.m, v ZSZ části cca 450 – 480 m n.m, ve VJV části cca 440 – 465 m n.m. 
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2.1.2  Stručná geologická a hydrogeologická charakteristika ložiska 

 

Geologicky náleží ložisko stavebního kamene k severní části moravské větve 

moldanubika, rozkládající se mezi melechoským masivem a jeho rulovým pláštěm na 

jihozápadě a kutnohorským krystalinikem na severovýchodě. Ložisko náleží ke 

katazonálně metamorfovanému moldanubickému krystaliniku. Je tvořeno biotitickými 

pararulami v různém stupni migmatizace, prostoupeného žilkami aplitu a pegmatitu, 

polohami amfibolitů, tělesem pohledské žuly centrálního masívu a křemenným dioritovým 

porfyritem. Nejrozšířenější horninou jsou biotitické pararuly, v nezvětralém stavu šedé až 

světle šedé, středně až hrubě zrnité se světlým aplitickým materiálem. Textura je paralelní. 

Hornina je nepravidelně rozpukaná. Střední partie vykazují místy dosti značné mocnosti 

navětrání suroviny. V lomové stěně se projevují paralelně rozpukaná pásma, které však 

nemají vliv na těžbu a kvalitu suroviny. Směry a sklony vrstev jsou generelně JV-SZ  

(obr. č.3) s úklonem k SV [5]. 

Mocnost rul není přesně zjištěna, protože tvoří kru, v jejímž podloží jsou 

pravděpodobně horniny podobné horninám centrálního masivu. Průměrná mocnost 

zvětralých a navětralých hornin je 3,5 m v dobývacím prostoru a 6-7 m v předpolí 

dobývacího prostoru. 

. 

 
Obr. č.3.- Pohled na JV stěnu lomu      Foto:Bc. Adamu Tomáš 
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Surovinu ložiska tvoří převážně biotitické pararuly a migmatitizované pararuly s 

polohami amfibolitu a v západní části žula. Maximální zjištěná mocnost suroviny po 

těžební bázi nejhlubší etáže 430 mn.m je 60 m, průměrná cca 30 m. 

Tektonická stavba celé oblasti je patrně hercynského stáří. Ruly jsou většinou 

zřetelně provrásněné, místy detailně. Je vyvinuto několik systému puklin se sklonem: 

- 70o k ZSZ 

- 60o k JZ 

- 10o k VJV 

Průběh S - ploch je značně variabilní, sklon je většinou 40-50o k V. Směr S – ploch 

se v rulách značně mění - od svislých, přes sklon 70o k VSV až 40o k VJV, pukliny jsou 

vyvinuty se sklonem 50 –70o k ZJZ, 65 – 85o k S a 45 –75o k ZSZ. V lomové stěně jsou 

pozorovatelné silně paralelně tektonicky rozpukaná pásma mocnosti 0,3 – 1,0 m směr 

298/66o, 228/62o, 352/ 52o a 128/28o. Nadloží ložiska (skrývku) tvoří eluvia (zvětraliny) a 

deluviální hlíny. Nejmladší humózní pokryv je na ložisku vyvinut v průměrné mocnosti 

cca 0,2 m (příloha č. 1). 

Hydrogeologické poměry na lokalitě jsou velmi jednoduché dané jeho pozicí nad 

místní erosivní základnou danou údolím řeky Sázavy, která protéká ve vzdálenosti cca 150 

- 200 m od ložiska v nadmořské výšce cca 425 m n.m. Lokálně je pozorovatelné na spodní 

etáži lomu nevýrazné puklinové zvodnění projevující se průsakem vody a vlhnutím stěny. 

V okolí lomu nejsou žádná prameniště a zdroje pitné a minerální vody, které by mohly být 

těžbou narušeny [5]. 

 

2.2  Základní charakteristika ložiska Bílý Kámen 

 

2.2.1  Situace ložiska 

 

Ložisko se nachází katastrálním území obce Bílý Kámen (604 615), dále na katastru obce 

Hybrálec (650 366) v okrese Jihlava (3707), v kraji Vysočina (CZ061). Kamenolom Bílý 

kámen je situovaný 1-2 km SV směrem od stejnojmenné obce, ve střední části lokality je 

nejvyšší bod blízkého okolí s nadmořskou výškou 684 m n.m. Území ložiska je součástí 

Českomoravské vrchoviny (příloha č.2), charakterizované mírnými vyvýšeninami a 

depresemi s malými úklony svahů, což umožnilo vznik mocných vrstev zvětralin, 
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svahových hlín a sutí. Ložisko se nachází ve vrcholové části vyvýšeniny označené jako 

Kamenný vrch (obr. č.4), protažené S-J směrem. Směrem k J terén postupně klesá až na 

úroveň 550 m n.m. u obce Bílý Kámen [6]. 

 

Obr.č.4 –Letecký snímek - kamenolom Bílý Kámen    Foto: ČMŠ, a.s. 

 

 

2.2.2  Stručná geologická a hydrogeologická charakteristika ložiska 

 

Geologicky náleží ložisko stavebního kamene k centrální části moldanubického 

plutonu, který je budován dvěma hlavními masívy a řadou drobných těles a apofýz 

prorážejících plášť plutonu tvořený cordierit-biotitickými pararulami a migmatity. Uvnitř 

velkých těles tvořených převážně žulami se často vyskytují drobné útržky, bloky a kry 

hornin rulového a migmatitového charakteru. Žulové horniny vyskytující se v okolí ložiska 

náleží převážně k tzv. mrákotínským žulám a lze v nich vyčlenit dva horninové typy [6]:  

- dvojslídný granit až adamellit středně až drobně zrnitý, biotitické typy v nich tvoří 

drobnější tělesa a apofýzy vesměs však nezřetelně oddělitelné od okolí. Nejhojnějšími typy 

jsou jemnozrnné granity s velikostí zrna do 2 mm. Barva horniny je modrošedá, 
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zvětráváním se mění na nažloutlou až nahnědlou. Hlavními mineralogickými 

komponentami jsou živce, křemen, biotit a muskovit. 

- dvojslídný granit až adamellit hrubozrnný až porfyrický – od výše uvedeného typu 

se liší nevýrazně velikostí zrna (až 4 mm). Čerstvé hrubozrnné žuly mají barvu namodrale 

šedou až černě kropenatou, jsou všesměrně zrnité. V malé míře byly zastiženy také žíly 

lamprofytů a žuly felsitického porfýru.  

Podle původních prací jsou na ložisku vyvinuty 2 základní petrografické typy 

hornin – muskoviticko-biotitická (dvojslídná) žula a biotitická rula.  

První z obou typů muskoviticko-biotitická (dvojslídná) žula je hornina šedé až 

modrošedé barvy, středně až drobně zrnitá s nerovným lomem, všesměrně zrnitá. Žula 

postižená zvětrávacími procesy je barvy nažloutlé až nahnědlé, což je způsobeno přeměnou 

živců a limonitickou pigmentací horniny jejíž přítomnost se směrem k povrchu prudce 

zvyšuje. U takto navětralých typů žuly se projevuje kaolinizace živců, chloritizace biotitu, 

objevuje se sericit. V mineralogickém složení převažují živce a křemen, dále se objevují 

biotit, muskovit, apatit, zirkon, andalusit, limonit, rutil, ojediněle karbonáty. Velikost zrna 

kolísá v rozmezí 0,2-3,7 mm, místy jsou přítomny draselné živce až 5 mm. Podstatnou 

součástí žuly jsou živce draselné a plagioklasy, jejichž bazicita odpovídá albit – oligoklasu. 

Podle petrografické a planimetrické analýzy 6-ti vzorků hornin lze některé typy 

světle šedé a světle kropenaté středně zrnité žuly označit až jako cordieritický muskovit-

biotitický granit. 

- Biotitická (až biotit-granátická) rula – se vyskytuje na ložisku zejména v SSZ a Z 

okrajových částech ve formě různě velkých (až 10 m) xenolitů vesměs protažených S-J 

směrem. Hornina je jemnozrnná, místy středně zrnitá, obsahuje křemen, živec a tmavý 

biotit. V těžební stěně střední etáže SZ úseku byly zastiženy výskyty tmavě hnědé, velmi 

hrubozrnné ruly. 

Vzhledem k intenzivnímu a několikanásobnému tektonickému postižení ložiska a 

jeho okolí jsou puklinové a poruchové zóny často postiženy silnou hydrotermální alterací, 

katalázou, mylonitizací a autometamorfními přeměnami. Výsledkem těchto pochodů jsou 

zejména v okolí tektonických zón vyvinuty tzv. alterované žuly vesměs světlých, 

narůžovělých až nazelenalých barev, středně zrnité, postupně přecházející do žul zdravých. 

- Žilné horniny – při sledování výrazné poruchové zóny SSZ-JJV směru (230/75o) 

protínající napříč celé ložisko byly zjištěny žíly šedé, tmavěji nepravidelně skvrnité, 
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jemnozrnné, masivní horniny, která byla mikroskopicky určena jako amfibolicko-biotitický 

kersantit. 

Maximální zjištěná mocnost ložiska činí cca 55 m po bázi výpočtu zásob 586 m 

n.m, resp. 40 m po bázi spodní etáže + 601 mn.m.(obr. č.5). 

Předchozími průzkumnými pracemi bylo na ložisku Bílý Kámen zjištěno celkem 5 typů 

výrazných tektonických zón a linií jednak se silnou katalázou (rozpukání až drcení), jednak 

s intenzivními projevy mylonitizace, charakterizovanými často výraznými vertikálními 

posuny [6]. 

Současně lze na ložisku vyčlenit rozhodující a podružné tektonické zóny a 

puklinové směry : 

- zóny směru SSZ – JJV zastoupené výraznou poruchovou zónou na SV okraji 

ložiska se sklonem 83o
 mocnosti cca 10 m intenzivně kataklazovanou, ověřenou 

geofyzikálními pracemi. Její paralelou jsou poruchové zóny ve střední a Z části lomu. 

Jedná se o dále zjištěnou kataklazovanou a mylonitizovanou zónu SSZ-JJV a SZ-JV směru 

se sklonem 75-80o. 

- zóny SSV-JJV směru (275-285/80-88 o) tvořící vesměs systémy puklin protínající 

celou plochu etáže, které nebývají průběžné a nedošlo na nich k výraznějším pohybům, 

jsou však pro celé ložisko charakteristické. Jejich četnost se pohybuje v rozmezí 0,3-2,8 m, 

bývají zvýrazněny slabou limonitizací, příp. povlaky chloritu nebo kaolinitu. Jejich 

přítomnost neovlivňuje výrazněji technologickou kvalitu suroviny. 

- zóna VSV-ZJZ směru zjištěná v S části ložiska byla částečně ověřena geofyzikou 

a vrty. Dosahuje mocnosti až 12 m, je výhradně kataklazovaná. Její průběh k ZJZ nebyl 

měřením jednoznačně potvrzen. 

- zóny směru SV-JZ navazující a ukončené na výrazné východní poruše SSZ-JJV 

byly původně označeny jako průběžné, velmi výrazné (obr. č.8) 
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Obr. Č. 5-Pohled na Z  část lomu – spodní etáž – báze 601 m n.m.  Foto:Bc. Adamu Tomáš 

 

 

Hydrogeologicky náleží zájmové území dle hydrogeologické rajonizace , svazek 2, 

Povodí Moravy a Odry (Geotest Brno, 1986) do rajónu č. 655 „Krystalinikum v povodí 

Jihlavy“. 

Ložisko se nachází na rozvodí mezi Bělokamenským a Smrčenským potokem, 

které představují místní erozivní základnu. Horniny ložiska (dvojslídné žuly a biotitické 

ruly) jsou slabě puklinově propustné. Pukliny jsou převážně zajílované a limonitizované. 

Dobře propustná mohou být poruchová pásma, která jsou vyplněná podrcenou horninou. 

Zvětralinový plášť má průlinovou propustnost s kolísající mocností, která se zvětšuje v 

místech hromadění sutě. Zvětralinový plášť – eluvium žul má hlinitopísčitý charakter. 

Vody přitékající do lomu jsou slabě mineralizované Ca – Na – sulfátového typu a jsou 

agresivní na železo a beton [6]. 
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3.  Stávající technologické linky a kvalita kameniva 
 

3.1  Technologický průběh výroby na provozovně Pohled 

 

3.1.1  Skrývka 

 

Skrývkové práce jsou prováděny v dostatečném předstihu před vlastní těžbou. Za 

skrývku jsou považovány svahové hlíny, sutě a zvětralé partie horninového masivu. 

Skrývkový materiál je ukládán na deponie, následně je použit na rekultivace nebo je 

odprodán. 

3.1.2  Těžba suroviny a transport rubaniny 

 

Dobývání suroviny je prováděno v úrovni sedni etáží o průměrné výšce etáže 23 m. 

Primární rozpojování hornin je prováděno clonovými odstřely (obr. č.6). Rozpojená 

surovina je z rozvalu nakládána lopatovými rypadly (Broyt, DH 421) nebo čelním 

nakladačem L 180 C na nákladní automobil Euklid. Tento dopravuje rubaninu do násypky 

primárního drtiče. 

 

 

Obr č 6 - Vrtací souprava Atlas Copco     Foto:Bc. Adamu Tomáš 
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Opatření při těžbě méně kvalitní suroviny: 

Oblast v ložisku s výskytem nekvalitní suroviny jsou selektivně odtěženy a uloženy 

na odval. Oblast s výskytem méně kvalitní, avšak využitelné suroviny jsou selektivně 

odtěženy a zpracovány samostatně při výrobě méně náročných výrobků, případně výrobků 

mimo normu (MN). Zpracování těchto partií probíhá na mobilní lince nebo odděleně od 

finální třídírny. 

Provádění selektivní těžby řídí provozní lomu po předchozím schválení managerem 

oblasti. Vlastní odtěžení průběžně dozoruje předák, který dává též podněty pro zahájení a 

ukončení selektivního odtěžení méně kvalitní suroviny. Ve sporných případech je 

proveden odběr vzorků a po jejich laboratorním vyhodnocení je navržen postup řešení. 

Rozpojená rubanina je nakládána lopatovými rypadly E 302 o hmotnosti 110 tun, 

s objemem lopaty 3,5 m3. Tato elektrická pásová rypadla však vzhledem ke svému stáří a 

značné poruchovosti v současné době dosluhují. 

 
Obr.č. 7- Dumper Komatsu      Foto:Bc. Adamu Tomáš 
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Jsou nahrazována pásovými podkopovými rypadly o hmotnosti 40 tun, s objemem 

lopaty 3 m3. Tato rypadla mají dostatečný hodinový výkon, jejich další výhodou je daleko 

lepší pohyblivost  a velkou výhodou je možnost osazení hydraulickým bouracím kladivem 

používaným k sekundárnímu rozpojování.  

Transport rubaniny od rozvalu k primárnímu drtiči je zajišťován velkoobjemovými 

dumpery, na provoze Pohled se jedná o stroje Belaz  o nosnosti 42 tun a dále nový dumper 

Komatsu (obr. č.7), který splňuje všechny nároky na moderní stroj využitelný 

v podmínkách kamenolomu. Stroje typu Belaz jsou zastaralé, mají velké náklady nejen na 

opravy, ale i pro obsluhu a jejích bezproblémové plnění pracovních úkolů je již 

nevyhovující. Pro vyvážení hotových výrobků na skládky jsou využívána dodavatelská 

vozidla, především čtyřnápravová, a to z důvodu jejich nosnosti a hodinového výkonu. 

3.1.3  Technologie úpravy suroviny 

Úprava suroviny je prováděna dle stanoveného výrobního postupu, vyplývajícího 

z technologického schématu výrobní linky (příloha č.3). 

Úprava suroviny je prováděna dle stanoveného výrobního postupu, a to konkrétně 

na tomto provoze formou třístupňového drcení. 

Primární podrcení materiálu v čelisťovém drtiči V10-2N  na požadované zdrobnění 

do 300 mm. Tento materiál jde dále na třídič HT 1500/4000, kde dojde k oddělení 

zahliněných částic, dle osítovíní třídiče, většinou na sítech do 22 mm. Za primárním 

drtičem jsou instalovány dva drtiče V 8-2N, kde dochází k podrcení na frakci 0/150, která 

je vynášena dopravním pásem na zemní skládku. 

 

Obr. č. 8 - Pohled na zahloubenou etáž a spodní etáž lomu Foto:Bc. Adamu Tomáš 
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Obr. č.9- Vibrační třídič MAG 2400     Foto:Bc. Adamu Tomáš 

 Ze zemní skládky je materiál dopravován k sekundárnímu drcení v odrazovém 

drtiči MAG 2400 (obr. č.9) a dále ze zásobníku  přes třídiče, kde je prováděno praní všech 

výsledných frakcí a ukládá se do zásobníků finálních výrobků. Za třídiči jsou instalovány 

dehydrátory. Tato zařízení slouží k oddělení jemných částic z praných materiálů. Ze 

zásobníků finálních frakcí je materiál odebírán k expedici na auta, popřípadě je 

dopravován k železniční vlečce, kde probíhá nákladka na přistavené vagóny. Další 

možností a nutností je doprava materiálů vybraných frakcí do tercierních drtičů - tří 

kuželových a jednoho odrazového [5]. 

 Tercierně podrcený materiál je opět pásovými dopravníky pouštěn na finální 

úpravnu. Finální třídírna má v sestavě 5 třídičů. 

 Zde je nutné zmínit, že odrazové drtiče mají schopnost dosáhnout u podrceného 

materiálu velmi dobrý tvarový index, jejich nevýhodou ale je velké procento výsledných 

frakcí v rozmezí 0 až 4 mm, což v současné době vůbec neodpovídá potřebám trhu. Tři 

kuželové drtiče SY a DKT jsou zastaralé konstrukce, mají velké náklady na opravy, 

energetickou náročnost, jejich ovládání a udržení stabilního chodu  v technologické lince je 

problematické [5].  
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3.1.4  Skladování výrobků 

 
Finální výrobky jsou skladovány v označených expedičních zásobnících nebo na 

zemních skládkách (obr. č.10) se zpevněným podložím. Na skládky jsou výrobky 

převáženy technologickou dopravou.  

 

3.1.5  Expedice výrobků 

 

Expedice hotových výrobků je prováděna na nákladní dopravní prostředky přímo ze 

zásobníků nebo ze zemních skládek  pomocí čelního nakladače.  

Expedice na vagóny probíhá na železničním nakládacím zařízení na provozovně. 

Provozovna expeduje také výrobky z jiných výroben dle potřeb akciové společnosti a 

požadavků zákazníků. 

 

 

Obr. č. 10 - Skládka       Foto:Bc. Adamu Tomáš 
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3.2  Charakteristika surovin na provozovně Pohled 

 

Technologicky byla surovina hodnocena v posledním výpočtu zásob stavebního 

kamene podle : 

 

- ČSN EN 12620 (2004) „ Kamenivo do betonu“ jako výrobek DK 4 – 8, DK 8-16 a  

DK 11 – 22, 

- ČSN EN 13043 (2004) „ Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních 

komunikací, letištních a jiných dopravních ploch“ jako výrobek DK 0- 4 , DK 4– 8,  

DK 8-11, DK 8-16 a DK 11 – 22, 

- ČSN EN 13043 (2004) „ Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních 

komunikací, letištních a jiných dopravních ploch“ jako výrobek DK 0- 4 , DK 4–8,  

DK 8-11, DK 8-16 a DK 11 – 22, 

- ČSN EN 13242“ Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy 

pro inženýrské stavby a pozemní komunikace“ jako výrobek DK 0-22, DK 0-32 pro 

výstavbu podkladních vrstev komunikací, 

- ČSN EN 13450 (2004) „ Kamenivo pro kolejové lože“ jako výrobek DK 0- 32,  

DK 32-63 BI, 

V současné době jsou na ložisku vyráběny podle výše uvedených ČSN EN tyto 

produkty: 

- drobné drcené kamenivo 0/4 tř.B, 

- drobné drcené kamenivo 0/4 tř.D, 

- hrubé drcené kamenivo 4/8 tř.B, 

- hrubé drcené kamenivo 8/11 tř.B, 

- hrubé drcené kamenivo 8/16 tř.B, 

- hrubé drcené kamenivo 11/22 tř.B, 

- hrubé drcené kamenivo 16/32 tř.B, 

- hrubé drcené kamenivo 32/63 tř.B, ( dle OTP ČD) 

-hrubé drcené kamenivo 63/125 tř.B, 

-štěrkodrť 0/22 tř.B, 

-štěrkodrť 0/32 tř.A, 

-štěrkodrť 0/32 tř.B, 
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-štěrkodrť 0/63 tř.A, 

-štěrkodrť 0/125 tř.B, 

-štěrkodrť 0/8 MN, 

-štěrkodrť 0/90 MN, 

-štěrkodrť 0/500 MN. 

 

3.3 Technologický průběh výroby na provozovně Bílý Kámen 

 

3.3.1  Skrývka 

 

Skrývkové práce jsou prováděny v dostatečném předstihu před vlastní těžbou. Za 

skrývku jsou považovány svahové hlíny, sutě a zvětralé partie horninového masivu. 

Skrývkový materiál je ukládán na deponie, následně je použit na rekultivace nebo je 

odprodán. 

 

3.3.2  Těžba suroviny 

 

Dobývání suroviny je prováděno v úrovni třech etáží o průměrné výšce etáže 17 m. 

Primární rozpojování hornin je prováděno clonovými odstřely. Rozpojená surovina je 

z rozvalů nakládána lopatovými rypadly (E 303, E 302) nebo čelními nakladači na 

nákladní automobily Belaz 42 t (obr. č.11). Tato dopravují rubaninu do násypky 

primárního drtiče. 
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Obr. č. 11 – Automobil Belas 42t u násypky primárního drtiče  Foto:Bc. Adamus Tomáš 

 

Opatření při těžbě méně kvalitní suroviny: 

Oblast v ložisku s výskytem nekvalitní suroviny jsou selektivně odtěženy a uloženy 

na odval. Oblast s výskytem méně kvalitní, avšak využitelné suroviny jsou selektivně 

odtěženy a zpracovány samostatně při výrobě méně náročných výrobků, případně výrobků 

mimo normu (MN). Zpracování těchto partií probíhá odděleně od uzlu finální třídírny nebo 

dodavatelským způsobem na mobilní lince. 

 

Provádění selektivní těžby řídí provozní lomu po předchozím schválení managerem 

oblasti. Vlastní odtěžení průběžně dozoruje předák směny, který dává též podněty pro 

zahájení a ukončení selektivního odtěžení méně kvalitní suroviny. Ve sporných případech 

je proveden odběr vzorků a po jejich laboratorním vyhodnocení je navržen postup řešení. 
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Obr. č. 12 – Úpravárenská linka      Foto:Bc. Adamu Tomáš 

 

3.3.3  Technologie úpravy suroviny 

 

Úprava suroviny je prováděna dle stanoveného výrobního postupu, vyplývajícího 

z technologického schématu výrobní linky  (obr. č.12, příloha č.4) [6]. 

 
Hlavní výrobní uzly a vyráběné výrobky jsou: 

- podrcení v prim. drtiči 

- odhlinění a vytřídění materiálu po prim. drtiči – vytřídění frakcí 0/8, 0/11, 

 0/22 a jiné (dle nasazených sít na odhliňovacím třídiči) 

- transport do zásobníku sek. drtírny 

- podrcení v sek. drtírně 

- roztřídění na frakce 0/8, 8/32, 32/63 a >63 
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- transport do zásobníků terc. drtírny 

- podrcení v terc. drtírně 

- roztřídění na finální frakce 0/4, 4/8, 8/16, 11/22, 16/32 a 32/63 popřípadě vrácení  

- frakcí 11/22,16/32 a 32/63 do terc. drtírny na předrcení 

 

3.3.4  Skladování výrobků 

 
Finální výrobky jsou skladovány v označených expedičních zásobnících nebo na 

zemních skládkách se zpevněným podložím. Na skládky jsou výrobky převáženy 

technologickou přepravou.  

 

3.3.5  Expedice výrobků 

 

Expedice hotových výrobků je prováděna na nákladní dopravní prostředky přímo ze 

zásobníků (obr. č.13) nebo ze zemních skládek pomocí čelního nakladače.  

Provozovna expeduje také výrobky z jiných výroben dle potřeb akciové společnosti a 

požadavků zákazníků. 

 

3.4  Charakteristika surovin na provozovně Bílý Kámen 

 

Na základě laboratorních zkoušek a výsledků atestů suroviny z těžby lze 

předpokládat: 

 

- ČSN EN 12620 (2004) „ Kamenivo do betonu“ jako výrobek drcené kamenivo 0/4, 

 tř. A, B, drcené kamenivo 4/8 tř. B, drcené kamenivo 8/16 tř. B, drcené kamenivo  

11/22 tř.(B) 
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Obr. č. 13 – Zásobník hotových výrobků     Foto:Bc. Adamus Tomáš 

 

- ČSN EN 13043 (2004) „ Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních 

komunikací, letišťních a jiných dopravních ploch“ jako výrobek drcené kamenivo0/4 tř. D, 

drcené kamenivo 4/11 tř. D, drcené kamenivo 8/32 tř. D, drcené kamenivo 16/32 tř. B, 

drcené kamenivo 32/63 tř. B, drcené kamenivo 63/125 tř. B, štěrkodrť 0/8 tř.B, štěrkodrť 

0/22 tř.B, štěrkodrť 0/32 tř.A, štěrkodrť 0/63 tř.A, štěrkodrť 0/63 tř.B, štěrkodrť 0/125 tř.B, 

štěrkodrť 0/250 tř.MN, štěrkodrť 0/500 tř.MN 

 

- ČSN EN 13450 (2004) „ Kamenivo pro kolejové lože“ jako výrobek drcené kamenivo 

32/63 tř. BI 
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V současné době jsou na ložisku vyráběny podle výše uvedených ČSN EN tyto 

produkty: 

- drobné drcené kamenivo 0/4 tř.A, 

- drobné drcené kamenivo 0/4 tř.D, 

- hrubé drcené kamenivo 4/8 tř.B, 

- hrubé drcené kamenivo 4/11 tř.B, 

- hrubé drcené kamenivo 8/32 tř.D, 

- hrubé drcené kamenivo 11/22 tř.B, 

- hrubé drcené kamenivo 16/32 tř.B, 

- hrubé drcené kamenivo 32/63 tř.B,  

-hrubé drcené kamenivo 63/125 tř.B, 

-štěrkodrť 0/8 tř.B, 

-štěrkodrť 0/22 tř.B, 

-štěrkodrť 0/32 tř.A, 

-štěrkodrť 0/63 tř.B, 

-štěrkodrť 0/63 tř.A, 

-štěrkodrť 0/125 tř.B, 

-štěrkodrť 0/250 MN, 

-štěrkodrť 0/500 MN. 
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4.  Geometrická charakteristika kameniva pro 

betonové směsi 
 

Při ověřování vhodnosti kameniva do betonu má při petrografickém posouzení 

velký význam tvar a povrch zrna. 

Protože zrna kameniva mají většinou nepravidelný tvar, pro jeho posuzování je třeba 

definovat určité geometrické charakteristiky.  

Podle norem, které u nás v současnosti platily, je možné posoudit tvar zrn na základě 

indexu plochosti, tvarového indexu a volumetrického součinitele [ 4]. 

 

 

4.1  Index plochosti 

 

Index plochosti je procentuální vyjádření hmotnosti plochých zrn kameniva 

k celkové hmotnosti kameniva. Je možné ho určit pro přírodní nebo umělé kamenivo, 

včetně Lehkého kameniva se zrny většími 4 mm a menší 80 mm. Za plochá se považují ta 

zrna, při kterých je poměr šířky  k hloubce >1,5 [ 4]. 

Index plochosti se stanovuje podle normy ČSN EN 933-3. 

 

4.2  Tvarový index 

 

Tvarový index (SI) je procentuální vyjádření hmotnosti nekubických zrn kameniva 

k celkové hmotnosti kameniva. Je možné ho stanovit pro přírodní nebo umělé kamenivo 

včetně Lehkého kameniva, přičemž zrna můžou být větší než 4 mm a menší než 63 mm 

[4]. 

Tvarový index se stanovuje podle normy ČSN EN 933-4. 
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4.3  Volumetrický objemový součinitel 

 

Volumetrický objemový součinitel (C) vyjadřuje poměr součtu skutečných 

objemových zkoušených zrn kameniva k součtu objemů nejmenších kruhů opsaných okolo 

největšího rozměru každého zrna . Stanovuje se pro hrubé kamenivo jako celek nebo 

zvlášť pro jednotlivé frakce [ 4]. 

Kamenivo na výrobu betonů vyšších tříd a vodotěsných betonů má mít 

volumetrický součinitel vyšší než 0,15, pro středně namáhané betony vyšší než 0,12. Čím 

je maximální zrno kamene větší, tím menší může být volumetrický součinitel. 

Zrna kameniva se dělí na oblá nebo ostrohranná. Oblá zrna mohou být kulatá, podlouhlá  

nebo plochá, ostrohranná zrna [ 4]. 

Tvar zrn má velký vliv na mezerovitost kameniva. Kulatá se lépe uloží do určitého 

prostoru než podlouhlá  nebo zrna plochá , která vykazují výrazně větší mezerovitost. 

Kamenivo, které obsahuje zrna s nevhodným tvarem se těžko zpracovávají. Také 

zrna po sobě kloužou a často se vzpírají, čímž podporují vznik dutin a pórů v betonu. 

Tvarově nevhodná zrna mají nepřirozený poměr plochy k objemu zrna. 

Nejpřirozenější  poměr mají kulovitá zrna. Povrch šupinových zrn je pro danou hmotnost 

zrn daleko větší než při zrnech s vhodným tvarem [ 3]. 

Ze stejných důvodů je při tvarově nevhodném kamenivu větší spotřeba cementu na 

obalení zrna. Spotřeba cementu se zvyšuje se zvětšováním mezerovitosti při zrnech 

s nevhodným tvarem [ 4]. 

Povaha povrchu zrn kameniva závisí od struktury a textury horniny, ze které 

kamenivo vzniklo nebo bylo vyrobeno. V zásadě se rozlišují zrna s lomovými nebo 

štěpenými plochami od zrn, u kterých se povrch opracoval díky přírodním podmínkám  

nebo výrobní činností [ 4].Podle vzhledu lomových ploch se rozlišují zrna s hladkým, 

drsným, zemitým, bublinkovým a jiným povrchem [ 3]. 

Zrna s opracovaným povrchem můžou mít uhlazený povrch (zrno, jinak s drsnou 

lomovou plochou, je na povrchu hladké v důsledku opracování),(v důsledku tepelného 

zpracování mají zrna sklovitý povrch) a obdobně [ 3]. 

Od charakteru povrchu zrn kameniva závisí jejich pohyblivost při zpracování, 

soudržnosti  s cementovým kamením, a tedy i hutnost, pevnost a další vlastnosti betonu. 
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Tvar a charakter povrchu kameniva ovlivňuje pevnost betonu, přičemž tento vliv je 

větší na pevnost v tahu při ohybu než na pevnost v tlaku ( tab. č.1).    

 

 

Tabulka č.1.   Vliv některých vlastností kameniva na pevnost betonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poměrný vliv vlastností kameniva (%) Vlastnost betonu 

Tvar zrna Textura zrna Modul pružnosti 

Pevnost v tahu při ohybu 31 26 43 

Pevnost v tlaku 22 44 34 
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5. Návrh změny technologické úpravy 
 

5.1  Navržené změny technologie  v kamenolomu Pohled 

 

 Hlavním problémem bylo označeno nevyhovující instalované strojní zařízení  v 

stávající technologické lince, zejména na sekundárním a tercierním uzlu drcení. Z hlediska 

zaplnění drtičů zde chyběla regulace vstupních materiálů. 

 

5.1.1 Sekundární uzel  

 

 Z důvodu  výroby velkého množství frakce 0/4 a jeho špatného uplatnění na trhu  je 

první navrhovanou změnou výměna sekundárního odrazového drtiče Magoto MAG 2400. 

 

Navrhovaná varianta č.1. 

 

Navrhují vyměnit zastaralý sekundární odrazový drtič  za nový odrazový drtič typ 

1162 vyráběný firmou PSP Engineering a.s.. 

V současné době PSP Engineering vyrábí odrazové drtiče jak s horizontální tak s 

vertikální hřídelí rotoru,vyrobené z moderních materiálů (tab. č.2) odolných proti 

opotřebení. 

 

Mezi vynikající provozní vlastnosti odrazových drtičů patří: 

- vysoká provozní spolehlivost 

- nízké náklady na provoz a údržbu 

- hydraulické otevírání skříně drtiče pro snadnou výměnu pracovních nástrojů a 

seřizování 

- využití drtících lišt – až 40% z celkové hmotnosti – snížení provozních nákladů 

- rychlá výměna lišt díky jednoduchému upínacímu systému 

- nenáročná obsluha a údržba 

- výkon drtiče se s opotřebením lišt nemění 

- použití vysoce otěruvzdorných materiálů v hlavních drtících elementech 
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- vysoký výkon 

- velký stupeň zdrobnění vyšší než u jiných typů drtičů 

- vynikající tvarový index (bis < 20%) 

 

Sekundární odrazové drtiče ODX 

 

Odrazové drtiče ODX (obr. č.14) se používají pro sekundární drcení tvrdých 

materiálů jako jsou štěrk, písek, moravská droba, čedič a žula. 

 

Materiál se drtí pomocí rotujících lišt a odrazem od pevných desek a od následné 

drtící desky umístěné pod rotorem. Reverzní drtiče ODJ jsou vybaveny vertikálním 

vstupem materiálu přímo do rotoru a oboustrannou odrazovou deskou zasahující pod rotor. 

Výhodou tohoto provedení je, že tvarový index je velmi dobrý (bis < 20%) a stupeň 

zdrobnění v jednotlivých drtících stupních je vysoký. Konečný produkt, který vznikl 

destrukcí podél svých štěpných rovin, obsahuje minimum prasklin bez zbytkového napětí. 

 

Výstupní zrnitost produktu: 

0 - 25mm: 85% 

0 - 40mm: 99% 

 

Tabulka č.2.  Hlavní technické parametry sekundárních odrazových drtičů ODX 

Typ Rozměr 
vstupního 

otvoru 

Max. rozměr 
vstupního kusu 

Výkon El. motor Výška 
drtiče 

Šířka 
drtiče 

Délka 
drtiče 

 mm mm t/h kW mm mm mm 
1160 400x740 150 30 - 50 45 - 90 1845 1877 2320 
1161 400x1090 200 50 – 90 75 - 132 1845 2227 2320 
1162 600x1090 300 90 - 130 130 - 200 2308 2305 2695 
1163 600x1390 300 130 - 180 160 - 250 2308 2605 2695 
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 Obr. č. 14 – Řez sekundárním drtičem ODX  

 

Navrhovaná varianta č.2. 

 

Navrhují vyměnit zastaralý sekundární odrazový drtič  za nový kuželový drtič typ 

KDC 25 HP vyráběný firmou PSP Engineering a.s.. 

 

PSP Engineering nově vyvinul řadu kompaktních kuželových drtičů KDC, která 

inovuje stávající drtiče KDH. V naší zkušebně i v provozu dosahují drtiče KDC vysokých 

výkonových parametrů (tab. č.3) při nízkých provozních nákladech, vysoké spolehlivosti i 

snadné údržbě a provozu. 

 

Výkon drtičů KDC se pohybuje v rozmezí od několika desítek až po 800 tun 

podrceného materiálu za hodinu. Každá velikost drtiče je dodávána ve více variantách 

daných rozměry vstupního otvoru. Drtiče jsou vybaveny hydraulickým zařízením, které 

umožňuje jednoduché nastavení výstupní štěrbiny a snadné vyprázdnění drtícího prostoru 

po závalu. Vnitřní vybavení drtiče (obr. č.15) chrání stroj před přetížením nebo při 

průchodu nedrtitelného předmětu. 

 

Hydraulické kuželové drtiče KDC jsou určeny k sekundárnímu drcení tvrdých, 

abrazivních, nelepivých materiálů o pevnosti v tlaku až 400 Mpa jako je křemen, žula nebo 
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čedič. Drtiče KDC se běžně dodávají se společným rámem a pohonem uloženým na 

pryžových pružinách, které redukují dynamické zatížení nosné konstrukce pod drtičem. 

 

Základní charakteristika řady drti čů KDC: 

-  vysoká provozní spolehlivost 

- nízké náklady na provoz a údržbu 

- robustní konstrukce 

- vysoký stupeň zdrobnění 

- snadná údržba 

- jednoduchá obsluha 

- vysoká variabilita 

- snadné nastavení drtící štěrbiny 

- snadné vyprázdnění drtícího prostoru po závalu 

- optimální geometrie drtícího prostoru 

- snadné zařazení drtiče doautomatizovaných linek 

- dálkové ovládání provozu z internetu 

- vysoká kvalita konečného produktu (granulometrie a tvarová hodnota) 

- drtící elementy s vysokým obsahem manganu 

- masivní hlavní hřídel z chromovanadové oceli 

- automatizovaný provoz 

- kuželové soukolí se spirálními zuby  

 

 

Tabulka č.3. Hlavní technické parametry sekundárních kuželových drtičů KDC 

Typ Štěrbina  Max. rozměr 
vstupního kusu 

Výkon El. motor 

 mm mm t/h kW 
22 HP 19 – 35 320 80 – 100 75 – 90 
23 VP 25 – 50 405 135 – 300 90 – 132 
23 HP 20 – 42 330 120 – 265 90 – 132 
25 VP 30 – 63 500 240 – 560 132 – 200 
25 HP 24 – 52 395 190 – 460 132 – 200 
26 VP 35 – 65 650 340 – 800 200 - 315 
26 HP 25 - 55 520 250 - 680 200 - 315 
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Obr. č. 15 – Kužel drtiče KDC 26 před montáži Foto: PSP Engineering a.s. 

 

5.1.2 Zvolená varianta pro sekundární uzel 

 

Po zhodnocení všech ukazatelů navrhovaných variant jsem se rozhodnul pro 

variantu č.2. Tento drtič je schopný zajistit dostatečné množství požadovaného materiálu 

pro tercierní uzel. Při dostatečném zaplnění je  schopen produkovat i finální výrobek frakce 

32/63, 63/125. 

 

 

5.1.3 Tercierní uzel 

 

 Navrhují  vyřadit staré a poruchové  drtiče DKT a SY, dále i nepoužívaný odrazový 

drtič BARMAC ze stávající technologické linky.  

 

Navrhovaná varianta č.1. 

 

Navrhují vyměnit staré a poruchové  drtiče DKT a SY, dále i nepoužívaný 

odrazový drtič BARMAC za kuželový drtič PSP Engineering KDC 33 GP.  

 

Hydraulické kuželové drtiče KDC jsou určeny k sekundárnímu drcení tvrdých, 

abrazivních, nelepivých materiálů o pevnosti v tlaku až 400 Mpa jako je křemen, žula nebo 
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čedič. Drtiče KDC se běžně dodávají se společným rámem a pohonem uloženým na 

pryžových pružinách, které redukují dynamické zatížení nosné konstrukce pod drtičem. 

 

Výkon drtičů KDC se pohybuje v rozmezí od několika desítek až po 800 tun 

podrceného materiálu za hodinu. Každá velikost drtiče je dodávána ve více variantách 

daných rozměry vstupního otvoru. 

 

Kuželové drtiče KDC mají moderní drtící komory, které udržují parametry 

konečného produktu. Drtící komora má zakřivený tvar s vertikální oblastí vstupního 

otvoru, který zůstává stejný po celou dobu životnosti drtících elementů. Toto provedení 

zaručuje konstantní vysoký výkon bez měnících se parametrů produktu. 

 

Drtící elementy nejsou podlité a lze je snadno a rychle vyměnit. Absence zalévací 

hmoty zkracuje čas odstávky stroje a snižuje závislost na klimatických podmínkách. Za 

mrazu je možná výměna opotřebených drtících elementů mimo vytápěnou plochu. U 

drtících plášťů s velkými nákružky jsou tyto nákružky opakovaně použitelné. Oddělené 

nákružky navíc zlepšují sezení drtícího pláště po celé výšce tělesa pláště. 

 

Velikosti vstupních otvorů terciárních drtičů odpovídají třídění kameniva dle řady 

sít 32, 63, 90, 120 a 150 mm. Tvar drtícího prostoru u sekundárních či terciárních drtičů 

KDC přináší vyšší kvalitu konečného produktu a nižší provozní náklady dané nižším 

opotřebením drtících elementů. 

 

 

Navrhovaná varianta č.2. 

 

Navrhují vyměnit staré a poruchové   drtiče DKT a SY, dále i nepoužívaný 

odrazový drtič BARMAC za odrazový drtič PSP Engineering KDC 33 JP. 

 

PSP Engineering dodává odrazové drtiče nejmodernějšího provedení, které se 

používají v  terciárních stupních drcení a při recyklaci stavebních hmot. Tyto drtiče jsou 

také vhodné pro jednostupňovou přípravu materiálu v cementářském průmyslu. 
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Materiál se rozpojuje pomocí rotujících lišt a odrazem od pevných desek. Odrazové 

drtiče se vyrábějí v řadách typorozměrů o výkonu od několika tun po více než 1800 t/h, 

čímž je zaručena možnost volby drtiče podle vstupní zrnitosti zpracovávaného materiálu. 

 

Terciární odrazové drtiče ODX- J 

 

Terciární odrazové drtiče ODX-J (tab. č.4) se používají do finálních stupňů drcení 

tvrdých materiálů jako jsou štěrk, písek, znělec, moravská droba, čedič a žula, kde se 

požaduje vyšší jemnost konečného produktu. 

 

Materiál se drtí pomocí rotujících lišt a odrazem od pevných desek a od následné 

drtící desky umístěné pod rotorem. Reverzní drtiče ODJ jsou vybaveny vertikálním 

vstupem materiálu přímo do rotoru a oboustrannou odrazovou deskou zasahující pod rotor. 

Výhodou tohoto provedení je, že tvarový index je velmi dobrý (bis < 20%) a stupeň 

zdrobnění v jednotlivých drtících stupních je vysoký. Konečný produkt, který vznikl 

destrukcí podél svých štěpných rovin, obsahuje minimum  prasklin bez zbytkového napětí. 

 

Tabulka č.4.  Hlavní technické parametry sekundárních odrazových drtičů ODX - J 

Typ Rozměr 
vstupního 

otvoru 

Max. rozměr 
vstupního kusu 

Výkon El. motor Výška 
drtiče 

Šířka 
drtiče 

Délka 
drtiče 

 mm mm t/h kW mm mm mm 
1160 J 280x740 150 25 – 40 45 - 75 2214 1837 2293 
1161 J 280x10900 200 40 – 80 75 - 100 2214 2187 2293 
1162 J 400x1090 250 80 - 120 100 - 130 3100 2305 3205 
1163 J 400x1390 300 120 - 150 132 - 200 3100 2605 3205 

 

5.1.4 Zvolená varianta pro tercierní uzel 

 

Po zhodnocení všech ukazatelů navrhovaných variant jsem se rozhodl pro variantu 

č.1.  pro kuželový drtič PSP Engineering KDC 33 GP. Dále je nutné vhodné propojení se 

zásobníky jednotlivých frakcí určených k plnění tercierního drtiče. Důležitá  je  instalace 

podavačů, z důvodu regulace a násypky nad tímto drtičem. Důvodem je udržení plynulého 

a pokud možno optimálního zaplnění drtiče. 
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5.2 Navržené změny technologie v kamenolomu Bílý Kámen 

 

 Při navrhovaní změn v kamenolomu Bílý Kámen jsem zvažoval dvě varianty: 

 

 Varianta č.1 – Doplnit stávající technologickou linku o další technologická 

zařízení, která by  výrazně zlepšila tvarový index kameniva. Od této varianty jsem ustoupil 

z důvodu modernizace technologické linky v roce 2003. Další náklady by byly neadekvátní 

a znamenaly by zásah do stávající technologické linky. 

 

 Varianta č.2 –Doplnit stávající technologickou linku o mobilní úpravnu kameniva. 

Tato varianta je mnohém levnější  a nevyžaduje zásah do stávající technologické linky. 

 

5.2.1  Důvod změny 

 

Navrhují doplnit stávající úpravárenský proces na kamenolomu Bílý Kámen o 

mobilní úpravnu kameniva z důvodu zvyšovaní požadavků na kvalitu drceného kameniva 

s ohledem na zkvalitnění tvarového indexu drceného kameniva. Lepším zhodnocením 

upravovaného kameniva bude hospodárněji využíváno ložisko nerostné suroviny. 

 

Při samotném dobývání budou provedena taková opatření, aby nedocházelo 

k poškození mobilní úpravny. Mobilní úpravnu a zařízení s ní spojená bude možno 

operativně v průběhu dobývání přemísťovat, tak aby nebyla dobýváním ohrožena a 

zároveň mohla plnit svoji funkci. 

 

5.2.2  Umístění mobilní úpravny 

 

 Mobilní úpravna pro  třídění drceného kameniva,  bude umístěna na ploše mezi 

správní budovou a komunikací od správní budovy do lomu a k násypce primárního drtiče 

(příloha č.5). Za správní budovou jsou  umístěny  zásobníky s technologickou vodou ( č.1), 

s přípravou flokulantu (č.2) a ovládáním linky. Uprostřed je umístěna mobilní třídírna 

s násypkou (č.3) s jednotkou praní (č.4). Odkud bude haldovacím dopravníkem (č.5)  
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ukládaná frakce 0-4 A na skládku (č.11). Na opačnou stranu bude z výroby dopravníkem 

(č.6) ukládána frakce 4-8. Za správní budovou bude umístěna skládka frakce 0-1 (č.8). U 

místění mobilní úpravny pro další stupeň třídění drceného kameniva je znázorněn . 

 

5.2.3 Úprava a zušlechťování 

 

 Materiál určený k úpravě bude dopravován na skládku u mobilní úpravny 

dopravován nákladními automobily. 

 

 Do úpravárenského procesu bude ročně vloženo cca 80 000 t vstupního materiálu. 

Materiál pro úpravu bude drcené kamenivo frakce 0-4 D. Dle zkoušek, které byly 

provedeny by měl obsahovat vstupní materiál pro úpravu cca 9 % frakce 0-1 mm, cca 88 % 

frakce 1-4 mm, cca 2 % frakce 4-8 mm a cca 1 % zrna s velikostí nad 8 mm. 

 

 Množství a kvalita výsledných produktů ročně bude frakce 0-4 mm A cca 70 000 t, 

frakce 0-1 mm B cca 7 000 t, frakce 4-8 mm A cca 2 000 t, frakce nad 8 mm D cca 1 000 t. 

 

 Pro činnost dalšího stupně třídění drceného kameniva bude ve smyslu vyhlášky 

ČBU č.51/1989 Sb. Zpracována provozní dokumentace. 
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6.  Vyhodnocení navržených změn 
 

6.1  Technicko – ekonomické zhodnocení návrhů  

  

Navržené změny přinesou zlepšení tvarového indexu u požadovaných finálních 

frakcí na provozech Pohled a Bílý Kámen, při dodržování všech technologických postupů. 

Jedním z důležitých a nezanedbatelných faktorů je ten lidský. Aby byly nastavené 

parametry všech změn probíhajících ve výrobním procesu dosaženy, musí linku obsluhovat 

kvalitní, operativní a náležitě proškolená obsluha technologické linky, která by měla 

neustále prověřovat vstupní  a výstupní materiály. 

Přesná částka, která bude nezbytná na výše uvedené změny nelze přesně odhadnout 

z důvodu obchodního tajemství společnosti Českomoravský štěrk,a.s. Náklady na 

provedené změny nebudou zanedbatelné,  vše se provádí  z dlouhodobého hlediska 

využívání ložiska.  

 

Zanedbatelné nebudou  ani následné úspory na energie a náhradní díly. Jak je 

patrné dojde na provozovně Pohled k výměně čtyř zastaralých a nevyhovujících strojů za 

dva nové. Na provozovně Bílý Kámen dojde k zakoupení nového mobilního třidiče. 

Výsledkem všech změn bude lepší uplatnění na trhu s tímto produktem s ohledem 

na konkurencí. 

 

6.2  Ekologické zhodnocení návrhů   

 

Navržené změny  jsou i přínosem z ekologického hlediska. Na provozovně Pohled 

dojde ke výraznému snížení prašnosti a hlučnosti, což s ohledem na blízkou zástavbu je 

ohleduplnější k místním obyvatelům. Provozovna Bílý Kámen bude doplněná o novou 

mobilní úpravnu kameniva. Z tohoto důvodu dojde nejen k lepšímu a hospodárnějšímu 

využívaní ložiska, ale také dojde k snížení prašnosti a hlučností 
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7.  Závěr 
   

 

 Z důvodu konkurenceschopností na trhu s tímto produktem je důležité dbát na   

kvalitu dodávaných materiálů. Změnou technologického procesu v úpravě hrubého 

drceného kameniva se výrazně zlepší tvarový index kameniva. Tím bude možno nabídnout 

širší škálu kvalitního materiálu, který je dodáván pro výrobu betonových směsí, tak pro 

jiné zákazníky z řad stavebních firem.  

Výše uvedený návrh je i přes nemalé finanční prostředky, které budou vynaloženy 

na modernizaci  velmi důležitý. Tato investice se projeví hlavně v lepším uplatnění na trhu 

s tímto materiálem. 
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