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Anotace 

 

Obsahem diplomové práce je návrh rekonstrukce úpravnické linky na lomu Železné Horky. 

V úvodu je popsána základní charakteristika ložiska, dále je popsána stávající technologie 

dobývání, dopravy a úpravy.  Hlavním úkolem práce je posouzení stávajícího stavu, návrh 

výměny strojů a analýza možné výměny strojů. V závěru práce jsou pak zhodnoceny 

technicko-ekonomické přínosy nové úpravnické linky a doporučení pro projekční řešení 

linky. 

 

Klíčová slova: rekonstrukce, úpravna, linka, drtič, třídič    

 

Annotation 

 

The present diploma thesis deals with designing a reconstruction of an uprgrading line in the 

železné Horky quarry. The introduction part describes a basic characteristics of the bed, the 

current technology of mining, transportation and adjustment. The aim of the present 

diploma thesis is to review the current status, to suggest replacing old machines and to 

analyse the possibility of the changing of the machines. The final part then evaluates 

technical-economic gains of the new upgrading line and it also recommendates a 

designating solution of the line. 

 

 Key words: reconstruction, concentrator, line, grinder, sorting machine 
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Seznam použitých zkratek 
 
aj. – a jiné 

atd – a tak dále  

cca - cirka 

CO – clonové odstřely 

č. - číslo 

DCJ – drtič čelisťový jednovzpěrný 

DP – dobývací prostor 

ha- hektar 

kap. - kapitola 

m n.m. – metrů nad mořem 

obr. - obrázek 

POPD – plán otvírky, přípravy a dobývání 

tj. – to jest 

VTP – vibrační třídicí podavač 

ZPF – zemědělský půdní fond 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 
 

1 Úvod 
 
Cilem této práce je návrh rekonstrukce úpravnické linky na lomu Železné Horky  z důvodu 

nefunkčnosti stávající úpravnické linky. V roce 2004 bylo z technologické linky vykradeno 

elektrické zapojení a tim pádem je linka zcela neprovozuschopná. 

Stávající úpravna je zcela zkorodovaná, někde v rozpadajícím se stavu, a proto se nepočítá s 

obnovou jednotlivých strojů, ale celé úpravny. Ve štěrkovně se  vyráběl veškerý sortiment 

frakcí kameniva používaný ve stavebnictví. Podíly frakcí se řídí situací na trhu, počítá se 

však s tím, že by podíl drobných frakcí kameniva měl být dominující. 

V tomto návrhu se také snažím o zlepšení kvality a produktivity třídění, což patří k hlavním 

podmínkám majitele. 

V současné době je na lomu v provozu malá mobilní třídírna, která vyrábí omezené 

množství výrobních frakcí a nestačí pokrýt požadavky trhu. 

Při řešení této rekonstrukce se hlavně řídím následující legislativou, především 44 / 1988 

Sb.  – Horní zákon ve znění pozdějších předpisů, dále 61 / 1988 Sb. – Zákon o hornické 

činnosti, výbušninách a o státní báňské správě a ve znění pozdějších novel a předpisů a 

dalších zákonů a vyhlášek souvisejících s hornickou činností a činností prováděnou 

hornickým způsobem. 

Součástí této práce není v žádném případě projekční studie dané technologie a lokality. 

Všechna budoucí dispoziční řešení jsou zde uvedena pouze informativně a slouží 

k dokreslení stávající nebo budoucí situace. 

V souvislosti s touto podmínkou všechna navazující zařízení, především pak dopravníkové 

pásy, ocelové konstrukce, obslužné plošiny, skluzy, indikátory kovů, elektromagnetické 

separátory apod. nejsou předmětem rekonstrukce. 
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2 Cíle práce 
 

Hlavním cílem mé diplomové práce je navrhnout rekonstrukci úpravnické linky. Jak je již 

popsáno v úvodu, stávající linka je zcela nefunkční. Proto  cílem práce je výměna  

jednotlivých strojů za nové, s ohledem na požadovaný výkon, kvalitu a náklady. Současný 

majitel M – SILNICE a.s., nechtějí měnit technologii drcení a proto uvažují  o výměně 

strojů za stroje obdobného typu.  

Při návrhu výměny strojů je zapotřebí dosáhnout především zvýšení výkonu drcení 

kameniva, rychlosti třídění a navýšení kapacity třídění, zlepšení kvality třídění, zlepšení 

tvarového indexu kameniva, zvýšení kvality finálního produktu, snížení investičních a 

provozních nákladů, zvýšení spolehlivosti provozu úpravnické linky a jednoduchosti její 

údržby. 

Mezi dalšími cíli  je požadavek, aby kamenivo odpovídalo normám Evropské unie a stalo se 

tak vyrovnaným konkurentem na trhu. 

Důležitými kritérii pro navržení úpravnické linky jsou fyzikálně-mechanické vlastnosti 

drceného materiálu: 

-Workindex (Wi) kWh/t 

-Pevnost v tlaku MPa 

-Vlhkost drceného materiálu %H2O 

-Obsah lepivých příměsí % 

-Abrazivita (Ai) g 

-Vstupní křivka 
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3 Základní informace o ložisku 

 
V lomu Železné  Horky se od roku 2004 netěžilo z důvodu nákladné rekonstrukce 

úpravnické linky. V roce 2006 na lom byla přesunuta mobilní třídicí linka a lom obnovil 

těžbu. Hlavní těženou horninou na lomu je pararula. Z technologického hlediska je surovina 

vhodná pro výrobu hraněných drtí, štěrkodrtí a štěrků. Výrobky splňují požadavky na 

kamenivo pro hutněné asfaltové vrstvy a na přírodní kamenivo do betonu pro silniční a jiné 

stavby. 

3.1  Geografické a morfologické poměry 

Lom se nachází 200 m jižně za obcí Železné Horky, která se nachází  18 km 

severovýchodně od města Havlíčkův Brod a 8 km severně od města Přibyslav. (viz obr.č.1) 

Prostor leží na katastrálním území obce Železné Horky, v kraji Havlíčkobrodském. 

Komunikačně je ložisko spojeno komunikací 3. třídy s obcí Žižkovo pole, tudy je také 

jediná možnost odvozu hotových výrobků. 

                                                         
Obrázek č. 1  -  Umístění lomu 
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3.2 Geologické a petrografické poměry  

Horniny na ložisku stavebního kamene Železné Horky jsou z regionálního geologického 

hlediska řazeny do severní části moravské větve moldanubika žďársko – strážecké oblasti, 

kde se vyskytují převážně sillimaniticko biotitické pararuly, středně migmatitizované, tj. 

s obsahem 40-70 % metatektu[4]. Jedná se převážně o středně zrnité pararuly šedé barvy, 

místy páskované a provrásněné, s nepravidelně mocnými proužky metatektu. Petrografické 

složení pararul není zcela jednotné. Přestože původní horniny během metamorfózy byly 

značně injikované metatektem, lze rozlišit několik různých petrografických typů. Stavba 

ložiska pararul o mocnosti 45 m je ovlivněna přibyslavskou mylonitovou zónou, která 

probíhá od ložiska. Její směr je zhruba SSZ – JJV se strmým úklonem (65 - 90°) k VSV. 

Skrývka je zde tvořena humusem a sutí o průměrné mocnosti 1 až 2 m. Ostatní, méně 

kvalitní, materiál 1. etáže je již zpracováván na štěrky a štěrkodrtě. Skrývkový materiál lze 

charakterizovat jako písčitou hlínu se štěrkem (úlomky do 5 cm). 

Z hlavních hornin byly na ložisku zastiženy biotitické až biotiticko-sillimanitické ruly silně 

migmatitizované a rula biotitická, s příměsí amfibolu. V prvním případě se jedná o horninu 

světlé pleťové barvy s tmavozelenou sítí, vytvářející hojné trhliny s výplní chloritu. Textura 

se tak jeví jako kakiritická, s příměsí amfibolu. Makroskopicky lze z horninových součástí 

poznat živec a muskovit. Zrnitostně je hornina inhomogenní převážně v důsledku granulace. 

Druhý případ tvoří hornina šedé barvy až modrošedé, v čerstvých lomech až tmavě 

modrošedé. Zrnitostně je nejednotná – relativně světlejší partie jsou hrubozrnější. Na 

složení horniny se podílí živce, křemen, biotit, amfibol, podřadně se vyskytuje sillimanit, 

granát a apatit. Z dalších hornin byly na ložisku zastiženy serpeninizovaný ultrabazit, 

amfibolit, sillimaniticko-biotitická a biotitická rula silně migmatitizovaná, biotitická rula 

křemenná a žilné horniny. 

3.3 Tektonické poměry 

Tektonická stavba biotitických pararul je velmi výrazně ovlivněna přibyslavickou 

mylonitovou zónou (směru SSZ-JJV) [4]. Průběh jednotlivých horninových typů je 

podmíněn především primární foliací, která uvedenou zónu výrazně sleduje. Ložisko je však 

postiženo destruktivní tektonikou. Projevují se zde zlomy příčné i podélné. Jako starší lze 

označit zlomy podélné, rovnoběžně nebo málo se lišící od směrů primární foliace. Za mladší 

lze označit zlomy příčné, které probíhají ve směru SZ – JV, s úklony k SV a JZ. Úklony 
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zlomů příčných i podélných jsou většinou velmi strmé až svislé. Místy jsou doprovázeny 

kataklázou o různé mocnosti, pohybující se řádově v metrech. Některé tektonické linie jsou 

patrny v umělých odkryvech těžebních stěn. Průběh jednotlivých zlomových a 

kataklázových linií velmi výrazně ovlivňuje technologickou kvalitu suroviny, a to 

především při křížení jednotlivých zlomů. 

3.4 Hydrogeologické poměry 

Z hydrogeologického hlediska jde o ložisko s jednoduchými poměry. Do těžebního prostoru 

se stahují pouze srážkové vody. V lomu není významný zdroj spodních vod. Akumulace 

vod je výhradně puklinová. Veškeré vody z lomu jsou svedeny do spodní etáže a odtud přes 

odvodňovací štolu odtékají samospádem do řeky. Celkový přítok do lomu je velmi malý a je 

přímo závislý na atmosférických srážkách. V suchých obdobích a zimních holomrazech je 

téměř nulový. Při projektovaném zahloubení lomu o 10 až 12 m již bude nutné lom vybavit 

čerpadlem a z plata 4. etáže důlní vody čerpat do sedimentační nádrže na plato 3. etáže. 

Odtud budou již dále odtékat samospádem do Borovského potoka. 

3.5 Zásoby na ložisku 

V říjnu 2004 zpracoval RNDr. Mojmír Vocilka, CSc. přepočet zásob výhradního ložiska 

stavebního kamene Železné Horky.  

 

Tabulka č. 1 -  Zásoby výhradního ložiska stavebního kamene 

stav zásob k 1.1.2004 (geologické) 5651 tis.m3 

stav zásob po přepočtu zásob k 22.6.2004 5976 tis.m3 

přírůstky 0 tis.m3 

těžba (dle POPD) - objem.hm. 2,65 - 937 tis.m3 

úbytky zásob ztrátami (výpočet) 0 tis.m3 

úbytky zásob odpisy 0 tis.m3 

převody zásob a přehodnocení    0 tis.m3 

výrubnost 100 % 0 tis.m3 

znečištění  0 tis.m3 

konečný stav zásob (cca 2029) 5039 tis.m3 
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Přepočet zásob na zásoby vytěžitelné nebyl dosud na celém ložisku proveden, protože 

ložisko překračuje rámec stanoveného dobývacího prostoru a zásoby jsou značně rozsáhlé. 

Podle § 14, odst. 2c horního zákona se pod pojmem vytěžitelné zásoby rozumí- bilanční 

zásoby zmenšené o hodnotu předpokládaných těžebních ztrát souvisejících se zvolenou 

technologií dobývání nebo vlivem přírodních podmínek [10]. Jsou to zásoby plánované 

k vytěžení uvedené v POPD[5]. 

Celkové množství vytěžitelných zásob v plánem dotčené části ložiska je cca 937 tis.m3a 

jsou v obou volných kategoriích, tj. PB i VB.  
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4 Popis stávající technologie dobývání, dopravy a 

úpravy 

4.1 Způsob otvírky, přípravy a dobývání, jejich členění, 

časová i věcná návaznost prací 

Lom Železné Horky je v současné době prakticky dotěžen až po hranici provedených 

skrývek. Proto bude nutné odstranit nadložní zeminy ze SV a V části ložiska v předpolí 

lomu až po hranice dobývacího prostoru mezi vrcholy E, F a polní cestou na ploše 4 480 m2 

[5]. Mocnost sypkých skrývek se pohybuje od 1 do 2 m a lze zde předpokládat cca 6 700 m3 

skrývkového materiálu. Jak již bylo popsáno v kap. 3.2, ostatní méně kvalitní materiál 1. 

etáže je již zpracováván na štěrky a štěrkodrtě. Skrývkový materiál bude ukládán na odval 

v zadní části lomu. Po odstranění skrývek v této části ložiska bude výška lomové stěny v 1. 

etáži přesahovat 25 m (25 – 28 m). Z tohoto důvodu bude horní hrana 1. etáže snížena na 

úroveň 540 m n.m tj. na výšku etáže do 25 m. Snížení etáže bude provedeno shrnutím 

materiálu pomocí buldozeru na plato 1. etáže. Shrnutý materiál již bude zpracován 

v technologické lince na finální výrobek. Upravená plocha bude před vlastním prováděním 

trhacích prací zaměřena a případně znovu upravena tak, aby nedošlo k překročení 

maximální povolené výšky etáže (řezu) při dobývaní hornin -  pomocí trhacích prací, a to 

clonovými odstřely. Další skrývkové práce v J a JJZ části lomu na ploše 17 240 m2 již 

budou prováděny podle momentální potřeby v dostatečném předstihu před vlastní těžbou. 

Mocnost sypkých skrývek se pohybuje i zde od 1 do 2 m, což bude cca 25 900 m3. 

Skrývkový materiál bude ukládán na plato nově otevírané 4. etáže do vytěženého prostoru. 

Humus v mocnosti okolo 0,15 m bude odstraňován samostatně a bude použit podle 

podmínek, které budou dány udělením souhlasu s odnětím půdy ze ZPF. Celkový skrývaný 

prostor má rozlohu cca 2,2 ha, představuje to tedy 3 100 m3 humusu. 

Skrývkové zeminy - kamenité písčito-jílovité hlíny - budou z nadloží ložiska odstraňovány 

rýpadlem s podkopovou lžící. Zeminy se naloží na dopravní prostředky a budou odvezeny 

na starý odval v zadní části lomu nebo přímo nahrnovány do tohoto prostoru buldozerem. 

Po navezení tohoto prostoru budou zbývající skrývky buldozerem nejprve přesunuty na 

plato horní etáže a potom převezeny na odval na platu 4. etáže. Jedná se o tyto prostory:  

1. Starý odval v zadní části lomu – kapacita zhruba 6 700 m3 

2. Nový odval na platu 4. etáže – kapacita 38 000 m3 
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  Celkově se přepokládá přemístění cca 33 tis.m3 zemin v několika dílčích etapách, 

realizovaných podle potřeby. Kapacita výše jmenovaných odvalů je dostatečná. 

Část skrývkového materiálu může být též použita na stavební akce v okolí kamenolomu. Pro 

případnou budoucí rekultivaci kamenolomu bude využito cca 15 200 m3 skrývkového 

materiálu.  

Pro celkové časové rozložení skrývkových prací je nutné počítat s tím, že postup v 1. etáži 

by měl být rychlejší a projektované hranice záboru pozemků by mělo být dosaženo již 

zhruba ve  dvou třetinách platnosti POPD, t.j. zhruba za 16 roků. 

Dnes je lom těžen na třech těžebních patrech, a to na úrovních 516, 505 a 493 m n.m. (±2 

m). Výška horní etáže se pohybuje od 13 do 25 m, 2. etáž má výšku okolo 11 m, 3. etáž má 

výšku 12 m.  

V projektovaném zahloubení na úroveň 483-485 m n.m. bude výška etáže zhruba 10 m. 

Klesání komunikace do zahloubení je stanoveno na hodnotu pro celoroční provoz, t.j. cca 

10 %. 

Z těžebního hlediska musí být nejprve preferován postup v 1. etáži za účelem rozšíření 

celého těžebního prostoru[3]. 

4.2 Dobývací metody 

Dobývání bude prováděno metodou patrového těžení na čtyřech těžebních patrech, a to 515-

518 m n.m., 504-506 m n.m., 492-495 m n.m. a 483-485 m n.m. Metoda patrového těžení 

pomocí clonových odstřelů je běžně používanou metodou ve všech lomech vyrábějících 

drcené kamenivo. Nové metody se nezavádějí. 

4.3 Generální svahy skrývky, lomu a parametry skrývkových a 

těžebních řezů 

Skrývkové řezy jsou projektovány do přirozeného sypného úhlu 30°. Horní hrana 

skrývkového řezu je projektována ve vzdálenosti 3 m od hranice DP. Území, v němž budou 

prováděny skrývky, musí být před zahájením zemních prací měřicky vytyčeno tak, aby 

nedošlo k jeho překročení. 

Odvaly skrývek jsou projektovány v přirozeném sypném úhlu 30°. Úhel vnitřního tření u 

nesoudržných zemin je přibližně roven úhlu přirozené sklonitosti. Ten je u úlomkovitých 

hornin 35° až 40°. U ulehlých zemin se hodnota u písčitých štěrků a úlomkovitých hornin 
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zvyšuje o 8° až 10°. V následující tabulce č. 2:  jsou vypočítány bezpečné sklony s použitím 

koeficientů 1,3 a 1,5 pro zeminy tvořené úlomkovitými horninami: 

 

Tabulka č. 2 – Bezpečné sklony hornin 

koeficient 1,0 koeficient 1,3 koeficient 1,5 

1:1,43 = 35° 1:1,86  =  28° 1:2,14 = 25° 

1:1,19 = 40° 1:1,55  =  33° 1:1,78 = 29° 

1:1,00 = 45° 1:1,30  =  38° 1:1,50 = 34° 

  

V lomu Železné Horky obsahují skrývané zeminy úlomkovitý materiál z podložních hornin 

o různé velikosti. Přirozený sypný úhel se pohybuje okolo střední hodnoty. Pokud jsou 

v zemině větší kameny, blíží se přirozený sypný úhel hodnotě vyšší. Projektovaný sklon 

generální výsypky 30°již zahrnuje případné drobné splachy. 

U odvalu na platu 4. etáže může být v případě nutnosti pata svahu zpevněna lomovým 

kamenem, aby nedocházelo k jeho rozplavování po rekultivaci lomu. Bezpečný sklon pro 

odvaly je v posudku Stavební geologie stanoven na hodnotu 35°. 

Na výsypku musí být materiál ukládán tak, aby na plošině výsypky nevznikaly žádné 

prohlubně, v nichž by se mohla držet voda, která by mohla být příčinou porušení stability 

svahu. Totéž opatření se týká i případného horního odběru hmot a přechodných odvalů 

v lomu. 

Mezi spodní hranou skrývkového řezu a horní hranou lomové stěny nejvyšší etáže zůstane 

zachován volný pruh o šířce 2 m. 

Komunikace v lomu (jak do etáží, tak i po těžebních patrech), jsou projektovány v šířce 7 - 

10 m, z čehož 5 m připadá na vlastní vozovku, zbytek na osyp lomové stěny, příp. i na 

neočekávané vyjetí bloku horniny v řezu pod cestou. Sklon nového úseku do zahloubení je 

projektován na 10 %. 

Minimální šířka plata na všech etážích je zvolena na 10 m pro používané vnitrozávodní 

komunikace k dopravě rubaniny. Stanovených 10 m bude dosaženo až při dotěžování, 

v převážně celém období těžby podle tohoto plánu dobývání budou pracovní plošiny širší. 

V S a SV části lomu, kde se již v budoucnu s těžbou nepočítá (dotěžení ložiska v této části 

lomu až k hranicím stávajícího dobývacího prostoru a případný negativní vliv postupu na 

obec Železné Horky), bude ponechána šířka plata pouze 3 m. 



 

16 
 

4.4 Způsob rozpojování hornin 

Primární rozpojování hornin se provádí výhradně clonovými odstřely. Pro nálože jsou 

používány běžné průmyslové trhaviny a rozněcovadla schválená k používání dle příslušných 

zákonných norem. Velikost náloží pro clonové odstřely se stanovuje podle dílčích projektů, 

zpracovávaných střediskem hromadné těžby na základě generelního povolení clonových 

odstřelů, které vydává Obvodním báňský úřad v Brně. 

Sekundární rozpojování velkých balvanů se kdysi provádělo výhradně pomocí náloží 

příložných. V současné době je zde na rozbíjení instalováno hydraulické bourací kladivo, 

čímž byl vyřešen střet nadměrným hlukovým zatížením okolí. Trhací práce malého rozsahu 

jsou zde používány jen výjimečně, a to jen v případě poruchy kladiva. 

4.5 Mechanizace a elektrizace, důlní doprava, rozvod vody a 

zajištění provozu materiálem 

Pro nakládku kameniva se používají hydraulická rýpadla a kolové nakladače určené pro 

lomový provoz. Navážení na drtič je zajišťováno nákladními auty, příp. velkoobjemovými 

dumpery. Jednotlivé typy strojů nejsou vyjmenovány, protože budou podle opotřebení 

vhodně obměňovány a modernizovány. 

Technologická linka je sestavena z podavače, hrubotřídiče, dvou až tří drtících stupňů, 

několika třídičů se zpětnými okruhy. Vytříděné kamenivo je ukládáno do zásobníků 

s hydraulicky ovládanou výpustí nebo skladováno na zemních skládkách. 

Lom je vybaven vlastní 400 kVA zděnou trafostanicí. 

Pro skrápění je využívána důlní voda z jímky umístěné na platu 3. etáže. Užitková voda je 

do sociálního zařízení přiváděna ze studny. Pitná voda je dovážena. 

4.6 Úprava a zušlechťování 

K nakládání rubaniny a hotových výrobků jsou použity běžné zemní mechanismy pro 

lomový provoz. To znamená, že jsou zejména využívány rýpadla řady DH, kolové 

nakladače a další srovnatelné zemní mechanismy. 

Doprava v prostorách lomu a skládky hotových výrobků je prováděna nákladními 

automobily vhodnými pro lomový provoz. Jedná se zejména o automobily typu TATRA a o 

další v lomovém provozu osvědčené typy. 

Při úpravě jsou využívány všechny složky těženého nerostu. 
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Předpokládaná průměrná kapacita je cca 50 - 100 tis.tun výroby drceného kameniva ročně. 

Stávající pevná technologická linka (viz příloha č. 2 - Technologické schéma staré 

úpravnické linky ) se skládá z násypky s podavačem,  z hrubotřídiče JOJO, čelisťového 

drtiče V7-2N, kuželového drtiče S 1064, kuželového drtiče S 1063, třídiče VTN, třídiče 

Dragon, z dopravních pásů, skluzů, ocelových zásobníků. Součástí jsou i zemní skládky pod 

vynášecími pásy. Pro zajištění požadované kvality výroby mohou být jednotlivá technická 

zařízení v rámci modernizace vyměněna za obdobný typ.. 

Výtěžnost je 100 % , drobná navětralá zrnka po předrcení přecházejí do štěrkodrtí, kde 

zlepšují žádoucí podíl drobných frakcí. 

Vyrobený materiál je v období nízkého odbytu dočasně skladován též na zemních skládkách 

v dobývacím prostoru.  

Proti vzniku závažných provozních nehod (havárií) jsou pracovníci lomu periodicky 

proškolováni z bezpečnostních předpisů. V případě pracovního úrazu jsou opětovně 

poučováni o možných rizicích při provádění hornické činnosti. Pro lom Železné Horky je 

zpracován (dle §18, vyhl. ČBÚ 26/1989 v platném znění) havarijní plán[11]. 

4.7 Opatření proti prašnosti 

Pro snížení prašnosti výrobní linky je instalováno skrápění. Trysky jsou umístěny v místech 

vzniku prachu, t.j. na drtičích, přesypech a třídičích. V letních suchých dnech je dále 

prašnost snižována kropením dopravních cest. 

I když je lom zahlouben oproti okolnímu terénu, je větrán přirozeným způsobem.  
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5 Návrh rekonstrukce úpravnické linky 

5.1 Popis mobilní třídící jednotky 

Třídící jednotka RESTA 1200x3000/3 slouží ke  třídění nelepivých materiálů se vstupní 

kusovitostí do 200 mm, např. stavebních odpadů, betonů či přírodního kameniva.Výstupní 

produkt jsou 4 frakce vytříděného materiálu dle použitých sít. 

Třídicí jednotka se sestává ze 2 základních částí: 

Vlastní třídicí jednotka 

Dopravní pásy 

5.1.1 Třídicí jednotka 

Zpracovaný materiál je podáván pásovým dopravníkem do násypky třídiče. Na plochách 

třídiče EDT 1200x3000 je materiál roztříděn na čtyři frakce (dle použitých sít) a skluzy. 

Dále  je pásovými dopravníky přepravován na zemní skládky. Konstrukce třídicí jednotky 

je vybavena poloroštovými ochozy se zábradlím. 

Třídicí jednotka je osazena třísítným třídičem EDT 1200/3000 s kruhově eliptickým 

pohybem. 

Třídič je přes tlačné pružiny uložen na nosné konstrukci, svařené z ocelových profilů, která 

je z transportních důvodů horizontálně dělena na dva díly. 

Spodní díl je opatřen lyžinami pro ustavení třídicí jednotky v terénu. Spojení s horním 

dílem je zajištěno šrouby v dělících přírubách. Příruby na spodním díle jsou opatřeny 

středícími trny pro snadnou montáž horního dílu. 

Na horním díle nosné konstrukce jsou mimo třídiče upevněny plechové skluzy pro 

odvádění vytříděného materiálu na navazující pásové dopravníky a ochozová lávka pro 

obsluhu třídiče. Ochozová lávka je opatřena snadno demontovatelným zábradlím a 

nástupním žebříkem se zábradlím. Na pravé části ochozové lávky je přišroubována nosná 

konstrukce s pohonem třídiče. Na straně pohonu třídiče v prostoru pod ochozovou lávkou 

je umístěn elektrorozvaděč pro jištění ovládání třídicí linky. Výstup na plošinu je 

zabezpečen schůdky a proti pádu zajištěn řetízkem. Celková hmotnost třídicí jednotky je 

5900 kg. Vibrační třídič EDT 1200x3000/3 je tříplošný třídič sestávající se ze skříně, ve 

které jsou uchyceny třídicí plochy. Třídič je podepřen na podpěrných pružinách. Pohon je 

tvořen budičem, umístěným na horní části skříně, který je poháněn elektromotorem pomocí 
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pružné spojky. Třídič EDT využívá eliptický pohyb skříně, jehož pohon tvoří rotující 

nevyvážená hmota umístěná mimo těžiště kmitajících hmot. Každý bod skříně třídiče 

přitom opisuje elipsu, jejíž velikost a sklon závisí na poloze tohoto bodu vzhledem k těžišti 

kmitajících hmot. 

Výkon třídiče je závislý na mnoha faktorech, především vlhkosti a lepivosti tříděného 

materiálu. 

U třídiče je možno v určitém rozsahu měnit amplitudu kmitání přidáním závaží do otvorů 

v nevývažcích.    

Tabulka č. 3 - Technické parametry třídírny 

vstupní 
kusovitost 

výstupní 
kusovitost 

výkon pohon 
celková 

hmotnost 

mm mm t/hod kW kg 

200 4 frakce, 4- 63 20 až 120 16 13 000 

 

Tabulka č 4 -  Technické parametry třídírny 

max. 
rozměr 

vstupního 
zrna 

šířka x 
délka 

plochy 

hmotnost 

třídírny 
max. 

amplituda 
kmitočet 

počet 
třídících 

ploch 

okatost 
třídících 

ploch 

mm mm kg mm Hz ks mm 

200 
1200 x 
3000 

2570 5 16 3 2 – 63 

 

5.1.2 Dopravníkové pásy 

Dopravníkové pásy slouží k přepravě materiálu na požadované místo. Jsou vyrobeny 

z gumotextílie. Jejich parametry jsou uvedeny v tabulce č.5. 
 Tabulka č. 5 - Technické parametry pásů 

délka pásů šířka pásů 

m mm 

10 650 

5.2 Popis stávající pevné úpravny 

Stávající úpravna se skládá ze tří stupňů drcení.  
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Primární stupeň je tvořen násypkou o objemu 10 m3, ze které je materiál prostřednictvím 

podavače dopravován na hrubotřídič JOJO, kde dochází k odtřídění materiálu na frakce  

0-63 mm, která je dále dopravována prostřednictvím pásu na volnou skládku, případně do 

zásobníku. Nadsítná frakce vetší než 63 mm je podrcena čelisťovým drtičem V7-2N.  

Produkt čelisťového drtiče je dopravníkovým pásem dopraven do sekundární části, kde 

dochází k jeho podrcení v kuželovém drtiči S 1064. Takto podrcený materiál je následně 

dopravníkovým pásem přiveden na sekundární třídič VTN 1500x4000.  

Zde dochází k roztřídění na několik frakcí v závislosti na nastavení režimu celé drtírny. 

Frakce 32-63 mm je transportována pásem do zásobníku, frakce 0-32mm je za pomoci 

pásu dopravena na finální třídič DRAGON 1500x6500, kde dochází k roztřídění na finální 

frakce 0-4; 4-8; 8-11; 11-22 mm (tyto frakce jsou dopravovány do zásobníků) a 22-32 mm, 

která je dopravována do terciérního drtiče. 

Frakce 11-22 mm z finálního třídiče může být následně předrcena v terciárním kuželovém 

drtiči S 1063 společně s nadsítnou frakcí ze sekundárního třídiče a frakcí 22-32 z finálního 

třídiče. Takto podrcený materiál je následně vracen pásem na sekundární třídič. 

Stávající násypka je zcela zkorodovaná, plechy z tvrdokovu jsou proděravělé a částečně v 

rozpadajícím se stavu (viz obrázek č.2 ). 

 

 

Obrázek č.2 - Pohled na násypku 

Podavač je vlivem vnějších činitelů zcela zkorodovaný, místy chybí rošty a je proto 

nefunkční. 
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5.2.1 Hrubot řídič JOJO 

Hrubotřídič JOJO 1000 x 2000 slouží k odtřídění nejhrubších frakcí kamene. Slouží i jako 

odhliňovač vstupního kamene a kámen třídí do dvou frakcí. Frakce 0/63 mm pokračuje na 

sypnou skládku nebo podle potřeby trhu jde do expedičního zásobníku. Ostatní frakce 

pokračují do čelisťového drtiče nebo do kuželového drtiče. Provozní dokumentace 

k tomuto hrubotřídiči není dostupná, jelikož tyto stroje jsou velmi staré a firmy, které je 

vyráběly před dávnými lety zanikly.  Na základě porovnání s obdobnými stroji byla 

energetická hodnota stroje odhadnuta na 15 kW. 

5.2.2 Čelisťový drti č V7 – 2N   

Drtič V7 – 2N, dvouvzpěrný  čelisťový drtič, slouží k hrubému a střednímu drcení 

nelepivých tvrdých hornin až do pevnosti nejtvrdšího čediče[8].  

Jsou osvědčeny v dlouholeté praxi pro vysoký výkon, nízkou spotřebu hnací síly a mazadel 

při velké trvanlivosti stroje. Materiál určený k drcení se dopravuje do drtícího prostoru, 

který je tvořen dvěma bočními klíny a dvěma podélně rýhovanými čelistmi , z nichž jedna 

je pevná a druhá pohyblivá. Pevná čelist a boční klíny jsou usazeny v loži drtiče. Pohyblivá 

čelist je upevněna na kyvadle, zavěšeném na vodorovné ose, a dostává kývavý pohyb ve 

své dolní části pomocí  

ojnice a dvou vzpěrných desek, z nichž zadní je pojistkou proti poškození stroje. Ojnice a 

vzpěrné desky tvoří kývavý mechanismus, který je uváděn v činnost výstředníkovým 

hřídelem. Na jeho obou koncích jsou bohatě dimenzované setrvačníky, z nichž jeden je 

současně řemenicí.  

Materiál je drcen tlakem, který vzniká střídavým svíráním drticích čelistí. Rýhovaný 

povrch čelistí podporuje drtící účinek. Při zpětném chodu pohyblivé části se drticí otvor 

opět rozšiřuje, drcený materiál klesá vlastní vahou níže a propadá výstupní štěrbinou, která 

je seřízena na požadovanou velikost. K pohonu se používá asynchronního elektromotoru 

v uzavřeném provedení a klínových řemenů. Ručním mazacím listem jsou mazány pouze 

labyrinty a ložiska. Vzpěrné desky a pouzdro jsou mazány centrálním mazacím přístrojem, 

který je poháněn vlastním elektromotorem. 

Hlavní technické údaje drtiče typu V7 – 2N jsou obsaženy v tabulce č. 6 ( tyto údaje jsou 

pouze teoretické) . 
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Tabulka č. 6 -  Hlavní technické parametry drtiče typu V7 – 2N  
 

rozměr 
vstupu 

velikost štěrbiny 
u výpadu 

počet otáček 
výstředníkové 

hřídele 
elektromotor 

výkonnost při 
štěrbině 

60- 150 mm 

mm mm Ot/min kW m3/h 

800 x 500 30 - 150 300 55 24 – 90 
 
 

5.2.3 Kuželový drti č S 1063 a S 1064 (Granulátory) 

Těchto drtičů se používá pro další zpracování surovin, které byly předdrceny čelisťovými 

či kuželovými drtiči [7]. Podobné jako u tupoúhlých drtičů řady 1042-1047 je jejich 

největší předností vysoký výkon, pro který jsou oblíbeny všude tam, kde je jako výsledný 

produkt požadována jemná a stejnoměrná hraněná drť. Mohou zpracovávat všechny druhy 

materiálů, pro které jsou vhodné kuželové drtiče. Používá se jich především v drtírnách 

štěrku, které dodávají materiál pro stavbu a opravy silnic, pro betonové směsi ke stavebním 

účelům, pro panelárny, atd. 

Kuželové drtiče tupoúhlé S 1063 a S 1064 jsou tvořeny z těchto hlavních částí: 

- stojan, který nese excentrické pouzdro, hlavní hřídel, předlohu a pojistné zařízení 

- těleso drtiče s drticím pláštěm 

- drticí kužel 

- stavěcí kruh 

- seřizovací skříň, násypka a pohon. 

Drticí kužel je upevněn na hlavním hřídeli, který je uložen v ložiskách rotujícího 

excentrického pouzdra. Pouzdro je poháněno ozubeným soukolím od předlohového 

hřídele. Materiál padá z násypky na rozhazovací talíř, který jej stejnoměrně rozděluje do 

drticího prostoru, vytvořeného mezi pevným drticím pláštěm a excentricky rotujícím 

drticím kuželem. Drticí kužel se při svém pohybu po celém obvodu postupně přibližuje a 

na protilehlé straně vzdaluje od drtícího pláště. Přitom je materiál, klesající vlastní vahou, 

drticím prostorem postupně rozpojován na stále menší kusy. Kužel zároveň rozhrnuje drť 

stejnoměrně v celém drticím prostoru a tím zabraňuje zahlcení drtiče. Materiál opouští 

drticí prostor výstupní štěrbinou, kterou tvoří rovnoběžné plochy pláště a kužele.  

Dostane-li se do drticích prostor nedrtitelné těleso, zvedne se drticí plášť a stlačí přítlačné 

pružiny pojistného zařízení s ním spojené. Jakmile nedrtitelný předmět projde štěrbinou, 
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vrátí pružiny plášť do původní polohy. Tento mechanismus pracuje samočinně bez 

přerušení provozu. Nízkou poruchovost stroje zaručuje i jakostní materiál, z něhož jsou 

zhotoveny všechny namáhané části drtiče. Drticí kužel a drticí plášť jsou z legované 

ocelolitiny, odolné proti otěru. Všechny rotujicí části, zejména ložiska, jsou kryty proti 

vnikání prachu labyrintovým těsněním. 

Drtič je poháněn asynchronním elektromotorem, v uzavřeném provedení,  s převodem na 

klínové řemeny. 

Základní technická specifikace je uvedena v tabulce č 7.  

 

Tabulka č. 7 - Technické parametry drtiče S 1063, S 1064 

typové 

označení 

váha stroje 

bez pohonu 

výkon v m3/hod. při štěrbině v mm max. vstupní 

zrno v mm 4,5 6 9 12 

1063 10033 9-12 12-15 16-18 20-25 50 mm 

1064 19200 15-17 20-25 30-37 45-50 65 mm 

 

5.2.4 Třídič VTN 

Třídič VTN 1500 x 4000 se používá v kamenolomech k třídění drtě na 

požadovanou velikost zrna [6]. V úpravnách a jiném chemicko-technologickém 

procesu k přetřídění drtí nebo mletých rud a různých jiných sypkých materiálů 

do velikosti zrn vstupního materiálů 0 až 120 mm. 

Při úpravě rud se s výhodou používá k třídění mezi jednotlivými stupni drcení, aby se 

odtříděním jemnějších frakcí  ulehčil další stupeň drcení nebo mletí. Ve velkých 

štěrkovnách a na pískovnách se tyto třídiče používají k třídění nebo praní štěrku a 

v betonárnách k přípravě jednotlivých frakcí na sestavování speciálních betonů. 

Rotor třídiče je uložený ve valivých ložiskách a do skříně třídiče je vmontovaný pomocí 

ložiskových těles a rozpěrné tyče. Dále je rotor opatřený vyvažovacími kotouči a 

vyvažovacími závažími v ložiskách rámu. Náhon třídiče je od elektromotoru přes klínové 

řemeny na klínové řemenice rotoru třídiče. 

Skříň třídiče je ze svařované konstrukce, dostatečně vyztužená a upravená k uložení 

jednotlivých třídicích ploch. Ve středu skříně je zesilovací příruba k uložení rotoru třídiče. 

Bočnice skříně jsou v horní a dolní části po celé délce opatřené přírubou, ke které se dají 
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přimontovat kryty třídiče pro uzavřené provedení. V čele skříně jsou výsypky a v zadní 

části zadní čelo, upravené pro upínání nebo klínování pletiva. Skříň třídiče může být podle 

potřebného počtu frakcí jednoplošná a dvojplošná. Vibrační třídič s pevnou excentricitou je 

stroj, jehož skříň koná nátřasný konstantní kmitavý pohyb vyvolaný obrátkami 

výstředníkového hřídele. 

 

Tabulka č. 8 - Technické parametry třídiče VTN 
 

typ 
šířka x 

délka třídící 
plochy 

počet 
třídících 

ploch 

max.rozměr 
vstup. zrna 

max.výkon el. motor 

 mm ks m3 t/h kW 

VTN 
1500 x 
4000 

2 - 4 0 - 120 270 7,5 

 

5.2.5 Třídič  Dragon 1500 x 6500 

K tomuto třídiči jsem bohužel nesehnal provozní dokumentaci, z důvodu zániku 

vyrábějící firmy. V porovnání s obdobnými stroji byla energetická  hodnota 

odhadnuta na 15 kW.  

5.2.6 Expediční zásobníky 

U expedičních zásobníků předpokládáme s opětovným využitím všech 

stávajících. Kapacita zásobníků je omezena, tudíž využijeme možnosti ukládat 

materiál i na volné skládky, tj. v lomu na etážích nebo v prostoru za vážícím 

zařízením.  

5.3 Postup  při řešení návrhu úpravny 

Při řešení tohoto úkolu jsem postupoval následovně, nejprve jsem si nastudoval 

dokumentaci stávající úpravnické linky. Dále jsem si nastudoval potřebnou literaturu a 

začal navrhovat jednotlivé stroje. S ohledem na výše zmíněné požadavky rekonstrukce se 

stávající členění technologie (třístupňová drtírna s kuželovými drtiči v sekundárním a 

terciárním stupni) jeví jako dostatečné. Z těchto důvodů navrhuji zmodernizované stroje 

(odpovídající současnému stavu techniky) pracující na obdobných principech.    

. 
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5.4 Řešení výměny strojů 

Zde navrhuji jednotlivé stroje. 

5.4.1 Násypka 

Stávající násypka má objem tlamy 10 m3 , proto navrhuji zvětšení násypky na 20 m3, aby 

vyhovovala moderním automobilům s objemem korby kolem 15 m3. 

5.4.2 Vibra ční podavač VTP 2972 

Dále navrhuji vibrační podavač VTP 2972. Vibrační třídicí podavače VTP jsou určeny 

k podávání rubaniny do drtičů s možností částečného odtřídění drobné frakce z materiálu 

během podávání [12]. VTP podavače jsou vybaveny frekvenčním měničem, který 

umožňuje plynulou regulaci výkonu. Mezi vynikající provozní vlastnosti vibračních 

podavačů VTP patří vysoká provozní spolehlivost, nízké náklady na provoz a údržbu, dále 

vysoký výkon, snadná výměna náhradních dílů a nenáročná obsluha a údržba. 

Tento podavač má parametry uvedené v tabulce č.9 . 

 

 

    Tabulka č. 9 - Technické parametry podavače 

 

  

5.4.3  Čelisťový jednovzpěrný drti č DCJ 1031 

Dále navrhuji čelisťový jednovzpěrný drtič DCJ 1031. Tento drtič je určen pro primární 

drcení všech druhů kameniva[12]. Jednovzpěrné čelisťové drtiče DCJ zajišťují vyšší 

stupeň zdrobnění, kompaktní rozměry. Základní části jednovzpěrného drtiče  jsou vidět na 

obrázku č.3  

typ 
šířka x 
délka 

plochy 

délka 
roštové 
plochy 

max.rozměr 
vstup. zrna 

max. 
objem 

vstup. zrna 
výkon 

příkon 
vibromotorů 

 mm mm mm m3 t/h kW 

VTP 
2972 

700 x 3000 750 500 x 300 0,15 150 7,0 
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Obrázek č.3 - Řez jednovzpěrným drtičem 

.      

Vzpěrné desky odvalovací konstrukce s dlouhou životností nevyžadují mazání a 

neznečišťují životní prostředí. 

Pro naše potřeby volím variantu s integrovaným pohonem na rámu drtiče 

Lože je robustní celosvařované. Pancéře a čelisti jsou vícedílné. Opotřebené součásti lze 

vyměnit bez těžkého jeřábu. 

Drtící prostor s postupně se zmenšujícím úhlem drtícího prostoru a s osou kyvadla v rovině 

osy výstupní štěrbiny zamezuje brzdění materiálu ve výstupní štěrbině a tím zvyšuje výkon 

a snižuje opotřebení čelistí . Regulace štěrbiny se děje kývavým pohybem, přesunutím 

nosníku pevné čelisti, který je otočně zavěšen na horním díle předního čela,  vkládáním 

vložek pod opěrné ložisko. Výhodou je, že při změně štěrbiny nedochází ke změně 

geometrie pohybového mechanismu, což má příznivý vliv na životnost drtiče. 

Pojistka je tvořena speciální pojistkou v setrvačnících. Při vniknutí nedrtitelného předmětu 

do drtiče dojde k uvolnění ramen pojistky. Kyvadlo se zastaví, zatím co setrvačníky se 

začnou na hřídeli volně protáčet. Po vyčištění drtícího prostoru obsluha povolí šrouby 

přítlačných desek, ramena zasune do pracovní polohy( spojí je se setrvačníkem)  a opět 

utáhne šrouby přítlačných desek. Výhodou je, že se nemusí vyměňovat žádné díly.  

   Mezi vynikající provozní vlastnosti tohoto drtiče patří: vysoká provozní spolehlivost, 

nízké náklady, příznivá provozní spotřeba energie a optimální geometrie drtícího prostoru, 

snadná výměna opotřebovaných částí, optimální stupeň zdrobnění, vysoký výkon při 

drceni, robustní konstrukce. 
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Toto řešení je prostorově úsporné a prodlužuje životnost klínových řemenů. 

Technické parametry jsou uvedené v tabulce č.10.  

 

      Tabulka č.10 -  Technické parametry čelisťového drtiče 

Typ 
vstupní 
otvor 

štěrbina výkon el. motor 

 mm mm t/h kW 

DCJ 1031 900 x 600 40 - 170 65 - 285 75 

                                                

5.4.4 Odhliňovací hrubotřídič  typu MP 050.014  

Tento specifický typ třídiče umožňuje třídit jinak obtížně tříditelné materiály [14]. 

Klasické třídění je možné všude tam, kde není na závadu propad zrn s jedním delším 

rozměrem. V takovém případě pak třídič dosahuje výjimečně vysokých výkonností. 

Kmitající, pružně uložené, prsty síta mají samočisticí schopnost - nedochází k zalepování 

sít. Nosníky s prsty jsou kaskádovitě uspořádány. Kaskádovité uspořádání je dobře vidět na 

obrázku č. 4. Typické použití stroje je například ve funkci odhliňovacího třídiče nebo jako 

kontrolního expedičního třídiče (např. při výrobě drážních štěrků). 

Hlavní technické parametry jsou uvedeny v tabulce  č. 11. 

 

      Tabulka č.11 . Technické parametry odhliňovacího hrubotřídiče 

Typ šířka třídiče  počet nosníků 
s prst. síty 

 mm Ks 

MP 050.014 500 3 (4) 
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Obrázek č.4 - Odhliňovací hrubotřídič MP 050.014 

 

5.4.5 Vyrovnávací zásobník o objemu 16 m3 

Vyrovnávací zásobník slouží k regulování množství materiálu podávaného do drtiče (v 

našem případě do kuželového drtiče). Vyrovnává výkonové špičky tak, aby v kuželovém 

drtiči vždy bylo dostatečné množství materiálu a drtič pracoval zasypán, což má pozitivní 

vliv na chod drtiče, životnost drtících elementů, kvalitu výstupního produktu atd. 

Je vyroben z válcovaných ocelových plechů, ve tvaru čtverce, vyztužených válcovými 

profily. Jeho základní rozměry jsou uvedeny v tabulce č.12.  

 

Tabulka č.12 - Technické parametry vyrovnávacího zásobníku 

délka šířka výška 

Mm mm mm 

3120 3120 2765 

 

5.4.6  Vibra ční podavač VZP 080.025  

Vibrační podavač se používá zejména pro vynášení sypkých a zrnitých materiálů ze 

zásobníků a jejich podávání a dávkování do drtičů, třídičů, na dopravní pásy apod [13]. V 

klidovém stavu podavač slouží jako uzávěr zásobníku. Podavače VZP jsou montovány pod 

vyrovnávací zásobníky a tvoří tak dno těchto zásobníků. Často bývají dovybaveny 
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frekvenčním měničem, který ve spolupráci s nadřízeným řídicím systémem, dle aktuálních 

informací z provozu, reguluje podávané množství materiálu do drtiče. Podavače jsou 

zpravidla opatřeny vyměnitelnou výstelkou z materiálů odolných otěru. Pohon stroje je 

realizován dvojicí příložných vibrátorů, umístěných většinou zboku stroje. Vhodným 

provedením vyústění zásobníku je dosaženo větší vrstvou materiálu, než je výška žlabu 

podavače.  V tabulce č 13. jsou uvedeny technické parametry podavače. 

 

Tabulka č.13 -  Technické parametry vibračního podavače 

šířka  délka  výkonnost 
 

příkon motorů 

Mm mm m3/hod kW 

800 2000 3 (4) 4 

                                                                                                                                                                                                                                               

5.4.7  Kuželový drtič KDC 22 HP a KDC 33 GP 

Kuželový drtič řady KDC v provozu dosahuje vysokých výkonových parametrů při 

nízkých provozních nákladech, vysoké spolehlivosti i snadné údržbě. 

Drtiče jsou vybaveny hydraulickým zařízením, které umožňuje jednoduché nastavení 

výstupní štěrbiny a snadné vyprázdnění drtícího prostoru po závalu. Vnitřní vybavení 

drtiče chrání stroj před přetížením nebo při průchodu nedrtitelného předmětu. Drtič KDC 

je vybaven společným rámem a pohonem uloženým na pryžových pružinách, které 

redukují dynamické zatížení nosné konstrukce pod drtičem. Řez kuželovým drtičem KDC  

je vidět na obrázku č. 5 
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   Obrázek č.5 -  Řez kuželovým drtičem typu KDC 

 

Charakteristika drtičů KDC 22 HP a KDC 33 GP 

- Vysoká variabilita 

- Jednoduchá obsluha 

- Snadné nastavení drticí štěrbiny 

- Vysoká provozní spolehlivost 

- Nízké náklady na provoz a údržbu 

- Robustní konstrukce 

- Vysoký stupeň zdrobnění 

- Snadná údržba 

- Snadné vyprázdnění drtícího prostoru po závalu 

- Optimální geometrie drtícího prostoru 

- Snadné zařazení drtiče do automatizovaných linek 

- Dálkové ovládání provozu z internetu 

- Vysoká kvalita konečného produktu (granulometrie a tvarová hodnota) 

- Drtící elementy s vysokým obsahem manganu 
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- Masivní hlavní hřídel z chromovanadové oceli 

- Automatizovaný provoz 

- Kuželové soukolí se spirálními zuby 

 

Drtiče jsou vybaveny řídicím systémem COMPACT, který zjednodušuje provoz a 

umožňuje maximální využití kapacity drtiče. Je schopen měnit parametry on-line, zvýšit 

kvalitu produktu a sledovat provozní parametry, jako je tlak v hydraulickém okruhu, 

příkon pohonu, velikost výstupní štěrbiny a teplota mazacího oleje. Řídicí systém průběžně 

zpracovává tyto veličiny a v závislosti na jejich velikosti optimalizuje činnost drtiče. 

Poruchové stavy jsou sledovány a zaznamenávány.  

Hlavní technické parametry jsou obsaženy v tabulce č.14. 

 

   Tabulka č 14 - Hlavní technické parametry drtičů  KDC 22 HP a KDC 33 GP 

Typ štěrbina 
max. vstupní 

kus 
výkon el. motor 

 mm mm t/h kW 
KDC 22 HP 19-35 188 80-180 75-90 

KDC 33 GP 8 - 12 80 50 150 110 -132 
                                                                

5.4.8  Vibra ční třídič KDT 1650/3 a vibrační třídič KDT 1650 / 4   

Vibrační třídič KDT je určen pro třídění nelepivých, zrnitých materiálů. Je zvláště vhodný 

pro finální třídění materiálů s horší tvarovou hodnotou, se sklony ke klínování. 

V některých případech je třídič KDT vzhledem k jeho nižší hmotnosti a menším rozměrům 

výhodnější než velké a těžké rezonanční třídiče RT. Dosahuje vyšších výkonů a umožňuje 

třídit na více frakcí. Vibrační třídič KDT slouží k roztřídění vstupního zrna na 3 až 5 

frakcí. Na obrázku č. 7. je ukázka vibračního třídiče. 
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Obrázek č.6 - Vibrační třídič KDT 1650/3 

 

Základní charakteristika třídičů KDT 

- Uspořádání třídicích ploch je 2, 2,5, 3, 3,5 a 4. 

- Třídící plochy jsou ve skříni uchyceny pomocí napínacích lišt a sestávají se 

z několika dílů pro snadnou montáž (délkový modul je 1m). Napínání třídicích ploch je 

příčné. Kromě běžných ocelových sít a děrovaných plechů lze použít i zvláštní kovové 

nebo nekovové třídicí plochy. 

- Skříň třídiče je šroubovaná na vstup a chrání vstupní část horní třídicí plochy před 

opotřebením způsobeným materiálem ze skluzu. 

- Kontrolní a montážní otvory v bočnicích skříně slouží pro umístění sprchovacích 

mřížek pro mokré třídění, kontrolu třídících ploch a snadný přístup při výměně 

opotřebených sít. Tyto otvory lze zakrýt plastovými záslepkami, které jsou zajištěny 

pomocí speciálních pružin. 

- Třídiče jsou uložené na otočných pružných podpěrách, které umožňují nastavení 

sklonu třídiče dle technologických požadavků tříděného materiálu. Třídiče jsou vybaveny 

omezovači kmitů při rozběhu a doběhu.  

- Třídiče jsou buzeny nevývažkovými budiči na pružných spojkách,  umístěnými 

v těžišti třídiče. Výsledný vibrační pohyb je přibližně kruhový. 
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     Tabulka č.15 -  Technické parametry vibračního třídiče1650/3 a KDT 1650 /4   

typ 

šířka x 
délka 
třídící 
plochy 

počet 
třídících 

ploch 

max.rozměr 
vstup. zrna 

max.výkon el. motor 

 mm ks mm t/h kW 

KDT 
1650/3 

1600 x 
5000 

3 0 - 200 280 18,5 

KDT 
1650/4 

1600 x 
5000 

4 0 - 200 280 18,5 
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6 Analýza navržených řešení 

6.1 Příprava před rekonstrukcí linky 

Před začátkem samotné rekonstrukce úpravny bude nutné rozšíření příjezdové komunikace 

k novému velínu, oprava zdi u cesty (viz. obrázek č.7), rozebrání stávající úpravny, 

posouzení provozuschopnosti dopravních pásů, posouzení funkčnosti a pevnosti 

expedičních zásobníků. Jelikož jsou stojné pilíře zásobníku zcela zkorodované, bude 

potřeba provést obroušení a nátěr zásobníků. Dále bude zapotřebí odstranění vzrostlých 

stromů, které zde vyrostly.  

 

Obrázek č.7 - Pohled na stávající úpravnu 

6.2 Analýza výměny strojů  

Následující analýza popisuje technologické schéma staré úpravnické linky (viz příloha č.2 

)  a nově  navržené úpravnické linky (viz příloha č.3 - Technologické schéma nové linky – 

Flow Sheet ).Všechny uvedené frakce v textu jsou v mm.  

Stávající násypka je nevyhovující z pohledu umístění, proto bude posunuta směrem do 

lomu. Tento přesun však neomezí najíždění automobilů. Násypka na nefungující úpravně 
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má objem 10 m3. To je nepostačující pro moderní automobily typu TATRA, VOLVO atd., 

proto bude násypka zvětšena na objem 20 m3. Dále bude osazena silnějšími pancéři, dojde 

tak k navýšení životnosti. Nad násypkou v dostatečné výšce bude umístěn kladkostroj o 

nosnosti 750 kg a zdvihu 2,5 m, to je pro případ, že by v násypce uvízl větší kámen. Před 

násypkou bude vyroben betonový zarážkový práh, který zajistí automobilům bezpečný 

dojezd. Na kraji násypky bude umístěno světelné znamení, aby řidiči automobilů věděli, 

zda je násypka připravena na zasypání kamene.  

Umístění velínu je nevyhovující, je posazen nízko, takže není vidět do korby automobilu, 

Z tohoto důvodu bude umístěn vedle násypky na pravé straně, do potřebné výšky, aby bylo 

vidět jak do korby automobilu, tak i do násypky. 

Podavač na stávající lince je zkorodovaný, místy chybějí rošty, a proto je zcela nefunkční. 

Podavač bude odstraněn a nahrazen vibračním podavačem VTP 700 x 3000, který má větší 

výkonnost a zároveň už odtřídí nejhrubší frakci kamene - 0/63 mm. Mezi vynikající 

provozní vlastnosti vibračního třídícího podavače patří vysoká provozní spolehlivost, nízké 

náklady na provoz a údržbu, dále vysoký výkon, snadná výměna náhradních dílů a 

nenáročná obsluha a údržba.  

Frakce 0/63 mm  bude pokračovat do odhliňovacího třídiče MP 050.014, který tuto frakci 

roztřídí na frakce 0/22 mm a 22/63 mm. Frakce 0/22 mm bude přemístěna na pásovém 

dopravníku na sypnou skládku nebo do zásobníku - v závislosti na potřebách trhu a 

vlastnostech právě těženého materiálu. Frakce 22/63 mm bude pokračovat po pásovém 

dopravníku do kuželového drtiče na další drcení. 

Tímto krokem jsem nahradil hrubotřídič JOJO 1000 x 2000, který je v současné 

době bez elektrického zapojení a v rozpadajícím se stavu.  

Tento hrubotřídič je velmi starý, tudíž je otázka náhradních dílů diskutabilní.  Proto bude 

nemožné tento třídič opravit i nadále provozovat. Na stávající lince po hrubotřídiči JOJO 

následuje dvouvzpěrný čelisťový drtič typu V7 – 2N 800 x 500. Po výkonové stránce 

potřebám původní drtírny vyhovoval. Jelikož se však počítá s navýšením těžby, je tento 

drtič nevyhovující. V současné době je drtič bez elektrického zapojení, zcela zkorodovaný 

a tím nefunkční. Proto tento drtič navrhuji odstranit a umístit místo něj jednovzpěrný drtič 

typu DCJ 1031, který má větší výkon drcení, zajišťuje optimální stupeň zdrobnění, 

kompaktní rozměry. Vzpěrné desky odvalovací konstrukce s dlouhou životností nevyžadují 

mazání a neznečišťují životní prostředí. 
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Z čelisťového drtiče postupuje kámen, podle schématu, po pásovém dopravníku do 

kuželového drtiče typu S 1064. Kuželový drtič typu S 1064 byl na tehdejší dobu 

postačující, ale se zvyšující se roční těžbou, kvalitou drcení a zvyšujícími nároky na úspory 

energií je nevyhovující. V současné době je v rozpadajícím se stavu, tudíž 

neprovozuschopný. Tento technologický postup jsem zachoval i na nové úpravnické lince, 

kde se kámen z čelisťového drtiče přesunuje pomocí pásového dopravníku do kuželového 

drtiče. Před tento drtič jsem umístil vyrovnávací zásobník o objemu 16 m3, který je 

změnou oproti původnímu schématu. Vyrovnávací zásobník ve spolupráci s podavačem 

slouží jako dávkovač materiálu pro kuželový drtič, kterému zajišťuje plynulý přísun 

kamene a optimální využití stroje. Pomocí vibračního podavače je kámen podáván z 

vyrovnávacího zásobníku do kuželového drtiče typu KDC 22 HP. Tento drtič je 

vyfotografován na obrázku č. 8. 

Kuželový drtič typu KDC 22 HP je výkonnější a má vynikající provozní vlastnosti (viz 

kapitola 4.4.7.). Hlavní výhodou je lepší tvarová hodnota zrn, neporuchovost, úspora 

energie, delší životnost.  

Na staré lince se z kuželového drtiče kámen přesunuje pomocí pásového dopravníku  do 

třídiče typu VTN 1500 x 4000. Tento třídič třídil kámen na 4 frakce. Hrubé třídění frakce 

0/32 mm bylo odváděno do třídiče typu Dragon 1500 x 6500 na další roztřídění. Dále 

frakce 32/63 mm a frakce 0/63mm byly pásovým dopravníkem odneseny do expedičních 

zásobníků. Frakce 32/125 mm jde dále do drtiče typu S 1063, který slouží k dodrcení 

zbylého kamene. Drtič typu S 1063 byl dostačující na dodrcení kamene, ale docházelo 

k jeho zacpávání a následným častým poruchám, prostojím a opravám. To vše mělo dopad 

na ekonomiku drcení, drcení se prodlužovalo a prodražovalo. Podrcený kámen byl 

přesunut pomocí pásového dopravníku zpět do třídiče typu Dragon 1500 x 6500.  
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    Obrázek č.8 - Kuželový drtič KDC 22 HP 

 

Na nové úpravnické lince kámen podrcený kuželovým drtičem typu KDC 22 HP pokračuje 

do vibračního třídiče KDT 1650/3, který podrcený kámen roztřídí na 4 frakce kamene. 

Frakce 0/4 mm, která jde do expedičního zásobníku, frakce 4/63 mm pokračuje na 

pásovém dopravníku do vyrovnávacího zásobníku o obsahu 16 m3 na další drcení , frakce 

32/63 mm, která je přemístěna pomocí pásového dopravníku do expedičního zásobníku. 

Frakce 63/145 mm jde zpátky do vyrovnávacího zásobníku,umístěného před kuželovým 

drtičem typu KDC 22 HP, na opětovné předrcení. Vyrovnávací zásobník zde opět slouží 

jako dávkovač před kuželovým drtičem a pro udržení plynulého provozu chodu drtiče. 

Frakce 4/63 mm z vyrovnávacího zásobníku pokračuje pomocí vibračního podavače do 

kuželového drtiče typu 33 GP. Tento drtič je výkonnější, dosahuje lepší kvality drcení, 

lepší provozní podmínky (viz. kapitola 4.4.11.) a je úspornější. 

Po podrcení v kuželovém drtiči  typu KDC 33 GP je kámen pomocí pásového dopravníku 

přesunut na vibrační třídič typu KDT 1650/ 4, který slouží jako finální třídící jednotka. 

Tento vibrační třídič má vynikající třídící a provozní vlastnosti, jak je popsáno v kapitole 

4.4.12. Vibrační třídič typu KDT je čtyřsítný třídičí. Obsahuje síta o velikostech oka 4, 8, 
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11(16) mm,8/11, popřípadě na frakci 8/16, dle požadavku provozu  a síto o velikosti oka 22 

mm. To rozdělí podrcený kámen na frakce 0/4, 4/8, 8/11(16) mm a frakci 11(16)/22 mm, 

které jdou do expedičních zásobníků. Dále na frakci 22/36(22/32) mm, která se vrací zpět 

do vyrovnávacího zásobníku umístěného před kuželovým drtičem typu KDC 33 GP. 

Počet zásobníků, který se nachází na staré lince bude zachován a umístění jednotlivých 

frakcí je také téměř nezměněno. Stávající zásobníky bude potřeba opravit, to znamená, 

zkontrolovat pevnost pilířů, následně obrousit zkorodovaná místa, natřít a popsat 

zásobníky podle velikosti materiálu.  

Skladování jednotlivých frakcí kamene je zachováno, nebo bude podle potřeby trhu 

pozměněno.  

Výše zmíněná technologie (jak původní, tak i rekonstruovaná) využívá provozně 

bezpečných zásad třístupňových drtíren za využití kuželových drtičů ve druhém i třetím 

stupni drcení, což má podstatný vliv na ekonomiku a kvalitu takového provozu.  

Česká Republika, respektive bývalé Československo má bohaté zkušenosti v oblasti 

úpravárenství, které pramení z držení know how v dané oblasti (bývalé Přerovské Strojírny 

nyní PSP Engineering a.s.) a které při provádění rekonstrukcí jaksi samozřejmě 

předpokládá určitou úroveň řešení. 

Jestliže bychom hledali jinou alternativu, jak vhodně uspořádat/rekonstruovat danou 

technologii, např. za pomocí odrazových drtičů apod. je nutno si uvědomit, že tyto drtiče se 

s úspěchem používají na drcení materiálu jako vápenec, dolomit atd., popřípadě na 

speciální jednostupňové nebo dvoustupňové aplikace apod. 

V jiných případech jejich nasazení přináší určité problémy, ať už to je zvýšený podíl 

odplavitelných částic (někdy mohou v očích odběratele materiálu znehodnocovat finální 

frakci/produkt), větší náchylnost na vnik nedrtitelných předmětů (z principu fungování 

stroje), kratší životnost drtících elementů atd.  

To vše ukazuje, že v našem případě by dříve nebo později provozní náklady při použití 

odrazových drtičů předčily náklady investiční a nejenom z těchto důvodů jsem s touto 

variantou dopodrobna neuvažoval. 

Zrovna tak se můžeme obecně zabývat možností o doplnění dané technologie vhodným 

vertikálním odrazovým drtičem, který dokáže výrazně zlepšit kvalitu (tvarový index) ve 

finálních frakcích (až na hodnotu < 10 % nevhodných zrn). Tento drtič by byl umístěn do 

čtvrtého stupně drcení a drtil by odtříděný výstup z terciérního kuželového drtiče. Nicméně 
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požadavky na rekonstrukci byly postaveny jinak, a proto jsem i toto rozšíření podrobně 

neanalyzoval.     
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7 Stručný technicko – ekonomický a ekologický přínos 

řešení 

 
Zhodnocení navrhovaného řešení úpravny kamene z hlediska technicko-

ekonomického a ekologického přínosu. 

7.1 Technicko-ekonomický přínos 

Navrhované řešení přináší navýšení technické kvality linky, drcení a třídění. 

Ke stávající úpravně nebylo možné dohledat úplnou provozní dokumentaci, a proto nelze 

energetickou spotřebu linky spočítat.  

Nová úpravnická linka bude mít větší provozní spotřebu než stará linka, protože jsou 

navrženy větší a silnější stroje. To se samozřejmě odrazí v ceně kameniv. 

 Investice do nově navržené úpravnické linky (výměny strojů) je kolem 14 250 000 

Kč. Přesný rozpočet za jednotlivé stroje je uveden v příloze č.4 - Technická specifikace 

s cenami strojů. Tato cena nezahrnuje projekční řešení, mlžící a odsávací mechanismus a 

lapač kovu. V konečné ceně se také odrazí dopravní  pásy. Jelikož nevíme, zda se budou 

dát použít vsechny stávající pásové dopravníky, je tato cena orientační.    

7.2 Ekologický přínos 

Nově navržená úpravnická linka má větší výkon drceného materiálu, a tím i větší dopady 

na životní prostředí. Díky modernějším strojům bude tento dopad zanedbatelný. 

Pro snížení vlivů na okolní prostředí navrhuji dovybavit úpravnickou linku o mlžící 

mechanismus, odsávací zařízení a zakrytí pásových dopravníků.  

Mlžící mechanismus umístit na přesypy, přechody a pásy tam, kde to neovlivní třídění 

kameniva. Pro snížení prašnosti použijeme dvoulátkové trysky (voda + tlakový vzduch). 

Jejich vhodným umístěním a nastavením pracovního bodu trysek dojde k optimálnímu 

"zamlžení" zdroje prachu, tím k omezení prašnosti. Mlžící zařízení je řízeno průmyslovým 

počítačem, obvykle je jeho součástí snímání pohybu materiálu po dopravnících, 

automatické vypouštění vody při poklesu teploty a další. Návrh umístění jednotlivých 

mlžících trysek je uvedeno v příloze č. 5 – Návrh umístění mlžícího a odsávacího zařízení. 

Obecně lze říci, že odsávanými místy můžeme rozumět všechny vstupní a výstupní skluzy 

do a z drtičů, přesypy dopravníkových pasů a dále pak odsávání v prostorách třídičů. K 



 

41 
 

zachycení prachů slouží filtrační textilie uspořádaná ve tvaru kapes. Filtry jsou vybaveny 

automatickou regenerací (čištění textilie) - zpětným proplachem, nebo impulsem tlakového 

vzduchu (JET).  

Odsávací mechanismus, bude-li ze strany zákazníka, případně ze strany místní 

samosprávy, hygieny apod. požadavek na přísnější kontrolu odprášení a bude-li výše 

zmíněný mechanismus mlžení nedostatečný pro tuto potřebu, lze uvažovat o doplnění 

drtírny o zakrytování všech potřebných strojů a dopravníkových pasů a následném 

napojení na filtrační stanice. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Závěr 
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Cílem diplomové práce bylo navrhnout rekonstrukci úpravnické linky. Nově navršená 

technologická linka se sestává ze třech stupňů drcení. Řešení je navrženo s ohledem na 

optimalizaci nejnižších investičních nákladů při současném zachování vysokého 

technického řešení, s ohledem na požadovaný výkon, kvalitu a náklady. Investice do nové 

úpravny nebudou malé, ale věřím že stojí za úvahu. Navrhované řešení splňuje několik 

podmínek majitele, mezi něž patří zvýšení kapacity třídění, lepší výstupní produkt a 

nenáročnou údržbu. 

Do diplomové práce nebylo zahrnuto projekční řešení, ale uvažoval jsem nad umístěním 

strojů (PŘ)  a myslím, že by toto projekční řešení mohlo splňovat několik základních 

parametrů. Stávající umístění velínu je nevyhovující, proto by mělo respektovat následující 

– umístit velín do dostatečné výšky a polohy tak, aby bylo vidět do násypky. Vytvořit 

dostatečný prostor pod pásovými dopravníky, pro úklid pod pásy. 

V rámci bezpečnosti linky bych navrhoval linku doplnit o indikátor kovu, který bych 

umístil před vyrovnávací zásobník kuželového drtiče KDC 22 HP (sekundární stupeň 

drcení) a který bude napojen na elektromagnetický separátor sloužící k odstraňování 

nedrtitelných součástí suroviny, např. zuby nakladače, kusy plechu nebo trubek. 

Pro větší bezpečnost lze tento krok doplnit i do terciárního stupně drcení. 

Celkové finanční náklady se tedy jen za stroje pohybují kolem 14 250 000 Kč. 

Elektromagnetický separátor, skrápění a odsávání znamená separátní řešení vycházející 

z projektového návrhu, který není součástí. To by znamenalo zvýšení investice a další 

podrobnou výkresovou a technickou dokumentaci. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Děkuji vedoucímu diplomové práce Ing. Martinu Hummelovi, Ph.D. za odborné 

rady a připomínky k diplomové práci. Taktéž bych rád poděkoval firmě PSP.Engineering. 

a.s. v čele s konzultantem diplomové práce Bc. Davidem Dočkalem za pomoc a poskytnutí 

dostatečného množství materiálů. 
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