
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA  
Hornicko-geologická fakulta  

Institut hornického inženýrství a bezpečnosti 

Rekonstrukce technologické linky 

v kamenolomu Libochovany 

Diplomová práce 

Autor :  Bc. Václav Mikoláš 

Vedoucí diplomové práce :  Ing. Martin Hummel, Ph.D. 

Ostrava 2011 



Prohlášení  

- Celou diplomovou práci včetně příloh, jsem vypracoval samostatně a uvedl jsem všechny 

použité podklady a literaturu.  

- Byl jsem byl seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – školní 

dílo.  

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít (§ 35 odst. 3).  

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně VŠB-

TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské práce. 

Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci, obsažené v Záznamu o závěrečné práci, 

umístěném v příloze mé diplomové práce, budou zveřejněny v informačním systému VŠB-

TUO.  

- Souhlasím s tím, že diplomová práce je licencována pod Creative Commons Attribution-

NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení kopie této licence je 

možno navštívit http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/3.0/. 

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s 

oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 

požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla 

vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  

V Mostě dne 10. 4. 2011  

……………………………….. 

 Bc. Václav Mikoláš 



Anotace 

V předložené práci je popsán způsob těžby a zpracování suroviny v kamenolomu 

Libochovany. Úvod práce popisuje výrobní proces v kamenolomu, od odlesnění až 

po expedici jednotlivých druhů kameniva. V této části se práce zaměřuje zejména 

na současnou technologickou linku pro zpracování vytěžené horniny, její třídění a drcení a 

také na technický popis jednotlivých strojních zařízení.  

V hlavní části je navrženo stěhování výrobní linky, které je ze současného pohledu 

nutností a dále obměna strojního vybavení. Součástí modernizace je i zlepšení 

ekologických podmínek v kamenolomu. Tím se zabývá závěrečná část, kde jsou popsány 

způsoby snižování prašnosti. 

Klíčová slova: kamenolom, technologická linka, hornina, drtič, třídič, prašnost.  

Annotation 

In this diploma thesis is described way of mining and processing materials in 

quarry Libochovany. In inroduction of this diploma thesis is described productive process 

in quarry Libochovany, from deforestation to expedition different types of agregates. In 

this part is diploma thesis focused mainly on current technological line for processing of 

mined rock, its classifying and crushering and also for technological description of 

enginery. 

In main part of this diploma thesis is suggested moving technological line, which is 

from the current perspective necessary and in the other hand variation of enginery. Part of 

modernization is also improvement ecological conditions in the quarry. On this problem is 

focused the ending part of thesis, where are described ways of reducing dust in the quarry. 

Keywords: quarry, technological line, rock, crusher, separator, dustiness.



Zkratky 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

DP Dobývací prostor 

OBÚ Obvodní báňský úřad 

ČBÚ Český báňský úřad 

č.j. Číslo jednací 

TPMR Trhací práce malého rozsahu 

TPVR Trhací práce velkého rozsahu 

POPD Plán otvírky, přípravy a dobývání 
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1 Úvod 

Tématem mé diplomové práce je „Rekonstrukce technologické linky 

v kamenolomu Libochovany“. K této problematice mám velice blízko, protože v tomto 

lomu pracuji již několik let a prošel jsem zde různými pracovními zařazeními. 

Od pracovníka expedice, přes strojníka kolového nakladače až po současnou funkci 

technika výroby v regionu Ústecko, jejímž je kamenolom Libochovany součástí. Ve své 

diplomové práci vycházím z bakalářské práce, kterou jsem zpracovával před dvěma roky a 

podrobně jsem v ní popisoval historii a současný stav kamenolomu Libochovany. 

Vzhledem k tomu, že se v lomu pohybuji každý den, vím, že pro rekonstrukci je 

prvořadým úkolem přestěhování celé technologické linky k místu dobývání. A právě této 

problematice se budu převážně ve své diplomové práci věnovat. Dále uvedu možnosti 

modernizace strojového vybavení linky, která je ovšem závislá na finančních prostředcích 

uvolněných k tomuto účelu. Při rekonstrukci se samozřejmě nesmí zapomínat 

na ekologická hlediska stavby a dalšího provozu a proto také tuto problematiku se pokusím 

vyřešit. 
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2 Stručná charakteristika lomu 

Současná podoba kamenolomu Libochovany se v podstatě formovala od 20. let 

minulého století. Od té doby zde nepřetržitě probíhá povrchová těžba. Koncem 60. let byly 

na základě výsledků prováděných geologických průzkumů stanoveny nové dobývací 

prostory (dále jen DP). Jednalo se o DP Libochovany I (7.7.1972), Libochovany II a III 

(8.10.1976) a Kamýk – Trabice (22.10.1982). DP Libochovany I je ložiskem znělce, 

v ostatních libochovanských prostorech je těženou surovinou čedič – bazanit a v DP 

Kamýk – Trabice se jedná o analcimo – nefelinový bazanit. 

Podle geologických a petrografických poznatků získaných geologickými průzkumy 

byly v uvedených DP určeny bloky geologických zásob. Důvodem k tomuto rozdělení byla 

skutečnost, že bloky zásob jsou od sebe výrazně odděleny polohami pyroklastik (tufů, 

tufitů) a rozložené čedičové horniny. Tak byly vyčleněny bloky: 

 blok č. 11 znělec. 

 blok č. 12 bazanit, tento blok je již vytěžen, provedena technická rekultivace. 

Na tento blok byl rozhodnutím OBÚ Most ze dne 9.12.1981 schválen plán 

likvidace. 

 blok č. 13 čedič – analcimit, tento blok je již vytěžen, současné době je prostor 

na základě rozhodnutí OBÚ Most ze dne 8.2.2008 využíván jako vnitřní výsypka. 

 blok č. 14  čedič – analcimit. Blok č. 14 je vrcholovou částí kopce Deblík, 

zásoby tohoto bloku v objemu 610 000 m3 byly převedeny do kategorie vázaných 

zásob v souladu s rozhodnutím ministerstva kultury ČR č. 18 568/81 – VI/2 ze dne 

11.1.1982, tím došlo k výraznému úbytku dobyvatelných zásob. Byl dán souhlas 

ke stanovení DP Kamýk – Trabice. To bylo provedeno rozhodnutím Ministerstva 

stavebnictví ČSR pod zn. DP – 7290/82, dne 6.12.1982. 

V současné době těží provozovna Libochovany pouze čedičové horniny, a to 

z bloku č. 21 v DP Libochovany a z DP Kamýk – Trabice. Zásoby znělce v bloku č. 11 

zatím nejsou těženy, protože nelze mixovat drtě čedičové a znělcové. V platném POPD 

jsou však vytvořeny podmínky k tomu, aby v případě potřeby mohl být znělec těžen a 

zpracováván selektivně. 
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Obrázek 1: Družicový snímek na současný kamenolom. 

Na kamenolomu Libochovany existují dvě výhradní ložiska; Libochovany (s DP 

Libochovany, Libochovany I až III) a Kamýk – Trabice. Proto byla pro tuto provozovnu 

Obvodním báňským úřadem vydána dvě povolení k hornické činnosti – pro každé výhradní 

ložisko zvlášť. 

 Výhradní ložisko Libochovany:  

Rozhodnutím OBÚ v Mostě č.j. 2558/94 ze dne 23.9.1994 byla povolena hornická 

činnost na výhradním ložisku čediče Libochovany v rozsahu předloženého plánu 

otvírky, přípravy a dobývání (POPD). Platnost rozhodnutí končí dosažením hranic 

těžebních postupů stanovených dokumentací POPD. 

 Výhradní ložisko čediče Kamýk: 

Rozhodnutím OBÚ v Mostě č.j. 3764/93 ze dne 2.12.1993 byla povolena hornická 

činnost na výhradním ložisku čediče Trabice – Kamýk v rozsahu předloženého 

plánu otvírky, přípravy a dobývání (POPD). Platnost rozhodnutí končí dosažením 

hranic těžebních postupů stanovených dokumentací POPD. 

2.1 Technologie 

Hornická činnost se na kamenolomu Libochovany provádí na obou výše uvedených 

výhradních ložiscích. Hornická činnost probíhá v těchto fázích: 

1. Odlesnění a skrývky. 

2. Primární rozpojování pomocí trhacích prací. 

3. Nakládání rubaniny a výklizu. 

blok 13 

Libochovany 
Kamýk -

Trabice 
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4. Doprava rubaniny. 

5. Zpracování a úprava vytěženého nerostu. 

6. Skladování a expedice produktů. 

2.1.1 Odlesnění a skrývky 

Lesní porosty jsou převážně v držení státního podniku „Lesy České republiky“ a 

pro těžební činnost jsou pozemky od této organizace pronajímány. Rozsah odlesnění se 

přibližně v jednoročním předstihu projednává s majitelem pozemků a po získání souhlasu 

se odlesňovací práce smluvně zajišťují u odborné organizace. Po odlesnění se provádí 

skrývka. Skrývkové hmoty jsou ukládány na vnitřní výsypku v DP Libochovany a 

DP Libochovany III do vytěžených prostorů bloku č. 13.  

2.1.2 Rozpojování trhacími pracemi v kamenolomu Libochovany 

Trhací práce velkého rozsahu (komorové odstřely) v kamenolomu Libochovany a 

Kamýk jsou povoleny rozhodnutím OBÚ Most č.j. 264/90 ze dne 22.1.1990, podle 

předloženého generálního technického projektu odstřelů. Platnost rozhodnutí končí dnem 

31.12.1994, pokud nebude v této věci rozhodnuto OBÚ v Mostě jinak. Platnost tohoto 

rozhodnutí byla prodloužena do doby životnosti lomu rozhodnutím OBÚ Most č.j. 3912/94 

ze dne 30.12.1994. 

Primární rozpojování je prováděno trhacími pracemi velkého rozsahu formou 

clonových odstřelů dodavatelskou organizací. Do února roku 2007 byly trhací práce na 

tomto lomu prováděny organizací SD – Vrtné a trhací práce a.s. Bílina, od března 2007 

tyto práce zajišťuje Explosia a.s. Pardubice – Semtín a to formou clonových odstřelů.  

Trhací práce velkého rozsahu pomocí clonových odstřelů na lomu Libochovany 

jsou povoleny rozhodnutím OBÚ Most č.j. 1977/97/II ze dne 10.6.1997.  

V minimálním rozsahu jsou prováděny trhací práce malého rozsahu pracovníky 

provozovny Libochovany – střelmistry. Zpravidla se jedná o sekundární rozpojení 

nadměrných kusů rubaniny těsně před vstupem do drtičů. 

Trhací práce malého rozsahu v lomu Libochovany jsou povoleny rozhodnutím 

OBÚ Most č.j. 3651/00 ze dne 3.11.2000 a pozměněny rozhodnutím OBÚ v Mostě 

č.j. 4600/03 ze dne 6.1.2004. 
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2.1.3 Nakládání rubaniny a výklizu 

Primárně rozpojená rubanina se z rozvalu těží a nakládá pomocí lopatových 

rypadel. Na lomu Libochovany je pro tuto činnost určeno dieselhydraulické lopatové 

rypadlo CATERPILLAR B 330 s podkopovou lopatou. Pokud se při odstřelu dosáhne 

vyhovující fragmentace suroviny a tvaru rozvalu, lze pro nakládání rubaniny použít i 

kolových nakladačů VOLVO L 150 E. 

2.1.4 Doprava rubaniny 

Doprava rubaniny v kamenolomu Libochovany je smluvně zajištěna u externího 

dodavatele. Pro dopravu rubaniny z místa těžby do násypek primárních drtičů jsou 

používány nákladní automobily TATRA 163 JAMAL s nosností 22 tun. Stejná vozidla 

zajišťují dopravu skrývkových hmot a výklizu od lomové stěny na vnitřní výsypku. 

Dále je využívána doprava pásovými dopravníky. Úkolem tohoto druhu dopravy je 

předcházení prodlužování dopravní vzdálenosti a tím nutnosti použití většího počtu 

nákladních automobilů. Kamenolom Libochovany má v technologické lince soustavu 

dopravních pásů šíře 800 až 1000 mm, kterými je surovina a polotovar přepravován 

postupně k dalším etapám úpravy a finálně až k expedici.  

2.1.5 Zpracování a úprava vytěženého nerostu 

Vytěžená rubanina se zpracovává několikastupňovým drcením a tříděním na drtě 

vhodné pro stavební účely. Zdrobňování patří k nejdůležitějším technickým procesům 

při těžbě a úpravě nerostných surovin. Procesy drcení a mletí mají velký význam i 

pro zpracování nerostu v kamenolomu. Tyto procesy se od sebe principiálně neliší, nelze 

mezi nimi stanovit exaktně nějakou fyzikálně definovanou hranici. Obvykle se za hranici 

mezi drcením a mletím považuje velikost zrn 1 milimetr. 

Drcení a mletí na úpravnách slouží společně s tříděním jako přípravný proces. 

Většina nerostných surovin se upravuje rozdružováním. Kamenivo patří mezi nerostné 

suroviny, které se nerozdružují, ale pouze třídí. 

Podrobný popis stávající technologické linky a možnosti její modernizace jsou 

náplní dalších kapitol této práce. 
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2.1.6 Skladování a expedice produktů 

Finální produkty – frakce 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22, 22/32 mm jsou po třídění 

ukládány do mezioperačních zásobníků (betonová sila) a odtud podle potřeby vypouštěny 

na pásové dopravníky a dopravovány do expedičních zásobníků na nákladišti, vzdáleného 

přibližně 2 km od úpravny. Podle požadavků odběratelů jsou výrobky odebírány 

z expedičních zásobníků a vypouštěny na nákladní automobily. Nákladními automobily 

zákazníků se výrobky expedují přímo zákazníkům. Eventuální přebytky některých frakcí 

jsou nákladními automobily smluvního dopravce odváženy z expedičních zásobníků na 

určené zemní skládky. Pro manipulaci s výrobky na zemních skládkách se užívá kolových 

nakladačů Volvo L 150 E. 
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3 Stávající technologická linka 

Schéma technologické linky je samostatnou přílohou č. 1 této práce. Jednotlivé fáze 

zpracování nerostu v kamenolomu Libochovany uvádím v následujících podkapitolách. 

3.1 První stupeň drcení 

Vytěžený nerost, vizuálně posouzený jako vhodný k dalšímu zpracování, je 

z nákladních vozidel sypán do násypek primárních drtičů o objemu cca 30 m3 a podáván 

k dalším stupňům úpravy. Jako primární drtiče slouží čelisťové dvouvzpěrné drtiče, jeden 

kus typu V–9–2 N a dva kusy drtičů V–8–2 N. Drtič V–9–2 N má ocelovou násypku, pro 

drtiče V–8–2 N jsou vybudovány betonové násypky.  

 

Obrázek 2: První stupeň drcení. 

Pod násypkou drtiče V–9–2 N je vibrační odhliňovací třídič OHT 1250 x 2500. Zde 

se odtřídí hlinitá frakce 0/22 mm a podsítné se soustavou pásových dopravníků dopravuje 

na deponii – zemní skládku. Mezisítná frakce padá skluzem na vynášecí dopravní pás. 

Rubanina fragmentace větší než 100 mm padá do drtiče V–9–2 N. Surovina po primárním 

drcení v drtiči V–9–2 N padá na vynášecí dopravní pás a je podávána na hrubotřídič THT 

osazený roštem se štěrbinami 100 až 150 mm. Nadsítné - drcená surovina o vhodné 
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fragmentaci (jako finální produkt – vodní stavební kámen) se soustavou pásových 

dopravníků dopraví na zemní skládku frakce 100/300 mm, nebo dalším dopravním pásem 

na zemní skládku frakce 150/450 mm. Podsítné, tj. frakce 0/100 mm resp. 0/150 mm padá 

do železobetonových zásobníků o objemu cca 150 m3. Do těchto zásobníků je rovněž 

možno navážet čistou rubaninu, bez hlinitých příměsí a o vhodné fragmentaci, pomocí 

nákladních aut. 

Ze železobetonových zásobníků je materiál dávkován vozíkovými podavači 

do čelisťových drtičů V–8–2 N.  

Po průchodu těmito drtiči je podrcený materiál skluzy odváděn na pásový 

dopravník a dále na hrubotřídič HT 1800 x 4500. Na dvouplošinovém hrubotřídiči HT je 

surovina roztříděna do 3 frakcí: 

 nadsítná frakce > 63 mm se skluzem odvádí do železobetonového zásobníku, 

 podsítná frakce < 22 mm se ukládá do železobetonových zásobníků, 

 mezisítná frakce 22/63 mm resp. 16/63 mm – podle volby sít – je skluzem vedena 

na třídič EDT 1500 x 3000.  

Na třídiči EDT je surovina dále tříděna. Podsítná frakce 16/32 mm resp. 22/32 mm 

je ukládána do železobetonového zásobníku a nadsítná frakce 32/63 mm do jiného 

železobetonového zásobníku. 

Třídič THT pro třídění vodního stavebního kamene může být vyřazen 

z technologické linky a v tom případě slouží drtič V–9–2 N jako primární drtič a dalším 

(sekundárním) stupněm drcení jsou drtiče V–8–2 N. Je rovněž možno, za příznivé 

fragmentace rubaniny po primárním rozpojení trhacími pracemi, vyřadit z linky i drtič V–

9–2 N a v tom případě slouží drtiče V–8–2 N jako primární stupeň drcení. 

3.2 Druhý stupeň drcení 

Frakce > 63 mm je ze železobetonového zásobníku odebírána pomocí vozíkového 

podavače a podávána na soustavu dopravních pásů, které ji dopraví do ostroúhlého 

kuželového drtiče NORDBERG LOCOMO 3812. Podrcený materiál padá na společný 

vynášecí pásový dopravník. 
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Obrázek 3: Druhý stupeň drcení. 

3.3 Třetí stupeň drcení 

Frakce 22/32 mm resp. 16/32 mm je ze železobetonového zásobníku vypouštěna 

segmentovým uzávěrem na dopravní pás. Frakce 32/63 mm je ze železobetonového 

zásobníku dávkována vibračním podavačem VZP na dopravní pás. Obě frakce jsou 

z pásových dopravníků sesypávány na společný dopravní pás, kterým se surovina dopraví 

do rozdělovacího zásobníku. Z rozdělovacího zásobníku je materiál dávkován pásovými 

podavači do kuželových drtičů OMNICONE 937 Sx. Podrcený materiál z kuželových 

drtičů je dopravován pásovým dopravníkem na třídič SVT: 

 nadsítná frakce > 22 mm (variantně podle zvoleného osítování > 16 mm resp. 11 

mm) se odvádí pásovými dopravníky zpět do vyrovnávacího rozdělovacího 

zásobníku,  

 podsítná frakce < 5 mm je skluzem vypouštěna na pásový dopravník,  

 mezisítná frakce 5/22 mm (resp. 5/16 mm nebo 5/11 mm) může být odváděna 

na pásový dopravník a tímto dopravníkem podávána do odrazového drtiče BD 10. 

Po drcení v odrazovém drtiči je surovina vypouštěna na pásový dopravník , na 

kterém je už dopravována podsítná frakce < 5 mm. 

Pokud vyhovuje tvar zrn po drcení v ostroúhlých kuželových drtičích 

OMNICONE 937 Sx a není třeba provádět tvarovou korekci v odrazovém drtiči, může být 

mezisítná frakce z třídiče SVT vypouštěna skluzem přímo na pásový dopravník a okruh 

odrazového drtiče je vyřazen z provozu. 
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Obrázek 4: Umístění kuželových drtičů. 

Soustavou pásových dopravníků je dále surovina vedena na třídič LPE HEWIT–

ROBINS. Tímto třídičem jsou vytříděny tři frakce: 

 16/22 mm – nadsítné, která je skluzem odváděna do železobetonového zásobníku,  

 mezisítná frakce 11/16 mm je odváděna do dalšího železobetonového zásobníku, 

 podsítná frakce 0/11 mm je ukládána do dvou železobetonových zásobníků a z nich 

obou současně vypouštěna na soustavu pásových dopravníků. Dále je vedena 

na rozdělovací skluz a na dva třídiče VP 3. 

Na třídičích VP 3 se provádí třídění na finální výrobky: 

 podsítná frakce 0/2 mm se z třídičů odvádí skluzy do dvou ocelových zásobníků 

TZOK o objemu 90 m
3
, 

 frakce 2/5 mm se ukládá do ocelového zásobníku TZOK o objemu 145 m
3
, 

 frakce 5/8 mm je odváděna pásovým dopravníkem do ocelového zásobníku TZOK 

o objemu 145 m
3
, 

 frakce 8/11 mm je odváděna pásovým dopravníkem do ocelového zásobníku TZOK 

o objemu 145 m
3
. 

 

Obrázek 5: Umístění VPS. 
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Při výrobě frakcí jen do 16 mm resp. 11 mm je frakce 16/22 mm ze 

železobetonového zásobníku dávkována vibračním podavačem VZP na sběrný pásový 

dopravník a dalším pásovým dopravníkem je surovina předávána do uzavřeného okruhu 

terciárního drcení. Frakce 11/16 mm je ze železobetonového zásobníku vypouštěna 

segmentovým uzávěrem rovněž na výše uvedený pásový dopravník. 
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4 Návrh změn technologie úpravy kameniva 

V současné době je prováděna těžba v lokalitě Kamýk – Trabice pod vrchem 

Deblík. Zpracovatelská část je vzdálena od místa těžby cca 1,5 km s převýšením 175 m. 

Doprava kameniva ke zpracování je řešena nákladními automobily, což způsobuje vysoké 

náklady na technologickou dopravu surovin, elektrickou energii, opravy a údržbu cest.  

Možnou variantou řešení tohoto problému je přestěhování technologické linky na 

okraj dobývacího prostoru Kamýk – Trabice. Cílem tohoto řešení je modernizovat lom 

s optimální sestavou technologického zařízení a umístit zpracovatelskou část závodu 

v blízkosti těžby.  Modernizace lomu, osazení nového primárního uzlu, umístění drtících a 

třídících uzlů v opláštěných objektech, doprava kameniva pouze v zakrytovaných 

dopravnících a odsávání s mlžením umožní vytvořit podmínky pro zajištění bezpečnosti a 

hygieny práce i ochranu životního prostředí. 

 

Obrázek 6: Umístění technologické linky 

Umístění nové zpracovatelské části je navrženo v bezprostřední blízkosti těžební 

části podél stávající příjezdové komunikace. Při návrhu rozmístění technologické linky je 

využito stávajícího sklonu terénu k vytvoření terénních lavic, na kterých jsou umístěny 

jednotlivé drtící a třídící věže. Věže budou opláštěny, opatřeny nátěry v přírodních barvách 

a jsou navrženy se sníženou stavební výškou s ohledem na okolní terén [3]. 
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4.1 Popis navržené technologie 

V navrhované koncepci uvažuji roční produkci 450 000 tun za rok při 12ti 

hodinovém provozu v pracovní dny. Počet drtičů u nové linky navrhuji snížit o dva kusy, 

čímž dojde ke snížení energetické náročnosti linky. 

4.1.1 Primární drtící uzel 

Primární drtící uzel (obr. 7) sestává se z násypky s podávacím stolem, 

odlehčovacího třídiče a čelisťového drtiče. Umístění drtícího uzlu je pod těžební plošinou 

na úrovni 340 m s využitím sklonu svahu ke kaskádovému uspořádání technologie. 

Komunikační napojení je řešeno zářezy a opěrnými zdmi. 

Plnění násypky s podávacím stolem o obsahu 30 m
3
 (poz. 1) je uvažováno 

nákladními automobily z komunikace na úrovni 340 m. Pod podávacím stolem bude na 

ocelové konstrukci instalován odhliňovací třídič (poz. 2), který nadsítné nad 150 mm 

směruje do drtiče V–9–2 N (poz. 3), frakci 22/150 mm na pásový dopravník (poz. 5) pod 

drtič a podsítné 0/22 mm (1. odhlinění) pásovým dopravníkem (poz. 4) na volnou skládku 

na etáži 321,60 m. 

 

Obrázek 7: Primární drtící uzel 

Čelisťový drtič V–9–2 N (poz. 3) je navržen pro drcení na frakci 0/150 mm při 

výkonu 150 tun/h. 
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Pásový dopravník (poz. 5) je situován pod drtičem a dopravuje kamenivo na úpatní 

skládku kameniva. Úpatní skládka primárně podrceného kameniva 0/150 mm je navržena 

na kapacitu 3 000 tun kameniva a je vybavena spodním odběrem. Tunelový pásový 

dopravník (poz. 7) je vybaven dvěma podavači a odebrané kamenivo bude dopravováno na 

hrubotřídič (poz. 8). Hrubotřídič HT 1800 x 4500 bude použit stávající. Nadsítné nad 

63 mm je směrováno do vyrovnávací násypky v drtící věži 1, frakce 22/63 mm směřuje 

přes klapku buď do vyrovnávací násypky v drtící věži 1, nebo přes pásový dopravník 

na třídící uzel nad zásobníky. Podsítné 0/22 mm (2. odhlinění) je pásovým dopravníkem 

(poz. 9) uloženo na volnou skládku na etáži 301,0 m. 

4.1.2 Drtící a třídící věž 1 

Drtící a třídící věž 1 (obr. 8) sestává z vyrovnávací násypky (poz. 12), podavače 

(poz. 13), kuželového drtiče (poz. 14) a třídiče (poz. 15). Ve věži bude prováděno 

sekundární drcení a třídění. 

 

Obrázek 8: Drtící a třídící věž 1 

Vyrovnávací násypka (poz. 12) je navržena o kapacitě 50 m
3
. Kuželový drtič je 

stávající převedený typ Nordberg Locomo 3812. 

Třídič je rovněž stávající převedený typ SVT 2000x4000. Nadsítné nad 63 mm je 

směrováno přes pásové dopravníky (poz. 17 a 18) buď zpět do vyrovnávací násypky 
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(poz. 12) v drtící věži 1, nebo přes klapku (poz. 19) na pásový dopravník (poz. 21) vedoucí 

do násypky v drtící věži 2. Podsítné 0/6 mm je dopravováno pásovým dopravníkem 

(poz. 16) na volnou skládku na etáži 301,0 m. 

4.1.3 Drtící a třídící věž 2 

Drtící a třídící věž 2 (obr. 9) je tvořena vyrovnávací násypkou (poz. 22), 

podavačem (poz. 23) a kuželovým drtičem OMNICONE (poz. 24). Výstup drtiče bude 

opatřen klapkou, která umožní směrování kameniva přes pásové dopravníky buď na třídící 

uzel nad zásobníky nebo přes odrazový drtič (poz. 53) na třídící uzel nad zásobníky. 

Ve věži bude prováděno terciální drcení a granulování. 

 

Obrázek 9: Drtící a třídící věž 2 

Vyrovnávací násypka (poz. 22) je navržena o kapacitě 50 m
3
. Kuželový drtič 

(poz. 24) je stávající převedený typ Nordberg OMNICONE 937 SX. 

Odrazový drtič je rovněž stávající převedený typ DRAGON BD 10. Doprava 

kameniva do drtiče BD 10 je přes pásový dopravník (poz. 52) a zpět přes dopravník 

(poz. 54) do dvojice vynášecích dopravníků (poz. 25 a 26) na třídící uzel nad zásobníky. 

4.1.4 Přesýpací  věž  

Přesýpací věž (obr. 10) slouží k přístupu k přesypům mezi dopravníky poz. 25 → 

poz. 26 a poz. 35 → poz. 36. 
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Obrázek 10: Přesýpací věž 

4.1.5 Třídící uzel nad zásobníky  

Třídící uzel nad zásobníky sestává ze tří třídičů umístěných na plošině nad sestavou 

skladových zásobníků (poz. 50) o kapacitě 9 x 240 t. Třídič LPE HEWIT–ROBINS 

(poz. 32) třídí frakce 63/125 mm do zásobníku (poz. 50.1), 32/63 mm do zásobníku 

(poz. 50.2) a 22/32 mm do zásobníku (poz. 50.3). Třídič VP 3 (poz. 27) třídí frakce 

22/32 mm do zásobníku (poz. 50.3), 16/22 mm přes pásový dopravník (poz. 28) 

do zásobníku (poz. 50.4), 11/16 mm do zásobníku (poz. 50.5) a podsítná frakce pod 11 mm 

je směrována na druhý třídič VP 3 (poz. 30) přes dopravník (poz. 29). Frakce 8/11 mm je 

směrována do zásobníku (poz. 50.6), frakce 5/8 mm do zásobníku (poz. 50.7), frakce 

2/5 mm do zásobníku (poz. 50.8) a podsítné 0/2 mm do zásobníku (poz. 50.9). 

4.1.6 Skladovací zásobníky  

Sestava skladovacích zásobníků je složena z devíti kusů zásobníků. Každý 

jednotlivý zásobník má kapacitu 240 tun. Zásobníky jsou uvažovány ocelové s ocelovou 

nosnou konstrukcí a pojízdné. Na spodním kuželu budou plnící výpusti s rukávem pro 

plnění automobilů, výpusti pro vratnou větev do drtící věže 1 přes dopravníky (poz. 33.1, 

33.2, 34, 35 a 36) a výpusti pro zavážení skladovací deponie, která bude zavážena 

přes dopravníky (poz. 37.1, 37.2, 38, 39 a 40). 
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Obrázek 11: Třídící uzel a skladovací zásobníky 

Drtící a třídící věže č. 1 a 2, přesýpací věž a třídící uzel nad zásobníky budou 

zastřešeny a opláštěny [3]. 

4.1.7 Skladovací deponie  

Skladovací deponie (obr. 12) je navržena jako venkovní přestřešený sklad 

rozdělený na jednotlivé boxy betonovými dělícími stěnami. Nad boxy v ose deponie bude 

situován zavážecí dopravník (poz. 42) se shazovacím vozem (poz. 41), který bude plnit 

jednotlivé boxy. Pod skladovacími boxy budou dva tunelové dopravníky (poz. 44 a 45) 

s podavači (poz. 43) pro spodní odběr z jednotlivých skladovacích boxů. Dopravníky 

vynáší kamenivo přes dvojici šikmých dopravníků (poz. 46 a 47) na nakládací místo 

na automobily. Plnění aut je uvažováno plnícím rukávcem z dopravníku (poz. 47) [3]. 

 

Obrázek 12: Deponovací skládka. 
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4.2 Strojové vybavení v  navržené technologii 

Většina strojů v navržené technologické lince je využita ze stávající. V dalších 

odstavcích uvádím jejich technické parametry a vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně 

staré stroje, vyrobené v 70. až 80. letech minulého století, uvádím dále i možnosti jejich 

nahrazení novými výrobky. Zde je samozřejmě nutné vzít také v úvahu, jaké finanční 

náklady každý nový stroj představuje.  

4.2.1 Drtiče 

Čelisťové dvouvzpěrné drtiče 

Tlak na materiál vzniká svíráním drtících čelistí, jejichž rýhovaný tvar podporuje 

drtící účinek. Při zpětném chodu pohyblivé čelisti se drtící prostor opět rozšiřuje, drcený 

materiál klesá vlastní vahou níže, až propadne výstupní štěrbinou, která je seřízena podle 

požadované velikosti podrceného materiálu [13]. V současné sestavě výrobní linky jsou 

zařazeny dva čelisťové drtiče typu V–8–2 N a jeden drtič typu V–9–2 N. V návrhu počítám 

pouze s jedním drtičem typu V–9–2 N. 

V 9-2 N [4] 

Při navrhování základů drtiče je nutno počítat s dynamickými účinky vyvozenými 

chodem drtiče. Základ drtiče musí být uložen na nosnou půdu a nesmí být spojen se 

základem elektromotoru nebo se základy pro nosnou konstrukci drtírny. 

Výkon drtiče je závislý na fyzikálních vlastnostech a granulometrii podávaného 

materiálu a na požadovaném stupni zdrobnění. 

Šířka tlamy  1 200 mm 

Rozvěr tlamy  900 mm 

Největší velikost vstupního materiálu 1 000 mm × 700 mm 

Rozsah nastavení výstupní štěrbiny 130 mm až 250 mm 

zdvih pohyblivé čelisti 16 mm a 20 mm 

otáčky výstředníkového hřídele 180 ot/min 

výkon při štěrbině 200 mm 90 m
3
/h až 140 m

3
/h 

elektromotor 130 kW 

hmotnost drtiče 71 600 kg 

hmotnost pohonu 2 300 kg 

světlost hrdla 253 mm. 
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Nordberg Locomo 3812 [6] 

Princip činnosti: drcení probíhá excentricky mezi pohyblivým vnitřním a pevným 

vnějším pláštěm. Motor pohání přes klínový řemen hřídel drtiče, která otáčí 

prostřednictvím ozubeného kola excentrickou hřídelí. Ta pohybuje excentricky hřídelí 

drtiče, uložené na horním a dolním konci v ložiscích a na excentrické hřídeli upevněný 

vnitřní plášť (kužel) zajišťuje zdvihový pohyb v drtiči a tím vlastní drcení materiálu. 

Materiál k drcení je podáván shora a rozdrcený materiál vypadává spodní výsypkou 

z drtiče. 

Max velikost podávaného materiálu 340 mm 

Otáčky hřídele 998 ot/min 

Váha 16 000 kg 

Plnící otvor 380 mm 

Zdvihy 18 mm, 25 mm, 32 mm a 40 mm. 

Výkon drtiče: závisí na více faktorech jako např.: 

 - velikost zpracovávaného materiálu (velikost, tvrdost, houževnatost, vlhkost 

atd.) 

 - nastavení štěrbiny drtiče 

 - zdvih drtiče 

Omnicone 937 SX [5] 

Princip provozu: pro pohyb Omniconu jsou zapotřebí dvě osy. Osa procházející 

hlavním hřídelem ve středu stojanu se nazývá osa otáčení. Osa výstředníku, nakloněná 

vzhledem k ose hlavního hřídele, se nazývá osa krouživého pohybu. Obě osy se sbíhají 

v bodu, umístěném nad hlavním hřídelem v blízkosti hlavice - tento bod je střed otáčení. 

Drtící akce: otáčení výstředníku se drtící kužel postupně přibližuje k a oddaluje 

od drtícího pláště. Vzájemný pohyb těchto dvou drtících komponent vytváří drtící sílu. 

Materiál je zavážen do horní části drtící komory a drtící akce probíhá po celém obvodu už 

v horní části této komory. Rozdrcený materiál padá do spodní části drtící komory, kde je 

dodržován na požadovanou maximální velikost. 

Úroveň hlučnosti v provozních podmínkách: mezi 124 dB a 130 dB 

Otáčky předlohového hřídele 1047 ot/min 

Teplota vratného oleje: 17 °C – 55 °C 

Maximální vnitřní průměr pouzdra výstředníku: 251 mm 
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Výkon mazacího čerpadla: 110 l/min. 

Odrazový drtič Dragon BD 10 [12] 

Rozměry: 

-celkový průměr 2 500 mm 

-celková výška bez vstupního skluzu 1 805 mm 

-vnější průměr rotoru 1 000 mm 

Hmotnost:  

-kompletní drtič 4 000 kg 

-rotor 600 kg 

-hřídel 130 kg 

-řemenice 45 kg 

Rychlost rotoru: 

-minimální 1 030 ot/min 

-maximální 1 230 ot/min. 

4.2.2 Třídiče 

Odhliňovací hrubotřídiče OHT [10] 

Odhliňovací hrubotřídiče jsou schopny dotříděním jemné frakce zajistit odhlinění 

lomového materiálu se současným odlehčením následného primárního drtiče. Vibrační 

třídič s eliptickým pohybem skříně, jehož pohon tvoří rotující nevyvážená hmota umístěná 

mimo těžiště kmitajících hmot. Každý bod skříně třídiče opisuje elipsu, jejíž velikost a 

sklon závisí na poloze tohoto bodu vzhledem k těžišti kmitajících hmot, v oblasti těžiště 

přechází elipsa v kružnici. 

Kmitočet 12,8 Hz 

Amplituda výchylky cca 5 mm 

Počet třídících ploch 2 

Okatost horní plochy ø 120 mm 

Okatost dolní plochy 25 mm 

Max. rozměr vstupního zrna 800 mm × 800 mm × 630 mm 

Výkon elektromotoru 7,5 kW 

Úhel sklonu třídících ploch 20° 

Statické zatížení 69,6 kN 
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Dynamické zatížení -horizontální složka ± 3,5 kN 

 -vertikální složka ± 7 kN. 

THT 1500x3000 [14] 

Těžký hrubotřídič THT je vhodný pro odtříděni drobné frakce z lomového 

materiálu pro odlehčení následného primárního drtiče. Možnost použití těžkého 

hrubotřídiče na materiály s velmi špatnou tvarovou hodnotou (plochá, podlouhlá štětinatá 

zrna) případně s jinými nepříznivými vlastnostmi (větší množství hlíny) musí být 

konzultováno s dodavatelem. 

Kmitočet 18,3 Hz 

Amplituda výchylky 2 mm 

Počet třídících ploch 1 

Štěrbina třídící plochy 80 mm, 100 mm, 120 mm, 160 mm,  

   200 mm 

Max. rozměr vstupního zrna 1 300 mm × 1 000 mm 

výkon elektromotoru 15 kW 

úhel sklonu třídící plochy 17° 

statické zatížení 132 kN 

dynamické zatížení -horizontální složka ± 1,12 kN 

 -vertikální složka ± 2,85 kN. 

Dragon VP 3 150x500 [4] 

Nevyvážený vibrační třídič řady ¨V¨je konstruován se zřetelem na vyřešení 

problémů třídění při vysokých pracovních výkonech.Tento třídič je charakterizován 

speciálně navrženou, robustní konstrukcí, která mu umožňuje pracovat v nebezpečných 

pracovních podmínkách a zároveň mu dává značnou přizpůsobivost pokud jde o provoz a 

použitelnost. 

Rychlost otáčení 1 120 ot/min 

Amplituda vibrací 2,5 mm 

Sklon 18° 

Elektromotor 22 kW. 
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4.2.3 Navrhovaná modernizace strojového vybavení 

Při modernizaci strojového vybavení je samozřejmě jedním z hlavních faktorů 

ekonomické hledisko. Je nutné vždy posoudit poměr mezi cenou stroje a jeho přínosem 

pro zvýšení efektivity výroby. Pochopitelně by bylo ideální, provést veškerou obměnu 

strojů za nové hned při stěhování výrobní linky. Vzhledem k rozdílným rozměrům 

pro umístění strojů v lince by tak odpadly další nutné stavební úpravy. Ovšem finanční 

náročnost takové obměny je značná. Proto je pravděpodobnější postupná obměna 

jednotlivých strojů. Většina nových strojů má společného výrobce – firmu Nordberg.  

Navrhovaná obměna je v následující tabulce [Tabulka 1]. 

Tabulka 1: Navrhovaná obměna strojů 

Navrhovaná obměna strojů 

Starý stroj Nový stroj 

Cena  

bez DPH a 

dopravy
1
 

V 9–2 N C 125 200 000 € 

Omnicone 937 SX HP 100 140 000 € 

Nordberg Locomo 3812 GP 300 250 000 € 

Dragon BD 10 Barmac 6100 120 000 € 

SVT 2000x4000 CVB 2050-II 40 000 € 

LPE HEWIT–ROBINS CVB 2050-II 40 000 € 

VP 3 1500x5000 pouze výměna za nový 65 000 € 

HT 1800 x 4500 CVB 1845-II 35 000 € 

EDT 1500 x 3000 CVB 1540-II 25 000 € 

OHT 1250 x 2500 VP 1 1250x3000 18 000 € 

Čelisťový drtič 

Náhradu za stávající čelisťový drtič V 9–2 N jsem hledal mezi čelisťovými drtiči 

firmy Nordberg [18]. Všechny čelisťové drtiče typové řady C tohoto výrobce mají 

modulární, nesvařovanou rámovou konstrukci, která nabízí trvalou pevnost, spolehlivost a 

četné možnosti připevnění. Tyto drtiče disponují vyšší drtivou rychlostí 

                                                 
1
 Platné ceny firmy Metso Minerals, s.r.o., Brno ke dni 1.3.2011 
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s optimalizovanými kinematickými vlastnostmi včetně delšího úderu a efektivního 

štípacího úhlu, což vede k maximalizaci jejich výkonu. 

 

Obrázek 13: Rozměry čelisťových drtičů 

Tabulka 2: Rozměry čelisťových drtičů řady C 1xx 

 C 100 C 105 C 110 C 125 C 140 C 145 C 160 

A 

[mm] 
2400 2050 2670 2900 3060 3330 3550 

B 

[mm] 
1700 1450 2000 2100 2260 2430 2650 

C 

[mm] 
2880 2630 2830 3370 3645 3855 4200 

D 

[mm] 
1725 1530 1810 2090 2360 2475 2540 

E 

[mm] 
2250 1920 2385 2690 2890 2870 3180 

F  

[mm] 
245 200 380 450 450 450 450 

G  

[mm] 
818 780 950 1073 1172 1140 1315 

H  

[mm] 
1400 1200 1500 1600 1600 1800 1800 

J  

[mm] 
1170 1200 1300 1470 1640 1640 1880 

K  

[mm] 
267 180 250 280 300 250 385 
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Z uvedených čelisťových drtičů jsem pro naše podmínky vybral čelisťový drtič 

Nordberg  C 125, který disponuje následujícími technickými parametry: 

Nominální vstupní otvor  1 250 mm × 950 mm 

Příkon  160 kW 

Rychlost 220 ot/min 

Délka pevné čelisti 2 000 mm 

Celková hmotnost 36 700 kg. 

Kuželový drtič řady HP 

Kuželové drtiče vyrábí firma Nordberg v typové řadě HP [21]. Při konstrukci těchto 

kuželových drtičů využívá uvedená firma zkušeností s výrobou Symonsova kónického 

kužele a drtičů řady Nordberg Omnicone. 

 

Obrázek 14: Kuželový drtič HP 

Kuželové drtiče řady HP redukují údržbu a provozní náklady. Z provozního 

hlediska poskytují nejvyšší kapacitu, nejlepší tvar produktu, nejvyšší výnos, snadnou 

automatizaci, vysokou spolehlivost a flexibilitu. 
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Obrázek 15: Rozměry kuželových drtičů řady HP 

Tabulka 3: Rozměry kuželových drtičů řady HP 

  HP 100 HP 200 HP 300 HP 400 HP 500 HP 800 

A  

[mm] 
293 297 328 240 425 722 

B  

[mm] 
1505 1952 2207 2370 2730 3500 

C [mm] 
1560 1840 2020 2470 2650 3450 

D  

[mm] 
950 1160 1347 1645 1760 2225 

E  

[mm] 
1290 1630 1865 2055 2290 3335 

F  

[mm] 
694 914 1078 1308 1535 1863 

J  

[mm] 
65 70 85 105 125 159 

K  

[mm] 
- 545 660 830 882 1130 

Pro naše účely jsem vybral jako náhradu za drtič Omnicone 937 SX kuželový drtič 

Nordberg HP 100 s následujícími technickými parametry: 

Maximální příkon 90 kW 

Hmotnost drtiče 5 400 kg 

Otáčky hřídele 750 – 1 200 ot/min. 
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Obrázek 16: Drtící dutina HP 100 

Tabulka 4: Výběr drtícího otvoru HP 100 

Výběr drtícího otvoru drtiče HP 100 

produkt minimum nastavení "A" otevřený zásobník "B" 

extra 

jemný 
6 mm 20 mm 

jemný 9 mm 50 mm 

střední 9 mm 70 mm 

hrubý 13 mm 100 mm 

extra hrubý 21 mm 150 mm 

Kuželový drtič řady GP 

Kuželové drtiče Nordberg GP [20] jsou konstruovány tak, aby bylo dosaženo 

rozdrcení materiálu na požadované konečné produkty efektivně, spolehlivě a ekonomicky. 

Na spolehlivosti a bezpečném provozu drtičů GP mají svůj podíl velmi kvalitní oceli, ze 

kterých jsou vyrobeny. Koncept GP umožňuje velké vstupní otvory s poměrně malým 

kónickým průměrem, což je důležité zejména při sekundárním drcení pro zvýšení kapacity 

linky. Velmi důležitá je i pokročilá automatizace, kdy automatizační systém pomáhá 

operátorovi při hledání správného nastavení drtiče co nejrychleji a nejlépe. Snižuje se také 

potřeba lidského dozoru během drcení. GP drtiče jsou o 30% nižší než tradiční kuželové 

drtiče.  

Náhradou za drtič Nordberg Locomo 3812 by mohl být drtič Nordberg GP 300. 
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Obrázek 17: Drtič Nordberg GP 300 

Technické parametry GP 300: 

Příkon motoru 75 – 90 kW 

Zdvih 16 mm, 20 mm, 25 mm 

Hmotnost 7 350 kg 

Nominální vstupní otvor: střední 200 mm 

Nominální vstupní otvor: hrubý 250 mm. 

 

Obrázek 18: Rozměry drtiče GP 300 
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Odrazový drtič  

Odrazové drtiče Nordberg Barmac typové řady B [17] dosahují nejnižších možných 

cenových nákladů za tunu zejména zlepšováním energetické účinnosti, snižováním času na 

zajištění požadovaného úkolu a zlepšením drtivého výkonu. Tyto drtiče umožňují změnu 

rychlosti rotoru, výběr průměrů rotoru, volbu komory drcení a také úpravu vstupních 

kaskád. 

 

Obrázek 19: Odrazový drtič Barmac 

 

Obrázek 20: Řez odrazového drtiče Nordberg Barmac 

Tyto drtiče je možné do výrobní linky zařadit v jednoduchém nebo ve zdvojeném 

provedení, viz následující obrázek. 

 

Obrázek 21: Možnosti provedení odrazového drtiče 
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Z odrazových drtičů Nordberg typové řady B jsem jako náhradu za drtič 

Dragon BD 10 vybral drtič s typovým označením Barmac 6100 s následujícími 

technickými parametry: 

Maximální vstupní velikost 43 mm 

Otáčky rotoru 1 100 ot/min až 2 200 ot/min 

Kapacita 40 t/hod až 285 t/hod 

Celková hmotnost 4 904 kg. 

Třídiče  

Použití třídičů typové třídy Nordberg CVB [19] je všestranné, účinné a spolehlivé. 

Je možno je umístit po kterémkoliv stupni drcení. Jednotlivé části třídiče sestávají ze dvou 

modulárních vibrátorů spojených kardanovou hřídelí.  

 

Obrázek 22: Části třídiče CVB 

Kombinací kruhového pohybu a vhodného skluzu se dosahuje maximální efektivity 

pro všechny typy aplikací. Instalace nového modulárního třídiče trvá kolem tří hodin, takže 

linka může být opět rychle v provozu. 
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Tabulka 5: Parametry zařazených třídičů Nordberg 

Parametry 

třídičů 
CVB 

1540 II 

CVB 

1845 II 

CVB 

2050 II 

šířka  

[m] 
1,5 1,8 2,0 

délka 

[m] 
4,0 4,5 5,0 

plocha  

[m
2
] 

6 8 10 

počet  

plošin 
2 2 2 

příkon 

[kW] 
15 15 15 

zdvih  

[mm] 
10 až 13 9 až 13 7 až 11 

Tabulka 6: Parametry zařazených třídičů Nordberg 

4.3 Snížení prašnosti při provozu technologické linky [3] 

Při manipulaci a dopravě sypkých produktů dochází ke vzniku prašnosti. Tato 

nepříznivě zatěžuje životní prostředí v provozu a okolí, pracovní prostředí obsluh, 

nepříznivě ovlivňuje životnost technologického zařízení a provozní náklady.  

Prašnost lze obecně dělit na primární a sekundární. 

1. Primární prašnost – je prašnost vznikající vlastním provozem 

technologického zařízení. Prachové částice se dostávají do vznosu přímo 

z proudu dopravovaného materiálu. 

2. Sekundární prašnost - je prašnost vznikající rozvířením usazeného prachu, je 

to důsledek prašnosti primární. 

Z výše uvedeného je patrné, že prioritní je snížení primární prašnosti vedoucí 

k snížení také prašnosti sekundární. 
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4.3.1 Postupy vedoucí k snížení primární prašnosti 

1. Odsávání míst se zvýšenou prašností v technologickém zařízení. 

2. Středotlaké skrápěcí zařízení v místech se zvýšenou prašností 

v technologickém zařízení. 

3. Vysokotlaké mlžící zařízení  v místech se zvýšenou prašností 

v technologickém zařízení. 

Snížení primární prašnosti – odsávání 

V místech, kde dochází k intenzivnímu promíchávání materiálu dochází k úletu 

v něm obsažených prachových částic do okolního vzduchu. Jedná se hlavně o přesypy 

mezi jednotlivými komponenty výrobní linky a dále v zařízení, kde se materiál zpracovává 

t.j. drtičích a třídičích. V těchto místech jsou osazeny kapotáže a zákryty, které jsou 

napojeny  na odsávací potrubí. Odsáváním vzduchu se v zákrytech vytváří podtlak, který 

zamezí úniku prachových částic okolí. Odsávaný vzduch se vede potrubím do filtrů, kde se 

průchodem přes filtrační tkaninu zbaví obsažených prachových částic a vyčištěný se 

vyfukuje do atmosféry. Filtry jsou vybaveny zařízením, které provádí automaticky 

regeneraci filtračních ploch postupně v jednotlivých sekcích. Regenerace se provádí tak, že 

se otevřením klapky přivede venkovní vzduch na opačnou stranu filtrační plochy a ten 

působením podtlaku v komoře filtru projde tkaninou a uvolní zachycené částice, které 

spadnou do sběrného kužele ve spodní části skříně. Odtud se odvádí odfiltrovaný materiál 

do sběrné nádoby, ze které je po naplnění (naplnění je signalizováno) odvážen na skládku. 

Na chod odsávání je blokováno spuštění technologického zařízení, v případě že je odsávání 

odstaveno např. pro poruchu, zastaví se i technologie. 

Základní části odsávacího zařízení 

a) Vysokotlaký ventilátor 

Slouží k odvodu požadovaného objemu vzduchu při překonání odporů ve filtru a 

v potrubní trase. Je uložen na základu v blízkosti filtru. Výfukové potrubí je 

vyvedeno nad terén nad úroveň ochozu filtru a je zakončeno protidešťovou 

stříškou. 

b) Hadicový filtr 

Je použito stávajících filtrů. Filtry jsou složeny z jednotlivých filtračních skříní 

spojených do baterií (1 × po 4 ks filtru FV, 2 × po 3 ks filtru FV). Filtrační skříně 
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jsou uloženy na společném rámu a jsou navzájem propojeny přívodním a odvodním 

potrubím a sběrným šnekovým podavačem. Ke každé baterii je přiřazen jeden 

odsávající ventilátor a jedna sběrná nádoba. Odlučivost látkových filtrů udávaná  

v literatuře je přes 99%. Výkon ventilátoru pro filtr 4 × FV je 160 kW, výkon 

ventilátoru pro filtr 3 × FV je 90 kW. 

c) Odsávací potrubí 

Propojuje jednotlivá místa vzniku prašnosti s vlastním filtrem. Množství 

odsávaného vzduchu je stanoveno dle rozměrů příslušného zařízení (šířky pásu) a 

pádové výšky. Potrubí je dimenzováno tak, aby rychlost vzduchu neklesala pod cca 

20 m/s a směrem k filtru se zvyšovala, aby nedocházelo k usazování unášeného 

prachu a ucpávání odsávacích cest. 

d) Sací zákryty 

Pokud nejsou přímo součástí technologického zařízení jsou konstruovány tak, aby 

v maximální možné míře utěsnily prostor vzniku prašnosti. Přitom nesmí 

zabraňovat přístupu pro údržbu a kontrolu správné funkce zařízení. Napojení 

potrubí musí být umístěno tak, aby jeho ústí nezasahovalo do proudu pohybu 

materiálu. 

Snížení primární prašnosti –nízkotlaké skrápěcí zařízení 

Nízkotlaké skrápěcí zařízení je již lety ověřený způsob snižování primární prašnosti 

při dopravě sypkých a kusových materiálů. Snížení prašnosti se dosahuje pomocí vod 

s přídavkem smáčedla, která prochází speciálními tryskami. Trysky vodu rozstřikují 

na drobné kapénky, které na sebe vážou zvířený prach v přesypech. Tento sedá zpět 

do dopravovaného materiálu. Tlak vody, který se pro potřeby zkrápění používá je 

v rozsahu 0,5–0,7 MPa. Voda obsahuje přídavné chemické příměsi (smáčedla) pro snížení 

povrchového napětí dopravovaného materiálu. 

Základní části nízkotlakého skrápěcího zařízení 

a) Nízkotlaká jednotka 

Nízkotlaká jednotka je tvořena: 

 Filtrem hrubých nečistot. Ten slouží k odloučení případných nečistot ve 

vstupní vodě. 
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 Automatickým jemným filtrem. Jedná se o speciální zařízení filtrující vodu 

s odloučením větších částic nad 30–60 µm. Čištění sítí se provádí automaticky 

za chodu zpětným proplachem. 

 Dávkovacím zařízením smáčedla. 

 Zásobníkem se smáčedlem. 

 Magnetickou úpravou vody, což je zařízení, které omezuje tvoření usazenin 

v potrubí. 

 Nízkotlakou čerpací jednotkou se zásobníkem, tlakoměrem, pojistným 

ventilem a zařízením (pouze není-li k dispozici tlaková voda). 

 Čidly tlaku, průtoku, automatickou regulací výkonu, ovládací skříní sloužící 

k řízení nízkotlaké jednotky, celého skrápěcího systému a ke komunikaci 

s nadřazeným systémem ovládání dopravy. 

b) Rozvody vody 

Pro potřeby skrápění jsou použity na hlavní rozvody běžné pozinkované potrubní 

trasy. Pro případný zimní provoz jsou rozvody izolovány a podtápěny. 

c) Solenoidové boxy 

Jsou tvořeny dvěma skříňkami pro osazení solenoidových ventilů, jejich 

příslušenství a elektrického vybavení. Solenoidové boxy jsou vybaveny pro potřeby 

kontroly a údržby ručním režimem ovládání z místa. Pro zimní provoz jsou boxy 

podtápěny. 

d) Skrápěcí rampy 

Skrápěcí rampy jsou tvořeny speciálními tryskami. Každá tryska rampy je 

standardně vybavována čistícím filtrem. Rampy jsou uzpůsobeny pro jednotlivé 

případy použití. 

e) Řídící jednotka 

Na boku skříně nízkotlakého agregátu je osazena v samostatné skříni řídící a 

ovládací část pro ovládání a regulaci jednotlivých agregátů vlastní jednotky a 

solenoidových boxů. Řídící jednotka obsahuje vstupy a výstupy pro nadřazený 

řídící systém. 
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Snížení primární prašnosti –vysokotlaké mlžící zařízení 

Vysokotlaké mlžící zařízení je nový způsob snižování primární prašnosti při 

dopravě sypkých a kusových materiálů. Snížení prašnosti se dosahuje pomocí vody, která 

prochází pod vysokým tlakem speciálními vysokotlakými tryskami. Trysky vodu 

rozprašují na jemnou mlhovinu, která  na sebe váže zvířený prach v přesypech a sedá zpět 

do dopravovaného materiálu. Tlak vody, který se pro potřeby mlžení používá je v rozsahu 

7–8 MPa. Voda neobsahuje přídavné chemické příměsi (smáčedla) pro snížení  

povrchového napětí dopravovaného materiálu. 

Základní části vysokotlakého mlžícího zařízení 

a) Vysokotlaká jednotka 

Vysokotlaká jednotka je tvořena : 

 Filtrem hrubých nečistot, který slouží k odloučení případných nečistot ve 

vstupní vodě. 

 Automatickým jemným filtrem. To je speciální zařízení filtrující vodu 

s odloučením větších částic nad 30 µm. Čištění sít se provádí automaticky 

za chodu zpětným proplachem. 

 Magnetickou úpravou vody, což je zařízení, které omezuje tvoření usazenin 

v potrubí. 

 Vysokotlakým čerpadlem s tlakoměrem a pojistným ventilem. To čerpá 

do výtlačného potrubí vodu o vysokém tlaku cca 8 MPa. 

 Čidly tlaku, průtoku, automatickou regulací výkonu a ovládací skříní, která 

slouží k řízení vysokotlaké jednotky celého skrápěcího systému a ke 

komunikaci s nadřazeným systémem ovládání dopravy. 

b) Vysokotlaké rozvody 

Pro potřeby vysokotlakého mlžení je nutno zajistit vysokou čistotu dopravované 

vysokotlaké vody vedené k jednotlivým mlžícím tryskám. Z tohoto důvodu jsou 

pro rozvody používány trubky z nerezavějící oceli a vysokotlaké hadice. Vzhledem 

k malému průtoku je jmenovitá světlost potrubí malá (do cca DN 20). Pro zimní 

provoz jsou rozvody izolovány a podtápěny. 
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c) Solenoidové boxy 

Jsou tvořeny dvěma skříňkami pro osazení solenoidových ventilů, jejich 

příslušenství a elektrického vybavení. Solenoidové boxy jsou vybaveny pro potřeby 

kontroly a údržby ručním režimem ovládání z místa. Pro zimní provoz jsou boxy 

podtápěny. 

d) Mlžící rampy 

Mlžící rampy jsou tvořeny speciálními vysokotlakými tryskami pro vývin 

mlhoviny. Každá tryska rampy je standardně vybavována čisticím filtrem. Rampy 

jsou uzpůsobeny pro jednotlivé případy použití. 

e) Mlžící děla 

Mlžící dělo je speciální kompaktní zařízení tvořené vysokotlakými kruhovými 

rampami, ventilátorem a trupem děla. Vysokotlaké rampy vyvíjí vhodnou 

mlhovinu. Ventilátor vhání vzduch do trupu děla a unáší vzniklou mlhovinu 

směrově ven z děla. Dělo je vybaveno naklápěcím mechanismem pro směrování 

proudu mlhoviny a uchycení na pomocné ocelové konstrukce. Přívod k mlžícím 

rampám je vybaven čistícím filtrem. Použití děla je pro neutěsněné venkovní 

přesypy a prostory. 

f) Řídící jednotka 

Na boku skříně vysokotlakého agregátu je osazena v samostatné skříni řídící a 

ovládací část pro ovládání a regulaci jednotlivých agregátů vlastní vysokotlaké 

jednotky a solenoidových boxů. Řídící jednotka obsahuje vstupy a výstupy pro 

nadřazený řídící systém. 

Pro snížení primární prašnosti představuje vysokotlaké mlžící zařízení kvalitativně 

nové řešení. Oproti středotlakému zkrápění, které má ve specifických případech své 

opodstatnění, je hlavní předností účinnější snížení prašnosti a minimální spotřeba 

upravované vody. V porovnání s rovnocennými postupy snižování prašnosti, jako 

například parou nebo odsáváním, jde o výrazně energeticky a materiálově úsporný systém 

šetrný k životnímu prostředí. 
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Nasazení jednotlivých postupů ke snížení primární prašnosti na technologické lince 

lomu Libochovany 

Pro maximální snížení primární prašnosti na lomu Libochovice jsou navrženy pro 

místa se zvýšenou prašností jednotlivé níže popsané postupy. Číslování dopravních uzlů 

odpovídá technologickému schématu (příloha č. 2). 

 násypka 1 vysokotlaké mlžení – dělo 

 přesyp třídič 2 – drtič 3 vysokotlaké mlžení – dělo 

 přesyp dopravník 4 – skládka vysokotlaké mlžení – dělo 

 přesyp drtič 3 – dopravník 5 vysokotlaké mlžení 

 přesyp dopravník 5 – skládka vysokotlaké mlžení – dělo 

 přesyp třídič 8 – dopravník 9 vysokotlaké mlžení 

 přesyp dopravník 9 – skládka vysokotlaké mlžení – dělo 

 přesyp dopravník 16 – skládka vysokotlaké mlžení – dělo 

 přesyp dopravník 35,36–38 vysokotlaké mlžení 

 přesyp dopravník 39-40 vysokotlaké mlžení 

 přesyp dopravník 40-41 vysokotlaké mlžení 

 přesyp dopravník 44,45–46 vysokotlaké mlžení 

 přesyp dopravník 46–47 vysokotlaké mlžení 

 přesyp dopravník 47 a násypka 48 vysokotlaké mlžení – dělo 

Celkem se předpokládá osazení 6 kusů vysokotlakých jednotek a 6 kusů mlžících 

děl s maximální.spotřebou vody 5 m
3
/hod. Zařízení nízkotlakého skrápění a vysokotlakého 

mlžení bude pracovat v automatickém režimu. Obsluha vykonává pouze dozor nad 

zařízením. Vysokotlaká jednotka a jednotlivé solenoidové ventily budou vybaveny 

přepínačem pro ruční ovládání. Jednotlivé dílčí postupy pro snížení primární prašnosti 

ovlivní okolní prostředí, zlepší hygienu a pracovní podmínky obsluhy, sníží opotřebení 

technologického zařízení a sníží pracnost při úklidu sekundární prašnosti 

4.3.2 Postupy vedoucí k snížení sekundární prašnosti 

Pro likvidaci vzniklé sekundární prašnosti (úklid) bude na lomu Libochovany 

nasazen mobilní průmyslový vysavač. Úklid bude prováděn v prostorech přesypných věží 

a ostatních prostorech technologie, kde se předpokládá vznik sekundární prašnosti. 

V těchto úklidových místech budou instalovány stabilní potrubní rozvody pro úklid. 
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Mobilní vysavač bude při úklidu napojen na tyto stabilní rozvody. Po naplnění zásobníku 

mobilního vysavače odprašky, bude obsah odvezen a vyprázdněn na skládku hlušiny. 

Podstata funkce a přínos mobilního průmyslového vysavače 

Mobilní průmyslový vysavač je nasazován v případě úklidu více objektů 

vzdálených od sebe, nebo v případě potrubí trasy delší než 250 m. Mobilní vysavač sestává 

z průmyslového vysavače osazeného na dopravním prostředku. Toto představuje zařízení 

na likvidaci sekundární prašnosti v provozech s výskytem prachu. Jedná se o podtlakovou 

pneumatickou dopravu, která dopravuje odsátý prach z několika určených míst do místa 

odlučování. Odsávaný materiál je vlivem vysoké rychlosti transportního vzduchu stržen do 

manuálně vedené sací hubice a unášen dál. Ve stabilním potrubním rozvodu dojde ke 

snížení rychlosti vlivem tření materiálu o stěny potrubí, hodnota rychlosti však zůstává 

dostatečná vzhledem k minimální hodnotě. K odloučení materiálu od transportního 

vzduchu dochází v odlučovači, odkud je materiál vyprazdňován. Čistý transportní vzduch 

je přes bezpečnostní filtr odsáván vakuovým dmychadlem a vyfukován do okolí. 

Oproti klasickému způsobu úklidu – ručnímu, je nasazení průmyslového vysavače 

vysoce produktivní metoda umožňující úklid podlah, technologického zařízení včetně 

likvidace většího množství materiálu, případně závalů, bez rozviřování usazeného prachu. 

Tímto příznivě ovlivní okolní prostředí, zlepší hygienu a pracovní podmínky obsluhy. 
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5 Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout rekonstrukci technologické linky 

v kamenolomu Libochovany. Při řešení jsem vycházel ze stávajícího stavu, který jako 

technik výroby znám detailně, a z hlavního problému, který nyní řešíme každodenně.  

Tímto problémem je umístění současné linky v blízkosti státní silnice 1. třídy, za 

což jsme pravidelně napadáni Českou inspekcí životního prostředí. Řešením je proto 

přestěhování dále od silnice, které je výhodné i pro nás, protože se tak linka dostane do 

prostor nynější těžby. Tím se ušetří dopravní prostředky, pohonné hmoty, snížením počtu 

drtičů dojde k úspoře elektrické energie. Při popisu takto přestěhované technologické linky 

jsem vycházel z technické zprávy firmy „bpo spol s r.o.“, která pro náš lom přináší návrh 

blokového rozmístění jednotlivých částí technologické linky s využitím svahovitosti 

terénu. V samostatné příloze č. 3 mé diplomové práce jsou proto uvedeny i hodnoty 

nadmořské výšky. 

Při volbě strojů do modernizované technologické linky jsem vybíral z výrobků 

firmy Nordberg, které v ČR nabízí firma „Metso Minerals s.r.o.“ a projekčních řešení 

firmy „PSP Engineering“. Po porovnání technických parametrů, finančních nákladů a 

našich potřeb jsem zvolil stroje Nordberg, tak jak je uvedeno v podkapitole 4.2.3. mé 

diplomové práce.  

Zavedením nových strojů, podle finančních možností, navíc dojde k úsporám na 

údržbě strojů, nákupu náhradních dílů a díky zvýšené automatizaci nových strojů i 

k snížení počtu pracovních sil u technologické linky.  

Významné je i zlepšení ekologických podmínek těžby a zpracování horniny pomocí 

prostředků a zařízení ke snížení prašnosti. Zde jsem vycházel z technické zprávy firmy 

„bpo spol s r.o.“, která tuto problematiku řeší dost detailně. 

Myslím si, že cíl práce se mi podařilo naplnit. Z této práce je možno vycházet při 

dalším plánování modernizace technologické linky v kamenolomu Libochovany. Je nutné 

dořešit zejména plán elektrorozvodů, vodoinstalace a stavebních úprav. 
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