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Anotace 

 Předloţená bakalářská práce se zabývá dvěma hlavními technologickými procesy, 

jako je drcení a mletí. Dále pak především recyklací odpadů a vybraných sestav 

recyklačních linek pro různé druhy odpadů. Jedná se o procesy, které jsou v práci obecně 

charakterizovány a poté publikovány do oblasti odpadů. V praxi se pouţívají i jiné 

způsoby, ale technicky a konstrukčně jsou si tyto zařízení podobná.  

Klíčová slova 

Drcení, mletí, recyklační linka, drtiče, mlýny, odpadové hospodářství, odpady, 

recyklace odpadů 

 

Summary 

The thesis deals with the two main technological processes, such as the crushing 

and grinding. Furthermore, in particular, recycling of waste and selected reports recycling 

lines for different types of waste. These are processes that are at work in General, 

characterized by, and then published to the area of waste. In practice, they use other 

methods, but technically and structurally, these devices are similar. 

 

Keywords 
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wasterecykling 
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Seznam použitých zkratek 

OH – Odpadové hospodářství 

PUR – Polyuretan 

B2B – Botle to Botle – uzavřený okruh 

PET – Polyetylen  
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1 Úvod 

Vzhledem k tomu, ţe narůstají a rozvíjejí se nové společnosti s novými 

technologickými procesy, které na sebe váţou problém narůstajícího mnoţství odpadů, je 

nutné odpady více recyklovat. Otázkou zůstává, jak zajistit, aby jejich vyuţití a zpracování 

bylo co nejefektivnější a nejlepší. 

V současné době je stále diskutované téma recyklace odpadů materiálu jako sníţení 

z objemu skládkového nebo spalovaného odpadu. Dále pak vyuţití nově získaných 

produktů z recyklace surovin z odpadů. Získané produkty jsou většinou ekologické a 

ţivotnímu prostředí šetrné. Společnosti zabývající se touto problematikou se stále snaţí 

vyuţít všech moţných způsobů, aby těchto nově vzniklých produktů bylo co nejvíce.  

Cílem práce je vypracovat přehled zařízení jako drtičů a mlýnů vhodných pro vyuţití 

v recyklačních linkách pro konkrétní typy odpadů. V této oblasti se stále rozvíjejí nové 

technologie a zařízení. Vzhledem k jejich velkému mnoţství, různým typům byly vybrány 

jen některé. Převáţně ty nejčastěji pouţívané v odpadovém hospodářství. 

Jelikoţ důleţitost těchto úpravnických procesů nejenom v ČR, ale i v zahraničí má 

veliký význam, lze konstatovat, ţe všichni výrobci a dodavatelé se předhánějí v nabídkách 

těchto zařízení, které dodávají na trh. Snaţí se přizpůsobit poţadavkům a přáním odběratelů 

a neustále se zdokonalovat ať uţ ve výkonnosti, mobilitě ale také účinnosti jednotlivých 

drtičů a mlýnů. 

V poslední části pak jsou uvedeny celé recyklační linky sloţené ze specifických 

zařízení, které jsou určeny pro různorodé zpracování odpadů. Pro jejich velké mnoţství jsou 

uvedeny jen vybrané recyklační linky na zpracování odpadového materiálu. 
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2 Teoretické základy procesů drcení a mletí 

V návaznosti na růst ţivotní úrovně obyvatel a na spotřebu většího mnoţství 

spotřebních statků a zvyšující se výroby, dochází ke stálému zvyšování zbylého odpadu. 

Proto je v současně době stále diskutované téma – recyklace odpadů, která dnes uţ svými 

technologiemi umoţňuje šetřit obnovitelné ale i neobnovitelné zdroje ale také velkou 

měrou omezovat zátěţ na ţivotní prostředí. Právě toto je hlavním cílem a velkou snahou 

zvýhodnit je před spalováním a skládkováním. 

Protoţe, je pouţívaný materiál velmi různorodý, proto způsoby jeho zpracování se 

neustále mění a zdokonalují. Veškeré tyto procesy, které vycházejí z úpravnických 

procesů, jsou vyuţívány nejen v oblasti zpracování rud, uhlí, ale v jiném odvětví atd. 

Mechanické rozpojování – tuhé hmotné částice jsou rozpojovány působením 

vnějších sil, jeţ přemáhají síly soudrţnosti = část spotřebované energie vykonává 

uţitečnou práci tím, ţe překonává molekulární síly a rozpojuje částice horniny a větší část 

energie se však spotřebuje na překonávání tření a mění se v tepelnou.[1] [3] 

Při úpravnických procesech je neméně důleţitá správná volba těchto procesů, ale i 

odpovídajících vhodných zařízení, jejichţ výběr je odvíjen od materiálu, který je 

zpracováván, následně zneškodňován nebo dále upravován. K těmto procesům 

zdrobňování materiálů se pouţívají nejenom drtiče a mlýny, ale také různé mechanizmy a 

stroje.[1] 

Velkou odlišností u zařízení pouţívaných pro recyklaci odpadů jsou pracovní části 

a dále způsoby jejího zpracování. 

Samotná výrobní technologie má vţdy vysoké výrobní náklady. Vzhledem ke 

skutečnostem jsou tyto zařízení, jako jsou drtící a mlecí stroje velkými spotřebiči 

elektrické energie. Ovlivňujícím faktor, který tuto spotřebu ovlivňuje, je působení síly, 

vyplývající ze samotného provozu zařízení. Jako další faktor, který ovlivňuje drcení je 

vzájemné uspořádání zrn k pracovní části drtičů. Také jsou zde i rozdíly v důsledku 

různého druhu štěpení. V neposlední řadě také rozdíly v pruţnosti a fyzikálních 

vlastnostech. 

Při samotném procesu rozpojování se přemění asi 95 % energie na teplo. Jen 

menší část je spotřebována na samotné rozpojení částic materiálů. [1][2][3] 
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Tabulka č 1: Velikosti zrn produktů při drcení a mletí [zdroj 3] 

 

 

 

 

 

 

            

                          

(Tabulka podle zdroje 3)   

2.1 Druhy mechanického zdrobňování 

Druhy mechanického zdrobňování můţou být různé způsoby jako drcení, mletí, 

lisování, při níţ na materiál způsobí vnějších síly. Tento materiál je pak dále rozrušován a 

rozpojován smykem, tlakem, nárazem nebo úderem. Je moţné kombinovat více 

způsobů.[3] 

 

Obrázek č 1: Druhy mechanického rozpojování [zdroj 3] 

Způsob 

rozpojování 

Velikost 

rozpojovaných zrn 

[mm] 

Typ zařízení (drtiče, mlýna) 

Hrubé drcení větší neţ 125 čelisťový, kuţelový ostroúhlý drtič 

Střední drcení větší neţ 25 kuţelový tupoúhlý drtič 

Jemné drcení menší neţ 25 kladivový, odrazový, válcový drtič 

Mletí hrubé 3-6 tyčový, autogenní mlýn 

Mletí střední 0,08-0,8 kulový, bubnový, autogenní mlýn 

Mletí jemné 0,03-0,08 kulový-troubový mlýn 

Mletí velmi jemné 

0,01-0,03 
kulový-troubový mlýn, vibrační 

mlýn 

0,003-0,01 tryskový, koloidní mlýn 
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Teorie podle Kirpičeva  

Spotřeba práce je na rozpojování úměrná nikoli nově vznikajícímu povrchu, ale 

objemu drceného tělesa. Moţno vyjádřit vztahem: [3]  

                                                                                                              (1.1)  

 

A1 je práce vynaložená na rozpojování jednoho tělesa, 

A2 je práce na rozpojení druhého tělesa, 

V1 je objem prvého tělesa,  

V2 je objem druhého tělesa 

   

 

Teorie podle Bonda 

 

Vysvětluje rozpojení tuhých hmot tím, ţe dochází k přeměně mechanické energie 

v tepelnou. Při výrobě cementu se např. určuje melitelnost různých materiálů tzv. 

součinitelem melitelnosti: [3] 

 

                                                                                                                          (1.2) 

 

 

 
te - čas potřebný k rozemletí materiálu zvoleného za etalon (křemen nebo cementový slínek) na takovou 

jemnost, aby zbytek na sítě okatosti 0,090 mm byl menší než 10 %; 

tv - čas potřebný na rozemletí vzorku zkoumaného materiálu na stejnou jemnost. 

 

 

 

Stupeň drcení a mletí 

Stupeň drcení, který vyjadřuje zmenšení velikosti rozpojovaného materiálu. 

Stupeň drcení a mletí vyjadřuje poměr kusů výchozího materiálu k velikosti zrn získaného 

produktu. [3] 

lze vyjádřit jako:                                                                        (1.3) 

 

 

z1- je průměr velikosti největších kusů nebo zrn před rozpojováním 

z2 - je průměr velikosti největších zrn v rozpojeném materiálu 
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Vzorec lze pouţívat, ale je jen jako orientační pomůckou, aby napomohl při projektování 

drtičů a mlýnů.[3] 

2.2 Drtiče a drcení 

Drcení probíhá za pomoci drtičů k mělnění odpadu na menší zrna. Konstrukce musí 

vycházet z mechanických vlastností drceného materiálu. Pořízení nových drtičů je 

poměrně finančně nákladné. Všechny nové bezpečnostní normy zajišťují sníţení rizika 

úrazu a jejich nařízení zamezuje jakýkoliv  dotyk rukou s drtičem. Násypky uţ bývají 

poměrně vysoké a jsou opatřeny zástěnou pro zpětný návrat drceného materiálu. Spodní 

část drtiče je zapotřebí doplnit správně naddimenzovanou drtící komoru se sítem. 

U některých typů drtičů neţ dojde k odsátí tlakovým potrubím, je důleţité, aby drtící 

materiál měl dostatečný prostor. Platí to hlavně při drcení lehkých a sypkých materiálů. 

Pro lepší výkon drtiče je dobré drtič doplnit odsávacím zařízením, které se postará o vysátí 

nadrceného materiálu. Materiál, který vstupuje do odsávací hadice spolu s drceným 

materiálem, způsobuje statistickou elektřinu. Je moţné pouţít hadici s ovinutým drátem, na 

který je moţné připojit zemnící vodič a tím sníţit riziko vytvoření statické elektřiny. Při 

drcení vydávají drtiče zvýšený hluk, proto je dobré pouţívat ochranu sluchu a nezanedbat i 

ochranu zraku, před vylétnutím předmětu z drtící jednotky. Dá se pořídit starší typ drtiče, 

ale musí se provést repase mechanických částí drtiče. [1][4] 

 

2.2.1 Drtiče vhodné pro recyklaci odpadů 

Pokud budeme vybírat vhodné zařízení, je velmi důleţitá tvrdost zpracovávaného 

materiálu. Na kaţdý typ odpadu je potřeba pouţít správnou technologii působení. Je moţno 

zpracovávat ostřím, úderem nebo případně tlakem.[5] 
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Rozdělení drtičů I. 

Dělit drtiče lze podle energetického hlediska připojení, dále pak podle typu pohonu, u 

kterých je velmi důleţité, kde a jaký můţeme pouţít a jako poslední lze rozdělit podle 

příkonu. 

 

 

 

 

PODLE 

POUŽITÉHO 

ENERGETICKÉHO 

ZDROJE 

  

PODLE TYPU 

POHONU 

  

PODLE PŘÍKONU 

MOTORU 

 

 

 

- Samojízdné, vlastní pohon         - Elektromotor                    - Malé, výkon 1 aţ 3 kW 

- Připojitelné k energetickému        - Spalovací motor                 - Střední, výkon 3 aţ 50 kW 

   zdroji                                           - Hydromotor                       - Velké, výkon nad 50 kW 

- Přívěsné s vlastním pohonem     - Na vývodové hřídeli 

                                                                traktoru 
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Rozdělení drtičů II. 

Dělení drtičů dle přepravy, rychlosti a druhů drcení.   

 

PODLE POČTU 

OTÁČEK 

 PODLE TYPU 

PRACOVNÍHO     

ÚSTROJÍ 

 PODLE ZPŮSOBU 

PŘEPRAVOVÁNÍ 

 

                                                                                      

 

- Pomaluběţné                             ZÁKLADNÍ                 ODVOZENÉ       - Přenosné 

- Rychloběţné                               - Kladivové                   - Síťové              - Převozné 

                                                     - Čelisťové                    - Čepové 

                                                     - Odrazové                    - Bubnové 

                                                     - Válcové                       -Talířové 

                                                     - Kuţelové                     - Noţové 

                                                                                           - Spirálové ostří 

                                                                                           - Kombinované 

                                                                                           - S frézovacím válcem 

                                                                                           - Se šnekovým řezacím 

                                                                                             mechanizmem 

 

 

                       - Jednohřídelové 

                       - Dvouhřídelové 

                       - Čtyřhřídelové 

 

PODLE POČTU 

HŘÍDELÍ 
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podle použitého energetického zdroje 

- samojízdné s vlastním pohonem 

- připojitelné k energetickému zdroji 

- přívěsné s vlastním motorem 

podle typu pohonu 

- elektromotor 

- spalovací motor 

- hydromotor 

- na vývodovou hřídel traktoru 

podle příkonu motoru 

- malé – výkon motoru 1-3 kW  

- střední – výkon motoru 3-50 kW 

- velké – výkon motoru nad 50 kW 

podle způsobu přepravování 

- přenosné 

- převozné (nesené traktorové, na jednonápravovém nebo 

dvounápravovém podvozku) 

podle typu pracovního ústroji (závisí na kvalitě rozmělnění a výkonnosti) 

 základní typy 

- kladivové  

- čelisťové  

- odrazové  

- válcové 

 kuželové odvozené ze základních typů  

- sítové  

- čepové 

- bubnové 

- talířové 

- noţové  

- spirálové ostří  

- kombinované 

- s frézovacím válcem 

- se šnekovým řezacím mechanizmem 
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podle počtu otáček 

- pomaloběţné 

- rychloběţné 

podle počtu hřídelí 

- jednohřídelové  

- dvouhřídelové  

- čtyřhřídelové [5] 

 

 

Čelisťové drtiče 

Mají vysoký výkon a schopnost zpracovávat velké kusy materiálu při nízké 

hmotnosti. Jejich předností je i jednoduchá konstrukce, velmi lehké technické řešení 

s jednoduchým kinematickým mechanismem, který umoţňuje vyšší výkon a lepší 

vtahování velkých kusů materiálu do drtícího prostoru. Pouţitelnost těchto drtičů je 

například při drcení lomového kamene nebo betonu, ale i na recyklaci cihelného zdiva, a to 

v semimobilních i mobilních zařízeních.[7] 

 

 

 

Obrázek č 2: Jednovzpěrný čelisťový drtič[zdroj 6] 
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Válcové drtiče 

Tyto drtiče jsou určeny pro hrubé a středně hrubé drcení širokého spektra 

materiálů. Mají jednoduché a jednoznačné nastavení přítlačné sily pohyblivého rotoru, 

jednoduchý systém stavění drtící štěrbiny, kterou dochází k nastavení výstupní zrnitosti.[8] 

Válce mohou být hladké, rýhované, ale i s jinou úpravou. Dvouválcové drtiče 

pracují na principu otáčení válců proti sobě, a to buď se stejnou, nebo odlišnou rychlostí. 

Vlivem třecích sil mezi materiálem a povrchem válců je materiál vtahován do tlamy drtiče. 

Pouţitelnost je u materiálů lehce a středně drtitelných materiálů a jsou vhodné 

i pro lepivé materiály, které ucpávají tlamy jiných strojů.[8] 

 

 

Obrázek č 3: Válcový drtič[zdroj 30] 

 

 

 

Nožové drtiče 

Drtí materiál ostrými noţi, pevně osazenými na rotoru. Materiál je rozdrcen 

rovnoměrně a jeho velikost závisí na počtu noţů, otáčkách rotoru a rychlosti vtahování. 

Drtiče s rovnými noţi jsou vybaveny rotorem, na kterém  jsou v kolmé přímce ke svislici 

stroje umístěny noţe. Ke střihu dochází za pomoci kolmo na sebe umístěných noţů. 

Velikost získané nadrcené frakce, závisí na pouţitém sítu. Odvod materiálu zajišťuje 
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ventilátor s cyklónem, umístěný na výstupu pod sítem. Pouţití drcení plastů, gumy, 

dřevních materiálů.[1][3] 

 

 

Obrázek č 4:  Nožové – tři nože [zdroj 30] 

 

Kuželové drtiče 

Tyto drtiče jsou především určeny hlavně drcení tvrdých materiálů. Materiál se 

drtí mezi kuţelem a pláštěm. Kuţely můţou být buď tupoúhlé, nebo ostroúhlé. Zatíţení 

nosných konstrukcí sniţuje uloţení na pryţových pruţinách. Konstrukční provedení těchto 

typů má poměrně stabilní konstrukci a vysokou účinnost. Tento typ drtiče je jedním 

z nejpouţívanějších. Pouţití při drcení rud a kameniva a stavebních odpadů.[9] 
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Obrázek č 5: Kuželový drtič [zdroj 9] 

Rozdělení kuţelových drtičů 

 Ostroúhlé – pro hrubé drcení  

 Krouţivé 

 Tupoúhlé – pro jemné drcení  

 Granulátory 

 

Kladivové drtiče 

Kladivový drtič je tvořen hřídelí, na které je vsazen ocelový náboj s kyvnými 

kladivy. Materiál naráţí na otáčející se kladiva a je vrhán na profilované desky, kde je 

drcen. Kladivový drtič mívá reversní chod pro optimální vyuţití kladiv a rovnoměrnému 

opotřebení celého stroje. Drtiče těchto typů se vybavují ještě bezpečnostní klouzavou 

spojkou proti přetíţení, která chrání drtič v případě zablokování čelistí. Jsou vhodné pro 

drcení měkkých a středně tvrdých materiálů, např. cihel nebo keramických materiálů 

v recyklačních linkách. Jako přednost kladivových drtičů můţe být, nízké náklady na 

provoz a údrţbu, vysoký výkon, dlouhá ţivotnost drticích těles. [8] 
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Obrázek č 6: Kladivový drtič [zdroj10] 

 

 

2.3 Mlýny a mletí 

Mletí je především určeno k dokonalému otevření zrn, aby se uvolnily částice 

uţitkových materiálů od neuţitkových sloţek. Správná volba a nastavení technologického 

postupu mlecího zařízení je jedním z prvotních a důleţitých rozhodnutí kaţdé vyspělé 

společnosti pro sniţování celkových nákladů a zvyšování celkových výnosů. Nadměrné 

mletí plýtvá energií a zvyšuje se podíl jemných částic.[3] 

 

Tabulka č 2: Spotřeba energie [zdroj10] 

  Mlýn – 10 kladiv Mlýn – 16 kladiv 

motorová 

jednotka 

elektro - 750 kW 

diesel 440 kW - 

odsávání  75 kW 75 kW 

výrobní kapacita  8-10 tun/hod 35 tun/hod 

 (tabulka je upravena podle zdroje [10]) 

 

 

Mlýny lze rozdělit podle několika hledisek 
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 Podle pracovních těles:[11]  

- mlýny s volně uloţenými mlecími tělesy 

 kulové mlýny 

 tyčové mlýny 

 vibrační mlýny  

 mlýny kuličkové 

 mlýny kladkové 

 mlýny proudové 

 mlýny noţové 

 mlýny kladivové 

 mlýny úderové 

 talířový mlýn 

 

Vibrační mlýn 

Tento typ mlýna je nazván podle svého tvaru, ve kterém jsou umístěna mlecí 

tělesa a samotný rozpojovací materiál. Vše je uloţeno na soustavách pruţin. Excentricky 

uloţené závaţí uloţené na hřídeli vyvozuje kmitavý pohyb a poté dochází k vyvolání 

krouţivého pohybu náplně, přičemţ dochází k mletí částic tak, ţe je rozbíjí mlecí tělesa 

(válečky).[11] 

 

 

  

Obrázek č 7: Vibrační mlýn[zdroj12] 
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Obrázek č 8: Vibrační kulový mlýn[zdroj 3] 

 

Nožový mlýn 

Noţový mlýn je vybaven několika noţi, které jsou uloţené kolem rotoru – na 

statoru a zároveň noţe, které jsou umístěné přímo na rotoru. Velikost recyklátu určuje 

velikost sít. Síta jsou umístěna v dolní části mlýna. Pouţití především při zpracování plastů  

 

 

 

 
Obrázek č 9: Nožový mlýn [zdroj 14] 
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Talířový mlýn 

U tohoto mlýna se v mlecím prostoru materiál rozemílán nárazy na talíř, který se 

otáčí v opačném směru. Záleţí na nárazu rotoru a tlaku vzduchu, tím je zajištěno otírání 

zrn o sebe. Výhodou těchto mlýnů je schopnost rozemlít aţ zrnitost m 1. 10 
6

. Velikost je 

dána štěrbinami mezi bočnicemi. Pouţití na vláknité materiály nebo dřevěné 

odpady.[10][14] 

 

Obrázek č 10: Talířový mlýn [zdroj14] 

 

 

2.4 Fluorit Teplice s.r.o., 

Společnost Fluorit Teplice s.r.o. pouţívá pro zpracování minerálních surovin 

širokou škálu mechanizmů, které jsou technologicky propojeny do výrobního celku. Jedná 

se zejména o drtiče, mlýny, multicyklóny a jiné. Do doby, neţ se zpracovávané suroviny 

stávají konečným výrobkem, musí projít úpravou, kde dochází k mnohonásobnému 

zmenšení. Poţadované velikosti získáváme právě na drtícím, mlecím, třídícím zařízení. 

Technologické schéma linky 400.[Příloha č. 2] 

Jiţ zmiňovaná zařízení jako jsou drtiče, mlýny, nebo třídící zařízení umoţní 

připravit výrobky v širokém zrnitostním spektru, v zrnitosti několika milimetrů nebo mleté 
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a mikromleté materiály se zrny menšími neţ 45.10
6

m. Vyuţívají technologii ţelezného 

mletí, tak i technologii neţelezného mletí, která se vyuţívá pro výrobky keramického 

průmyslu.[15] 

 

 

Obrázek č 11:  Granulátor, který využívá Fluorit Teplice s.r.o. 
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Obrázek č 12: Kulový mlýn, který využívá Fluorit Teplice s.r.o. 

 

Obrázek č 13: Keramický mlýn, který využívá Fluorit Teplice s.r.o. 
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Vyráběné produkty, které vyrábí firma Fluorit Teplice s.r.o.: 

 Flotační koncentrát 

 Kusový (metalurgický) kazivec 

 Dolomit 

 Ţivec 

 Sintermagnesit 

 Miluflux 

 

Vyprodukované produkty, které společnost Fluorit Teplice s.r.o. získala, jsou 

dodávány do mezinárodních společností s různými obory činnosti jako hutnictví a 

metalurgie, keramické, elektrody a svářecí prášky.[15] 

 

3 Typy zařízení vhodné pro konkrétní typy odpadů vyráběné v ČR i 

v zahraničí 

Jedná se modifikovaná zařízení, určená pro zpracování, zmenšení objemu, nebo 

recyklaci odpadů. [3] 

 Dvouhřídelové pomaluběţné drtiče – vyuţívají se na směsný nespecifikovaný 

odpad 

 Jednohřídelové pomaluběţné drtiče – vyuţívá se u směsného odpadu, kde je 

potřeba získat určitou zrnitost výstupu (plasty) 

 Jednohřídelové drtiče bez síta – vyuţívá se pouze na zmenšení objemu odpadu 

(lepenka, krabice) 

 Noţové mlýny – vyuţívají se tam kde je potřeba určité velikosti výstupu /plasty, 

gumy, papír) 

 Kladivové mlýny – vyuţití na drcení křehkých materiálů (sláma, sklo, chemikálie) 

 Hydraulické nůţky – vyuţití k dělení odpadů (ocel, barevné kovy, kabely) 
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3.1 Zařízení dodávané na český trh 

Společnost Vortex s.r.o. vyrábí, vyvíjí drtiče a recyklační linky od roku 1983. 

Drtiče jsou flexibilní a je moţné je nastavit jak na hrubé drcení podruhé na jemné drcení. 

Drtící nástroje jsou nastaveny hydraulicky. Nastavitelná je také rychlost drcení, která 

ovlivňuje mnoţství jemného materiálu v produktu. Stroje jsou konstruovány jako stabilní 

s dlouhou ţivotností. Pořizovací cena je dobrá v poměru s výkonem drtiče. Jeden drtič 

Vortex s.r.o. umí nahradit více jednoduchých drtičů, aniţ by to mělo dopad na rychlost a 

výkon. Vstupní zrno můţe být aţ o velikosti cca 600 mm.[16]      

 

 

 

 

 

 

Tabulka č 3: Velikosti vstupního materiálu [zdroj 16]   

Vstupní materiál 

[mm] 
Produkt mm 

Výkon, vstup 

[t/h] 
Pozn. 

32 – 120, 

0 – 150/180 
0 – 2 cca 30 se zpětným oběhem 

32 – 80 0 – 4 cca 40 se zpětným oběhem 

32 – 300 0 – 32 (cca 90 %) cca 120  

0 – 200 0 – 4 (cca 40 % při prvním průchodu strojem) cca 50  

60 – 400/600 0 – 60 cca 400  

(Tabulka upravena podle zdroje 16)    
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Obrázek č 14: Úderový drtič na velké materiály [zdroj 16] 

 

Na trh dodává drtiče společnost Arcon Machinery a.s. která vyrábí velké mnoţství 

drtičů, podavačů, mobilních jednotek. Společnost se proslavila jiţ zhruba před 20 lety tím, 

ţe dodala ne trh kompaktní 2- hřídelový drtič. Dnes dodává širokou škálu drtičů schopných 

drtit aţ 60 druhů minerálů s kapacitou 10 000 t/hod .[17] 

 

 

 

Obrázek č 15: Drtič válcový tupoúhlý [zdroj 17] 

 

Třídící síta na trh dodává firma společnost Rotex. Vyrábí třídiče klasické, 

vibrační, gyrotační (coţ zaručuje pohyb na straně pohonu) a lineární pohyb ve sníţené části 



Hradecký Stanislav: Drtiče a mlýny jako součásti recyklačních linek  

2011  28 

síta. Tento druh, zajistí kvalitní třídění, aby docházelo k poskakování materiálu na sítu. 

Také je účinná a oblíbená technologie čištění sít gumovými kuličkami.[17] 

 

 

Obrázek č 16: Třídící síto [zdroj 17 ] 

 

Pneumatické dopravníky na trh dodává i společnost z Velké Británie Clyde 

Bergemann Materials Handling. Tyto dopravníky jsou vhodné spíše k přepravě suchých, 

práškových nebo jemně zrnitých materiálů (popílek, vápno, písek) vyuţívají se nejenom 

v těţebním průmyslu, ale i v potravinářském průmyslu. Celé systémy zahrnují vlastní 

dopravníky, potrubí i trasové směrovací prvky výstupů do určených míst. Ovládání je buď 

lokálním panel, nebo nadřazený řídicímu systému. Moţná je i kombinace obou systémů. 

 

Obrázek č 17: Pneumatický dopravník [zdroj17] 
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Obrázek č 18: Mechanický dopravník [zdroj 17] 

 

 

 

4. Příklady vybraných recyklačních linek sestavovaných v ČR a v 

zahraničí 

 

Recyklační linka je soustava strojů vyuţívaných k recyklaci. Kaţdý stroj pracuje 

samostatně a dohromady dosáhnou výsledného produktu. Díky recyklaci můţeme sníţit 

zátěţ na ţivotní prostředí. Je moţno rozdělit linky na mobilní a stacionární.[20][19][18] 

Pro představu budou uvedeny některé vybrané recyklační linky. 

 

4.1 Typy recyklačních linek 

Na český trh dodává recyklační linky a jejich součásti velká řada dodavatelů nejen 

domácích, ale i ze zahraničních. Všichni dodavatelé se snaţí pro svá zařízení najít co 

největší a nejširší uplatnění.  
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Recyklační linka na plasty 

Produkce plastů na celém světě něco kolem 100 000 000 tun. V Evropě z toho 

jsme schopni recyklovat zhruba 48%. Z celosvětového měřítka se recyklují necelé 4 % 

plastů.[21][32] 

 

 

 

                              Obrázek č 19: Recyklace plastů[zdroj 21] 

 

Transform a.s., Lázně Bohdaneč  

V ČR společnost Transform a.s., Lázně Bohdaneč zpracovává plastový odpad 

z komunálních a průmyslových zdrojů. Odebírá plasty aţ z 500 obcí a měst ze širokého 

okolí Pardubic a Hradce Králové. Kvalita jednotlivých dodávek je odlišná. Materiál se třídí 

ručně na neplastový materiál jako kovy, sklo, papír, pryţ. Dále se třídí do frakcí dle typu 

výrobku a materiálu, ze kterého byl vyroben. Konkrétně PET láhve jsou slisované a 

dodávané do jiných podniků, které se specializují na další výrobu. Směsný plast, který se 

dále zpracovává v Transformu se drtí, mele, folie pak aglomerací – tepelnou úpravou 

zpracovávají do granulí. V další fázi míchání, získáme směs takového sloţení a vlastností, 

která nám zajistí dobrou zpracovatelnost. Tato směs je dále roztavena a stlačena do forem, 

kde dostává konečný tvar výrobku. Z této technologie nezůstává ţádný odpad, voda ani 

jiné látky, které by byly nebezpečné ţivotnímu prostředí. Výrobky z recyklace jsou zase po 

pouţití recyklovatelné.[22] 

Vyráběné výrobky: 
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Plastovou zatravňovací dlaţbu, plastový záhonový chodník a obrubník, zahradní nášlapné 

dílce, lehký plotový základ, plastové desky, plastové kabelové ţlaby, plastové přepravní 

palety, plastové stropní vloţky, lavičky, obrubníky, kompostéry.[22] 

 

Recyklační linka na drti PUR ve firmě ROBEX DK, s.r.o. 

 

Obrázek č 20: Recyklační linka na drti PUR [zdroj 1] 

 

Výsledkem této recyklační linky jsou desky čí bloky, získané nadrcením materiálu 

a přidáním speciálních pojících hmot z chemického hospodářství, který se za určitého tlaku 

a času slisuje na poţadovanou hustotu. K vytvrdnutí bloku dochází za pomoci ostrého tlaku 

páry a ta zahájí reakci vloţené chemikálie. Výsledný produkt lze pouţít jako izolaci, 

podklady a doskočiště.[1] 

 

Recyklační linka společnosti ODAS 

Třídící linka se nachází ve Ţďáru nad Sázavou, kde uţ 10 let provozuje svou 

činnost. Samotné třídění probíhá v komoditách folie, PET se rozděluje podle barev, 

kartony a zbytek. Ty první tři jsou zpracovávány k materiálovému vyuţití a směsný zbytek 

se pak dále vyuţívá energeticky. 

Z něho se pak dále vyrábí alternativní palivo. Nic z této výrobní produkce 

nekončí na skládce. Podle provedených rozborů z celkově svezených plastů z obcí, bylo 
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zjištěno, ţe obsahují max. 3 % neplastových příměsí, 8,5 % neobalových plastů, 88,5 % 

obalových plastů. Největší produkcí je PET, a to zhruba 70 %. 

Ojedinělou technologií této společnosti je provozování metody B2B (botle to 

botle), jedná se o uzavřený okruh pro výrobu PET materiálu pro potravinářské účely 

zejména z vytříděného nebo namletého PET recyklátu, při zatíţení na minimální 

energetickou náročnost.  

Lze jistě konstatovat, ţe základním problémem při recyklaci plastů je zejména 

údrţba, spotřeba elektrické energie. Výjimkou mohou být právě některé nové technologie, 

které jsou zaváděny do výrobních procesů, jako jsou například jiţ zmiňovaná recyklační 

Starlingerova linka Recostar PET. [23][32][34] 

 

 

Obrázek č 21: Linka Recostar PET společnosti Starlinger [zdroj 32] 

 

Popis postupu recyklační linky 

 Materiál se přivádí do sušičky k předsušení 

 Přechází do extruderu 

 Na odplyňovacím systému je dekontaminován 

 Pevné kontaminanty jsou odsáty filtrem se zpětným tokem 

 Peletizace pod vodou 

 Proces krystalizace 
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Recyklační linka (zařízení) německé firmy ZERMA 

V Německu zaloţená firma ZERMA, která se především zabývá dodáváním 

zařízení na recyklaci odpadu. Jejími produkty jsou především drtiče, granulátory a mnohá 

další zařízení na zpracování různých druhů odpadů. Tyto zařízení a stroje jsou dodávány 

do mnoha zemí, a to nejenom do Evropských států. [33] 

Probíhá separace drátů od odpadní pryţe. Získaný GSH granulát je velikosti 

4 mm. Linka na zpracování pneumatik dokáţe drtit na velikost 20 mm. Třídění velikosti 

granulátu probíhá na sítech. Cílem je dosáhnout, co nejkvalitnějšího produktu.[33] 

 

Recyklační zařízení firmy ODES, s.r.o. 

Kromě pryţe obsahují pneumatiky i kovový nebo textilní kord a po obvodu 

kovové lanko. Firma Odes, s.r.o. vyuţívá u svých technologických linek několik fází 

drcení. Nadrcená hmota z první fáze se vyuţívá jako palivo v cementárnách. Kov, který 

zůstal po procesu drcení v tomto případě, není na překáţku. Technologický postup při 

zpracování pneumatik je, ţe se pneumatiky zakládají vstupním dopravníkem do 

dvouhřídelového (noţového) drtiče. Odtud dále postupují spojovacím dopravníkem na 

druhý stupeň drcení, kde je drcen na jemnější frakci. Tímto způsobem lze dosáhnout drti aţ 

do 4 mm, která má velmi nízký obsah textilu a kovu. Opět se po spojovacím dopravníku 

přenáší na třídiče, ve kterých se vytřídí sítem a opět se nadrtí (třetí stupeň drcení). Pro 

zkvalitnění výsledného produktu na svých linkách firma Odes, s.r.o. pouţívá 

dvouhřídelové drtiče, řady DRD pro průmyslové vyuţití. 

Efektivní se také jeví pouţívání mobilních recyklačních linek, které svojí 

mobilitou umoţňují provozovatelům zlepšování ekonomických výsledků, protoţe pokud je 

recyklační linka stabilní, musí se provádět svoz, který je nerentabilní a pouze navyšuje 

další náklad společnosti. 

Jedna z přínosných technologií je mobilní recyklační linka DRP společnosti 

DIMFEJA, která je unikátní tím, ţe provádí takzvaný jednostupňový proces, při kterém 

odpadají náklady na opotřebované součástky. Neopomenutelným přínosem této linky je 

nízká energetická náročnost. Linka má vlastní dieselový agregát. [37] 
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                Obrázek č 22: Blokové schéma na separaci pneumatik [zdroj 37] 

 

Moţností recyklace je více, ale nejzvláštnějším technologickým procesem je 

bezesporu proces, jehoţ celkovým výstupním bodem jsou tři frakce. Pracuje tedy 

v takzvaném bezodpadovém reţimu zpracování.[36] 

 

Tabulka č 2: Frakce recyklace pneumatik [36] 

Ukazatel 

Pneumatiky 

z osobních 

automobilů 

Pneumatiky 

z nákladních 

automobilů 

pryţový granulát 70 % 58 % 

ţelezná frakce 

(kordy, dráty) 
17 % 33 % 

textilní vlákna 13 % 9 % 

 

Recyklační linky na stavební sutě 

Vysoká a trvalá kvalita recyklovaného stavebního materiálu je důleţitým 

technologickým krokem pro jejich další kvalitní pouţití. Toho lze docílit jen za 

předpokladu dodrţování technologických postupů, které začínají jiţ při výběru vhodné 

technologie demolice, následného třídění a dále pak procesů zdrobňování – drcení a mletí.  

V České republice se nejvíce vyuţívají pro drcení stavebního materiálu mobilní 

linky. Takovým hlavním důvodem je, ţe se při větších stavebních akcích nemusí tento 
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materiál nikam převáţet a je zpracováván přímo na místě, coţ umoţňuje zpracovat aţ 90 % 

veškerého stavebního materiálu a to pak sebou přináší ekonomické úspory. V současnosti 

se uţ pouţívají pro tento způsob zpracování stavebního materiálu moderní pasové stroje, 

které lze ovládat dálkově pomocí ovladače. Tento způsob zajišťuje efektivitu a především 

úsporu.[24] 

 

Recyklační linka na odpad ze staveb a demolic 

Při stavbách a demolicích se ukázalo, ţe je dobré třídit stavební odpad uţ na 

místě. Je dobré oddělit od minerální sutě veškeré cizorodé materiály jako lepenky, dřevo, 

kovy, plasty. Odděluje se zde kontaminovaný materiál od nekontaminovaného.[25]  

 

 

Obrázek č 23: Recyklační linka na stavební a demoliční odpad [ zdroj 25] 

 

Recyklační linka na tuhý komunální odpad 

Jednou recyklační linkou dánské výroby je linka Eldan, recykluje domácí odpad 

jako elektrošrot, kabely, pneumatiky, ledničky. V kompletu celého technologického celku 

je zahrnuto několik stupňů drcení, třídění.[26] 

Druhá recyklační linka dánské výroby M&J Industries zpracovává tuhý domácí 

odpad, průmyslový odpad, matrace, koberce, dřevo.[26] 

 

 



Hradecký Stanislav: Drtiče a mlýny jako součásti recyklačních linek  

2011  36 

 

Obrázek č 24: Recyklační linka na odpad jako dřevo, koberce, matrace [zdroj 26] 

 

 

Recyklační linka na odpad se rtutí 

Firma MRT ve Švédsku na recyklační lince získává rtuť z elektrického odpadu 

nebo fluorescenční prášek z lamp, baterií, vojenského odpadu, lékařského a zubního 

odpadu. MRT portfolio zahrnuje také CRT oddělovač, automatický systém pro demontáţ 

katodou Ray Trubic z televizních obrazovek a počítačových monitorů. Pracují ve velmi 

čistých provozních podmínkách, jejich zpracování je šetrné k ţivotnímu prostředí.[26][27] 

 

 

 

Obrázek č 25: Recyklační linka na odpad s obsahem rtuti [zdroj 26] 
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Recyklační linka na sklo 

Společnost SPL Reckling a.s., se sídlem v Chudeřicích v Bílině působí jiţ 11 let. 

Sklo,  které prvotně bylo výsledným produktem, po pouţití, se stává druhotným produktem 

– odpadem, s níţ by ztratilo vlastnosti nebo byla sníţená jeho hodnota. Recyklace skla je 

jedním z nejdokonalejších a nejjednodušších technologií v recyklačním kruhu. Recyklační 

linka zpracovává ploché sklo, sklo lepené, drátosklo, ornamentní skla. Na lince se sklo 

rozdrtí na skelný písek a odseparuje se od organických látek, magnetických i 

nemagnetických kovů, porcelánu. Společnost si sama provádí svoz skelného odpadu od 

dodavatelů. Dále rozváţí i svůj recyklát odběratelům.[28] 

 

 

Obrázek č 26 Technologie zpracování autoskla a drátoskla [zdroj 28] 
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Obrázek č 27 Recyklační linka – Bílina-Chudeřice [28] 

 

Recyklační proces zahrnuje tyto fáze: 

- drcení kusů skla a střepů – dochází k rozpojení na poţadovanou velikost 

- čištění skleněných střepů  

- odstranění etiket a zátek do samostatného zásobníku případně výpustě.  

 

Při manipulaci se střepy jsou samozřejmě pouţívány stroje, moderní nakladače. 

Těmi se vkládají skleněné střepy na dopravní pryţový pás široký 800 aţ 1 000 mm. Střepy 

jsou v tomto stádiu vlhčeny, aby se zamezilo prášení. Ve sto kilogramech střepů můţe 

zůstat pouze 10 g keramického materiálu, 6 g kovového a magnetického odpadu, 0,5 g 

nemagnetického odpadu a ţádný netavitelný materiál. Příměsi jsou odstraněny v před drtiči 

1. stupně drcení s magnetickou separací kovových částí, tak aby nedošlo k poškození 

zařízení. Jsou různé alternativy třídění skla, před recyklací.[31] 
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Obrázek č 28: Třídící síto recyklační linky na různé frakce [zdroj 29] 

 

Využití alternativ třídění skla v Chudeřicích – třídění podle barev: 

A. Základní model bez moţností třídění skleněných střepů podle barevnosti.  

B. Modely s funkcí třídění skleněných střepů podle jejich barvy – maximální mnoţství 

rozlišovaných barev skla je šest. 

Sklo je drceno na střepy velikosti od 3 mm do 2 cm. Ve finální části je materiál 

dvoufázově optoelektronickým zařízením vyčištěn. Podle ok v sítech je materiál rozdělen 

do frakcí podle poţadované frakce. V této konečné podobě je expedován odběratelům. [24] 

[21] 

 



Hradecký Stanislav: Drtiče a mlýny jako součásti recyklačních linek  

2011  40 

 

Obrázek č 29: Technologie zpracování skleněných střepů [zdroj 24] 

 

Recyklační proces zahrnuje tyto fáze: 

- drcení kusů skla a střepů – dochází k rozpojení na poţadovanou velikost 

- čištění skleněných střepů  

- odstranění etiket a zátek do samostatného zásobníku případně výpustě. [28] 

[30] 

Nakládky, vykládky a veškerá manipulace se střepy se samozřejmě provádí 

moderními nakládači. Těmi se vkládají skleněné střepy na dopravní pryţový pás široký 

800 aţ 1 000 mm. Střepy jsou v tomto stádiu vlhčeny, aby se zamezilo prášení. [28] [31] 

 

 

 

 

5. Závěr 

V současnosti roste význam úpravy sekundárních surovin. Samozřejmě je to díky 

vývoji nových zmodernizovaných zařízení, strojů a technologií v oblasti zpracování 
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odpadů, hornin, uhlí atd. Mezi prvotní technologie zpracování těchto surovin patří drcení a 

mletí.  

Bakalářská práce obsahuje shrnutí vyuţití drtičů a mlýnů, zejména jejich 

zapojování do recyklačních linek. Jsou charakterizovány fyzikální a mechanické vlastnosti 

materiálů, které jsou v procesu drcení a mletí zdrobňovány. Díky rychlému vývoji nových 

a modernějších zařízení, která jsou koncepčně na vyšší technologické úrovni, vznikají nové 

recyklační linky, jejichţ nedílnou součástí jsou právě drtiče a mlýny. Právě tato zařízení, 

která při správné volbě pouţití, zastávají důleţitou pozici pro nejefektivnější pracovní 

proces. Recyklační linky jsou dnes nejenom stacionární, ale i mobilní či semimobilní. 

Zařízení lze sestavovat dle potřeby a poţadavků zákazníků tak, aby byl získán poţadovaný 

produkt.  

U těchto zařízení lze předpokládat, ţe jejich další vývoj bude do budoucna 

směřovat dále, jak po stránce technologické tak i materiálové.  

Cílem všech moderních konstrukcí je sníţení měrné spotřeby energie na 

rozmělňování materiálu, prodlouţení ţivotnosti nejzatíţenějších konstrukčních dílů a 

zvýšení provozní spolehlivost drtících a mlecích zařízení. Tím jsou minimalizovány 

provozní náklady, které jsou dnes jedním z hlavních cílů kaţdé prosperující společnosti.  



Hradecký Stanislav: Drtiče a mlýny jako součásti recyklačních linek  

2011  42 

Seznam použité literatury 

1. RobexPedi [online]. Drtiče, drtící mlýny. 2009 [cit. 2010-12-27]. RobexPedi. Dostupné 

z WWW: < http://robexpedie.robex-dk.czú/index.php?clanek=1263977999.php >. 

2. HLAVATÁ, Miluše. Odpadové hospodářství. Odpadové hospodářství. Ostrava 2007, 

ISBN 978-80-248-0737-9  

3. SEDLÁČKOVÁ, Věra; SEDLÁČEK, Pavel. Přípravné procesy. Ostrava : VŠB-TU-

Ostrava, 2004 1. vydání. 114 s. ISBN 80-248-0582-0. 

4. PET Recycling [online]. 2008 [cit. 2010-11-11]. Recyklace PET lahví není vůbec 

jednoduchá. Dostupné z WWW: < http://www.petrecycling.cz >.   

5. VÚZT Praha [online]. 2005 [cit. 2010-10-23]. Příručky VÚZT. Dostupné z WWW: < 

http://212.71.135.254/vuzt/poraden/prirucky/p2005_01.pdf >. 

6. Pspengineering [online]. 2009 [cit. 2010-12-09]. Drtiče. Dostupné z WWW: 

<http://www.pspengineering.cz/Brochure/CZ_Celistove_drtice.pdf>. 

7.  DSP Přerov [online]. 2010 [cit. 2010-11-21]. Naše výrobky. Dostupné z WWW: 

<http://www.dspprerov.cz/nase-vyrobky/drtiče/celistove-driče-dc.html>. 

8. FRIES, Jiří. Stroje pro zpracování odpadů. Ostrava : VŠB -Technická univerzita 

Ostrava, 2007. 1 – CD barev, ISBN 978-80-248-1511-4 

9. Pspengineering [online]. 2009 [cit. 2010-10-09]. Drtiče. Dostupné z WWW: 

<http://www.pspengineering.cz/Brochure/CZ_Kuzelove_drtice.pdf > 

10. Zařízení pro ekologii [online]. 2009 [cit. 2010-10-06]. Drtiče. Dostupné z WWW: < 

http://www.odes.cz/drtice.htm#Bubnov%C3%A9_drti%C4%8De_odpadu > 

11. FS ČVUT Praha [online]. 2009 [cit. 2010-12-01]. Jirout Tomáš. Dostupné z WWW: < 

http://users.fs.cvut.cz/~jiroutom/vyuka/hmz/hmz13_rv.pdf >. 

12. DSP Přerov [online]. 2009 [cit. 2010-12-11]. Naše výrobky. Dostupné z WWW: 

<http://www.dspprerov.cz/nase-vyrobky/drtice/odrazove-drtice-hic.html> 

13. Technoeuro produkty [online]. 2009 [cit. 2010-12-26]. Produkty. Dostupné z WWW: 

<http://www.technoeuro.cz/produkty >. 

14. TU-Liberec-KST [online]. 2008 [cit. 2011-02-18]. Katedra tváření kovů a plastů - skripta. Dostupné 

z WWW: <http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce_plasty/03.htm> 

15. Strategický dodavatel surovin [online]. 2010 [cit. 2011-01-11]. FLUORIT TEPLICE. 

Dostupné z WWW: <http://www.fluorit.cz/produkty/>. 



Hradecký Stanislav: Drtiče a mlýny jako součásti recyklačních linek  

2011  43 

16. Drtiče pro minerální suroviny a recyklaci [online]. 2009 [cit. 2010-11-13]. VORTEX. 

Dostupné z WWW: < http://www.al-mo.cz/cs/drtice-vortex.html >. 

17. Těžební průmysl [online]. 2009 [cit. 2010-11-03]. Těţební průmysl ČR. Dostupné z 

WWW: < http://www.arcon.cz >. 

18. VOŠTOVÁ, Věra; FRIES, Jan. Zpracování pevných odpadů. Praha :  Česká technika-

nakladatelství ČVUT, 2005. 265 s. ISBN 80-01-02672-8. Prezentace online [online]. 

2009 [cit. 2010-11-10].  

19. RobexPedi [online]. Drtiče, drtící mlýny. 2009 [cit. 2011-01-O7]. RobexPedi. Dostupné z 

WWW: < http://robexpedie.robex-dk.cz/index.php?clanek=1263806899.php >. 

20. FEČKO, Peter, et al. Problematika komunálního odpadu na Ostravsku. Ostrava : VŠB-

TU- Ostrava, 2007. 168 s. ISBN 978-80-248-2281-5. 

21. Plasty [online]. 2009 [cit. 2010-11-03]. Recyklace plastu. Dostupné z WWW: 

<http://www.recyklace.cz/cs/plasty.technologie-recyklace>. 

22. Lázně Bohdaneč [online]. 2009 [cit. 2010-11-03]. Transform. Dostupné z WWW: 

<://www.recyklace.cz/cs/technologie-recyklace/ >. 

23. SMEP 3.1 [online]. 2008 [cit. 2010-12-15]. Skripta ČZU. Dostupné z WWW: 

http://etext.czu.cz/img/skripta/64/tf_43c-1.pdf  

24. Stavební technika- stavební stroje a jiná mechanizace [online]. 2009 [cit. 2010-11-11]. 

Vývojové trendy v technologiích pro recyklaci stavebních a demoličních odpadů. 

Dostupné z WWW: < http://stavebni-technika.cz/clanky/trendy-v-technologiich-pro-

recyklaci-odpadu/ > 

25. Stavební a demoliční odpady [online]. 2009 [cit. 2010-10-19]. Vývojové trendy v technologiích 

pro recyklaci. Dostupné z WWW: <http://www.stavebni-technika,cz/clanky/trendy-v-vyvojove-

trendy>. 

26. Recyklační linka Eldan [online]. 2009 [cit. 2010-11-03]. Eldan. Dostupné z WWW: 

<http://www.arcon.cz/asp/default.asp?click-on=menu-site=arconczech/ace=obchod>. 

27. Recyklace odpadu se rtutí [online]. 2010 [cit. 2011-01-07]. MRT. Dostupné z WWW: 

< http://www.matsystém.com >. 

28. SPL Recykling a.s [online]. 2010 [cit. 2011-01-02]. SPL. Dostupné z WWW: 

<http://www.splrecykling/.com/recyklace_skla_a_jeji_vyznam.html  >. 

29. SPL Recycling a.s.[online]. 2009 [cit. 2010-12-11]. Recyklace skla. Dostupné 

z WWW:<http://splrecycling.com/recyklace_skla_a_jeji_vyznam.html> 

http://splrecycling.com/recyklace_skla.html
http://splrecycling.com/recyklace_skla.html


Hradecký Stanislav: Drtiče a mlýny jako součásti recyklačních linek  

2011  44 

30. Unikasset - domácí stránka [online]. 2009 [cit. 2010-12-08]. Drtiče. Dostupné z WWW: 

<http://www.unikasset.cz/LinkClick.aspx?fileticket=g%2b%2bPWeAatLk%3d&tabid=54&la

nguage=cs-CZ >. 

31. SAKO Brno, a.s. [online]. 2009 [cit. 2010-12-11]. SAKO Brno, a.s. - Seprace. 

Dostupné z WWW: <http://www.sako.cz/separace/sklo/>. 

32. PET Recycling [online]. 2008 [cit. 2010-12-18]. B2B linka od firmy Starlinger -    

Recostar PET-iV+. Dostupné z WWW: <http://www.petrecycling >. 

33. Zerma [online]. 2010 [cit. 2010-11-28]. Zerma ZTS systémy recyklace. Dostupné 

z WWW: < http://zerma.com/pictures/ZTS/tire-line-flow-chart.jpg  > 

34. TU-Liberec-KST [online]. 2008 [cit. 2010-12-18]. Katedra tváření kovů a plastů - skripta. Dostupné 

z WWW: http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce_plasty/03.htm 

35. DSP Přerov [online]. 20010 [cit. 2010-11-03]. Naše výrobky. Dostupné z WWW: 

http://www.dspprerov.cz/nase-vyrobky/drtice/valcove-drtice-rcs.html 

36. Zařízení pro ekologii [online]. 2010 [cit. 2010-11-06]. Výrobní program. Dostupné 

z WWW: http://www.odes.cz/files/odes_vyrobniprogram.pdf 

37. Dimfeja Holding [online]. 2009 [cit. 2010-03-01]. Recyklace skla. Dostupné z WWW: 

<http://www.dimfeja.eu/cz/recyklace_sklo.htm>. 

38. Made-in-china.com [online]. 2010 [cit. 2010-03-20]. PET-Material-Crushing-and-Washing-

Line. Dostupné z WWW: <http://image.made-in-china.com/2f0j00KBvtJCShfGgH/PET-

Material-Crushing-and-Washing-Line.jpg> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hradecký Stanislav: Drtiče a mlýny jako součásti recyklačních linek  

2011  45 

Seznam obrázků 

Obrázek 1 – Druhy mechanického rozpojování [3]……………………………………….10 

Obrázek 2 – Čelisťový drtič, jednovzpěrný[6]………………………….…………………16 

 Obrázek 3 – Válcový drtič [30]…………………………………………………………...17 

Obrázek 4 – Noţovýdrtič[30]……………………………………..………………………18 

Obrázek 5 – Kuţelový drtič[9]…………………...……………………………………….18 

Obrázek 6 –   Kladivový drtič [10] ...................................................................................... 19 

Obrázek 7 –   Vibrační mlýn [22] ........................................................................................ 21 

Obrázek 8 –   Vibrační kulový mlýn [3] .............................................................................. 21 

Obrázek 9 –   Noţový mlýn[14]………………………………………….………………..22 

Obrázek 10 – Talířový mlýn [14]………….…………………………………….……… 23 

Obrázek 11 – Granulový kuţelový drtič, který vyuţíváFluorit Teplice s.r.o.[vlastní] ........ 24 

Obrázek 12 – Kulový mlýn, který vyuţívá Fluorit Teplice s.r.o.[vlastní] ........................... 24 

Obrázek 13 – Keramický mlýn, který vyuţívá Fluorit Teplice s.r.o.[vlastní] ..................... 25 

Obrázek 14 – Úderový drtič na velké materiály [16] .......................................................... 27 

Obrázek 15 – Drtič válcový tupoúhlý [17] .......................................................................... 28 

Obrázek 16 – Třídící síto [17] .............................................................................................. 28 

Obrázek 17 – Pneumatický dopravník [17] ......................................................................... 29 

Obrázek 18 – Mechanický dopravník [17] .......................................................................... 29 

Obrázek 19 – Recyklace plastů [21] .................................................................................... 30 

Obrázek 20 – Recyklační linka na plasty [31] ..................................................................... 31 

Obrázek 21 – Linka Recostar PET společnocti Startinger [32] ........................................... 33 

Obrázek 22 – Blokové schéma na separaci pneumatik [37]………….………………...…34 

Obrázek 23 – Recyklační linka na stavební a demoliční odpad [25] ................................... 36 

Obrázek 24 – Recyklační linka na odpad jako dřevo, koberce, matrace [26] ..................... 36 



Hradecký Stanislav: Drtiče a mlýny jako součásti recyklačních linek  

2011  46 

Obrázek 25 – Recyklační linka na odpad s obsahem rtuti [26] ........................................... 37 

Obrázek 26 – Technologie zpracování autoskla a drátoskla [28] ........................................ 38 

Obrázek 27 – Recyklační linka – Bílina-Chudeřice [28] …………………………………38 

Obrázek 28 – Třídcí síto recyklační linky na určité frakce [29]…………………………..39 

Obrázek 29 – Technologie zpracovánískleněních střepů [24] ............................................. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hradecký Stanislav: Drtiče a mlýny jako součásti recyklačních linek  

2011  47 

Seznam tabulek 

Tabulka 1 – Velikosti zrn produktů při drcení a mletí [3] ................................................... 10 

Tabulka 2 – Spotřeba energie [10] ....................................................................................... 20 

Tabulka 3 – Velikosti vstupního materiálu [13] .................................................................. 27 

Tabulka 4 – Frakce recyklace pneumatik [36]…………… ………………………………35 

Tabulka 5 – Technická data, Dvoumotorový drtič [21]...…………………………………52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hradecký Stanislav: Drtiče a mlýny jako součásti recyklačních linek  

2011  48 

Seznam příloh 

Příloha 1 Recyklační linka na stavební materiál .................................................................. 50 

Příloha 2 Unikasset drtič DUC16 ........................................................................................ 51 

Příloha 3 Technická data…………………………………………………………………. 52 

Příloha 4 Technické schéma Fluorit Teplice s.r.o………………………………………... 53 

Příloha 5 Systémy recyklace pneumatik firmy Zerm…………………………………….. 54 

Příloha 6 Drtící a mycí linka [39]….………………………………………………………55 

                



Hradecký Stanislav: Drtiče a mlýny jako součásti recyklačních linek  

 

2011  49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  PŘÍLOHY 



Hradecký Stanislav: Drtiče a mlýny jako součásti recyklačních linek  

2011  50 

 

Příloha 1- Recyklační linka na stavební materiál se zpětným vedením 

 

 

Obrázek č 28 Linka na stavební materiál [zdroj 26] 
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Příloha 2 – Unikasset drtič DUC1 

 

Obrázek č 29 Schéma dvoumotorového drtiče [zdroj 21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hradecký Stanislav: Drtiče a mlýny jako součásti recyklačních linek  

2011  52 

Příloha 3 Technická data 

Tabulka č 5 Technická data dvoumotorový drtič [zdroj 21] 

Příkon hlavního 

motoru 
222 kW 237 kW 237 kW 

Hmotnost pro 

délku A600 mm 

4 800 kg 7 600 kg 8 300 kg 

Průměr drtících 

segmentů 

370 mm 500 mm 500 mm 

Otáčky drtících 

segmentů  
10-80 min

1
 18-23 min

1
 18-23 min

1
 

Šířka drtících 

segmentů 

12-50 mm   
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Příloha 4 Obrázek č 30 Technické schéma Fluorit Teplice s.r.o. [zdroj 15] 
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Příloha 5 – Systémy recyklace pneumatik firmy Zerm 

Obrázek č 31 Systém recyklace pneumatik [zdroj 38] 
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Příloha 6 – Recyklační linka PET 

 

 

Obrázek 32 – drtící a mycí linka [39] 

 


