
 

 

 

 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ- 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut hornického inženýrství a bezpečnosti 

 

 

 

 

 

OPTIMALIZACE VÝROBY KAMENIVA PRO 

TECHNOLOGICKÉ ZPRACOVÁNÍ ČEDIČE TAVENÍM 

 

 

 

diplomová práce 

 

 

 

Autor:                                                                              Bc. Jana Mikešová 

Vedoucí diplomové práce                                               Ing. Miroslav Seidl 

 

 

Ostrava 2012 



 

 

 

 

 



 

 

 

Prohlášení 

- Celou diplomovou práci včetně příloh, jsem vypracovala samostatně a uvedla 

jsem všechny použité podklady a literaturu. Ve své práci jsem použila mapy vytvořené 

společností GET. 

- č. Byla jsem seznámena s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje 

zákon 121/2000Sb.-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, diplomovou 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 

diplomové 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 CreativeCommons 

Attributtion-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení kopie této 

licence, je možno navštívit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční využití z její strana, 

uzavřu licenční smlouvu s oprávněním užití dílo v rozsahu § 12 odst.4 autorského 

zákona. 

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

k jejímu komerčnímu 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 jo jejich skutečné výše). 

 

 

V Mostě dne                                                                                          Jana  Mikešová 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


 

 

 

Summary 

The result of this study is to optimize the manufacturing proces of crushed stone 

with application of the most advanced element of the crushing and screening equipment. 

The solution to this problem is achieved an efficient assessment of high – quality building 

stones – basalt, intended for special production of construction mineral fibers, which are 

widely used due to their excellent thermo – mechanical properties in thermal, acoustic and 

chemical insulation, geotextiles for road and railway construction, in refractory.building 

materials, filtration of aggressive substances, protective clothing and interior textiles. 

Choice of treatment technology in terms of basalt stone quarry Libá represents the 

level of current technical possibilities in mineral processing by mobile technologies. 

Keywords: basalt, process, 6 machines version, 4 machines version, optimization, 

granularity fraction 

 

Anotace 

Výsledkem předkládané práce je optimalizace procesu výroby drceného kameniva 

s aplikací nejmodernějších prvků z oblasti drtící a třídící techniky. Řešením této 

problematiky je dosaženo efektivního zhodnocení velmi kvalitního stavebního kamene – 

čediče, určeného pro speciální výrobu stavebních minerálních vláken, které mají široké 

uplatnění díky svým vynikajícím termo-mechanickým vlastnostem v tepelných, 

zvukových, chemických izolacích, geotextiliích pro silniční a železniční stavitelství, 

v žáruvzdorných stavebních hmotách, filtraci agresivních látek, pracovních ochranných 

oděvech a interiérových textiliích. 

Volba technologie úpravy čedičového kameniva v podmínkách kamenolomu Libá 

reprezentuje úroveň současných technických možností ve zpracování nerostných surovin 

mobilními technologiemi. 

Klíčová slova: čedič, proces, varianta 6 ti strojů, varianta 4 strojů, optimalizace, 

zrnitostní frakce
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Seznam použitých zkratek 

 

JZ                                Jihozápad 

SZ – JV                      Severozápad – jihovýchod 

SV – JZ                      Severovýchod – jihozápad 

ČIL                            Česká inspekce lázní 

ČSN EN                    Česká státní norma 

MPa                           fyzikální veličina - megapascal 

GeoV 03                    Statistický výkaz MŽP ČR o stavu a pohybu zásob výhrad- 

                                   ních ložisek sledovaných Geofondem 

LPF                            lesní půdní fond 

Sch/V                         spisová značka rozhodnutí státní báňské správy 

OBÚ                          obvodní baňský úřad 

MFL- STE                 typové označení mobilního drtiče 

tř.B1                           jakostní třída drážního kameniva zrnitosti 32-63mm 

tř.A                            jakostní třída drážního kameniva zrnitosti 0-32mm 
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Úvod 

Cílem této diplomové práce je analýza a optimalizace procesu výroby přírodního 

drceného kameniva pro účely tavení čediče při výrobě stavebních prvků známých pod 

pojmem minerální vlna. Smyslem této optimalizace je volba vhodné moderní mobilní 

technologie z pohledu čistoty výstupních produktů, jejich tvarových hodnot, maximalizace 

technologického rozpadu výroby kameniva pro účely tavení s efektivním využitím 

produktů tzv. vedlejší výroby při současném snížení přímých výrobních nákladů na 1 tunu 

finálního produktu.  

Řešení této problematiky má pro těžební společnost do budoucna zásadní význam 

a to jak z pohledu nákladovosti a efektivity produkce ve velmi proměnlivých 

a komplikovaných podmínkách současného regionálního stavebního trhu, tak také 

z hlediska schopnosti obstát v silném konkurenčním prostředí v území bezprostředně 

sousedící se Spolkovou republikou Německo. Vzhledem k dnešním velmi složitým 

podmínkám, kterým jsou vystaveny těžební společnosti v rámci provádění hornické 

činnosti obecně v ČR, celkovou situací v českém stavebnictví, jeho výhledem, je řešení 

této problematiky natolik důležité, že je na ní závislé udržení chodu výroby kameniva 

vůbec a také zajištění pracovních příležitostí nemalého počtu lidí. 
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1 Charakter ložiska – fyzikálně-mechanické vlastnosti 

Ložisko leží JZ od obce Libá, je tvořeno tělesem čediče, které se v terénu 

projevuje jako stolová hora, která své okolí převyšuje o 40-80m s maximální nadmořskou 

výškou na kótě +643m. Má tvar plochého čedičového výlevu o mocnosti cca 40m. Plocha 

ložiska je 200 761m
2
, délka je v průměru 700m, max.830m, šířka je v průměru 270m, 

max.500m. (příloha 1)[13] 

Ložisko Libá je nejzápadnějším vulkanickým tělesem tzv. oháreckého riftu na 

našem území. Podloží ložiska je tvořeno smrčinským žulovým masívem. Na ložisku je 

velké množství tektonických linií, zejména se uplatňuje směr SZ-JV a SV-JZ. Tektonické 

zóny jsou v okolí ložiska často vyplněny žilným křemenem. Ve snížených částech 

vrcholové plošiny se uchovaly pyroklastické horniny, které tvoří kapsovité polohy 

ve vlastním ložisku. Jsou velmi měkké až rozpadavé, jílovito-písčité zvětralé. Mají tmavě 

šedou, hnědou nebo rezavě hnědou barvu, místy jsou žlutě skvrnité. Převládají lapillové 

tufy. 

Těženou surovinou je olivínový čedič, petrograficky označený jako olivínový 

nefelinit. Je to celistvá hornina, jež vykazuje v rámci ložiska pouze nepatrné petrologické  

a chemické rozdíly. Z velmi jemnozrnné základní hmoty vynikají vyrostlice olivínu  

a augitu až 3mm velké. V základní hmotě se uplatňují tyto minerály: augit, nefelín, 

titanomagnetit, olivín, analcim, zeolit, kalcit a biotit. 

1.1 Makroskopický charakter horniny 

Makroskopicky jsou všechny vzorky olivínového nefelínitu velmi podobné. Mají 

šedočernou barvu. Jsou celistvé, masivní a kompaktní viz (Obr 1). Ve svrchních a spodních 

částech tělesa se nacházejí ojedinělé mandličky a dutinky vyplněné zeolitem a kalcitem. 

V nejspodnějších částech tělesa byly pozorovány vodorovné a mírně ukloněné tmavé 

pruhy až šmouhovité útvary. V celistvé základní hmotě lze rozeznat více či méně rozložené 

vyrostlice olivínu (sytě zelené nebo rezavě hnědé) a augitu. 
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Obr 1:Makroskopický pohled na horninu (foto: Mgr. Jan Krutský) 

1.2 Mikroskopický charakter horniny 

Hornina obsahuje ve vyrostlicích olivín, augit a titanomagnetit.  

Olivín je převážně z velké části zcela serpenitizován nebo idingsitizován. Tvoří 

idiomorfní až hypidiomorfní krystaly špačkovitého a obdélníkového průřezu (velikosti 

až 3mm), které jsou více či méně serpentizované po obvodě a podél trhlinek. V horních 

a spodních částech tělesa jsou olivínové vyrostlice častěji rozlámané nebo obsahují oválné 

trhlinky.[8] (příloha 2A) 

Augit se vyskytuje v samostatných krystalech a jen velmi zřídka ve shlucích 

krystalů nebo ve shlucích alotriomorfních zrn. Krystaly jsou idiomorfní až hypidiomorfní, 

tlustě sloupečkovité. Mají převážně světlé jádro a po obvodě více či méně výrazný 

hnědavý až hnědofialový lem. Jádra těchto vyrostlic jsou jakoby silně perforované, 

a hojnými nepravidelnými otvory, vyplněnými serpentinitem a kalcitem, nebo 

s uzavřeninami rozloženého olivínu a ojedinělými zrnky titanomagnetitu. [8](příloha 2A). 

Titanomagnetit tvoří idiomorfní až hypidiomorfní, zřídka alotriomorfní zrnka, 

která jsou hustě rovnoměrně rozprostřená v základní hmotě. Zvláště bývá uzavírán 

v okrajové zóně augitových vyrostlic. Je podstatnou součástí tmavých šmouh a pruhů 

v hornině.[8] 
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Jílové minerály a serpentin se nacházejí nepravidelně v mezerních prostorách 

základní hmoty nebo vyplňují drobné mandličky. Vytvářejí jemně šupinkaté, nepravidelně 

orientované až radikálně paprsčité agregáty. Zřídka zatlačují nefelin. [8] (příloha 2B) 

Analcim je čirý, izotropní, s dobře patrnou štěpností podle krychle. Vytváří 

šmouhovité útvary, izolované zrnka a výplně drobných mandliček. Více se nachází 

ve svrchních částech tělesa. [8] (příloha 2A) 

Zeolity váží se na hlubší části vulkanického tělesa, pod výskyty analcimu. Tvoří 

nepravidelné mezerní výplně a šmouhovité útvary v základní hmotě nebo výplně 

mandliček. Pro nepatrné rozměry a nedostatek materiálu nebyly blíže určeny. Jsou tence 

sloupečkovité, místy vějířovitě uspořádané. [8] (příloha 2A) 

Kalcit tvoří zrnkové agregáty v základní hmotě a výplně mandliček. Nachází se 

hlavně v horních částech tělesa.[8] (příloha 2B) 

Biotit velmi vzácný nerost základní hmoty. Vytváří izolované lupínky s výrazným 

pleochroismem. Váže se na střední část tělesa. Velmi jemnozrnná, ke spodní části tělesa 

až celistvá základní hmota sestává z augitu, nefelínu, titanomagnetitu, olivínu, atd. 

v mandličkách a šmouhovitých až žilkových útvarech se nacházejí jílové nerosty, 

serpentin, analcim, kalcit a zeolit. [8] (příloha 2B) 

Po uzavřených zrnkách křemene se vytvořily oválné útvary vyplněné zeleným 

sloupečkovitým agregátem pyroxenu. Jen velmi vzácně se zachovaly relikty křemene. 

Výraznost proudového usměrnění nerostů v základní hmotě a ve vyrostlicích není vždy 

stejná. V zásadě platí, že proudové usměrnění s hloubkou ložiska roste. 

Nefelín je v základní hmotě hustě rovnoměrně rozprostřen. Vytváří idiomorfně až 

hypidiomorfně omezené krystalky čtvercového až obdélníkového průřezu. [8] (příloha 2B) 

Pro těženou horninu je v celém rozsahu charakteristická sloupcovitá odlučnost. 

Sloupce mají většinou vertikální orientaci viz (Obr 2). 
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Obr 2: Sloupce s vertikální orientací (foto:RNDr. Mag Mikulaš) 

Ve východní části ložiska je sloupcovitá odlučnost uspořádána vějířovitě viz (Obr 

3). Velikost jednotlivých sloupců je proměnlivá od 0,2m do 1,5m v průměru. Maximální 

rozměry sloupců jsou ve skalním, hřebenu na severním okraji ložiska, velikost sloupců 

roste rovněž od východu na západ. Z velikosti sloupců lze usuzovat na blízkost centrální 

části vulkanického tělesa, v níž docházelo k pomalejšímu tuhnutí. Navětrání čediče lze 

pozorovat do hloubky přibližně 10-15m. Projevuje se silnějším rozpukáním ve svrchních 

partiích, limonitovými záteky podél puklin a zvětráním vyrostlic olivínu. Tyto změny však 

nezhoršují kvalitu suroviny pro její použití k výrobě drceného kameniva. 

 

Obr 3: Sloupce s vějířovitým uspořádáním (foto: Mgr. Jan Krutský) 
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Ložisko má jednoduché hydrogeologické poměry. Nachází se vysoko nad místní 

erozivní bází, která je tvořena hladinou rybníka Kladivo (+450 m n m.), na rozvodí tří 

dílčích povodí, které spadají do povodí Ohře. Ložisko tvoří samostatnou hydrogeologickou 

strukturu, má vlastní infiltrační i drenážní oblast. Srážková voda z malé části infiltruje 

do hlinito-kamenitých sutí, tufů a svrchní části puklinového systému čedičového tělesa 

a vytváří zde mělkou nádrž podzemní vody, která je odvodňována suťovými prameny na 

úbočí kopce. Větší část srážkové vody odtéká povrchově. Celá plocha ložiska je 

odvodňována vhodným vyspádováním těžebních etáží. Ložisko se nachází v 3. ochranném 

pásmu Františkových lázní a dle rozhodnutí ČILu nesmí těžební báze klesnout pod kótu 

+570 m n m.  

Zkoušená čedičová hornina vykázala prakticky ve všech případech dobrou 

odolnost vůči mechanickému namáhání a klimatickým vlivům. Přilnavost k živicím je 

dobrá a součinitel ohladitelnosti odpovídá požadavkům kladeným na kamenivo na 

betonové vozovky. V souhrnu je možné na základě zjištěných výsledků konstatovat, 

že surovina odpovídá požadavkům na drcené kamenivo dle současných norem ČSN EN. 

Pevnost v tlaku přírodního kamene (zjištěná dle zprávy TAZÚS s. p., Pobočka 3, Plzeň 

z listopadu 1992) z lokality Libá u Chebu ve smyslu ČSN 721163 se pohybovala u jednoho 

z dodaných vzorků od 228 do 400 MPa (průměr 310 MPa), u druhého od 167 do 267 MPa 

(průměr 224 MPa) a celkově tedy od 167 do 400 MPa (průměr 267 MPa). Pevnost v tlaku 

odpovídá pevnějšímu druhu čediče (literatura uvádí pevnost v tlaku u čediče od 130 do 300 

MPa), ale je nutno konstatovat, že značný rozptyl pevnosti ukazuje na rozdílnou pevnost, 

a to jak na místě v ložisku, tak i směru zatížení (materiál se jeví jako anizotropní).[10] 
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Průměrné vlastnosti horniny v jednotlivých etážích: 

 I. etáž (báze 609m n 

m.) 

II. etáž (báze 591m n 

m.) 

III. etáž (pod bází 

591m n m.) 

trvanlivost v % 1,99 1,88 1,01 

mrazuvzdornost v % 0,94 0,28 0,43 

otluk Los Angeles v % 16,1 12,0 13,1 

pevnost při zatížení 40MPa v % 24,4 23,2 22,9 

pevnost v mělnění v MPa 181 193 196 

pevnost v rázu ve stup. rozdrcení 0,48 0,48 0,48 

% nevhodných zrn frakce 16/22 36,2 43,8 41,5 

% nevhodných zrn frakce 22/32 15,3 20,1 20,1 

volumetrický součinitel 0,19 0,17 0,16 

přilnavost k dehtu D2 dobrá dobrá dobrá 

přilnavost k řed.asfaltu RT4 dobrá dobrá dobrá 

přilnavost k asfaltu AS dobrá dobrá dobrá 

obsah SO3 v % 0,01 0,02 0,02 

pevnost v tlaku v MPa 177 166 1983 

nasákavost váhová u kameniva v % 1,20 0,71 0,51 

nasákavost váhová u kus. kamen. % 1,11 0,77 0,54 

nasákavost objemová v % 3,31 2,33 1,65 

měrná hmotnost v g.cm-3 3,14 3,16 3,16 

objemová hmotnost v g.cm-3 2,98 3,05 3,07 

pórovitost 4,94 3,45 2,61 

hutnost 95,06 96,55 97,39 

Tabulka 1 : Průměrné vlastnosti horniny na jednotlivých etážích lomu 

(závěrečná zpráva Libá 514 331 347, FZ 5064) 
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SiO2 40,40% 

Al2O3 12,40% 

TiO2 2,70% 

Fe2O3 13,80% 

CaO 15,40% 

MgO 9,00% 

K2O 0,70% 

Na2O 3,50% 

MnO 0,50% 

P2O5 1,60% 

SO3 0,00% 

celkem 100% 

Tabulka 2 : Chemický analýza horniny pro účely tavení (Firma Rockwooll, leden 2005) 

SiO2 - má vliv na teplotu tavení a viskozitu taveniny, které zvyšuje. Hornina 

s vyšším obsahem SiO2 (nad 50%) je pro úpravu tavením nevhodná. 

Al2O3 - ovlivňuje teplotu tavení a viskozitu hlavně při obsahu nad 15%. Jeho 

obsah má být v rozsahu 5-15%. 

CaO - snižuje viskozitu do obsahu asi 35%. Vyšší obsah Cao už viskozitu zvyšuje 

a současně tvoří tzv. krátké sklo, tj. zkracuje teplotní interval rozvlákňování taveniny. Jeho 

obsah má být max. mezi 8-35%. 

MgO - příznivě působí na snižování viskozity a při obsahu 10-15% má velmi 

dobrý vliv na tavící proces, hlavně při vyšším obsahu Al2O3. Jeho obsah se má pohybovat 

mezi 5-20%.[5] 
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Vhodnost horniny podle chemického složení se posuzuje podle modulu kyselosti 

Mk : 

Mk = (SiO2 + Al2O3 / CaO + MgO) 

Mk = (40,40 + 12,40 / 15,40 + 9,00) 

Mk = 52,80 / 24,40 

Mk = 2,16 

který dosahuje hodnoty mezi 1,9 – 2,3 je hornina vhodná na výrobu minerálních vláken. 

Minerální čedičová vlákna předčila v mnohých ohledech ostatní vlákna díky svým 

mechanickým, fyzikálním a chemickým vlastnostem, a to je základním předpokladem 

k jejich masivnějšímu rozšíření v technické praxi. Jde zejména o minimální nasákavost, 

vysoký modul pružnosti, výbornou pevnost v tahu, vysoký elektrický odpor, vysokou 

schopnost pohltit zvukové vlny, odolnost proti eroznímu prostředí a tepelnou vodivost. 

Pro dobývání výhradního ložiska Libá byly stanoveny dobývací prostory Libá, 

Libá I., a Libá II., které svou rozlohou pokrývají veškeré vyhodnocené zásoby na ložisku. 

Dobývací prostory jsou znázorněny v mapové grafické příloze (Příloha 3). 

V roce 1983 byl na ložisku proveden geologický průzkum pod označením Libá, 

č.ú. 01801068. Průzkumem bylo na ložisku ověřeno a vyhodnoceno k říjnu 1982 celkem 

6 261 000 m
3
 geologických zásob. Stav zásob na ložisku k 31.12.1993 byl dle výkazu 

o stavu a pohybu zásob na výhradním ložisku GeoV03-01 celkem 5 481 000 m
3
. Dle 

výkazu GeoV 03-01 k 31.12.2011 je celkový stav zásob suroviny na ložisku celkem : 

3 919 000 m
3
.[10] 

Na ložisku jsou plánované roční úbytky zásob při ustáleném průměru výroby na 

úrovni 300 000 t celkem cca 100 000 m
3
. 

Výrubnost ložiska je na úrovni 90%. Konečný stav zásob – předložený plán 

otvírky, přípravy a dobývání řeší vytěžení všech zbývajících zásob na výhradním ložisku 

Libá. Nenachází se zde žádné ochranné pilíře, ve kterých by došlo k vázání zásob. 
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2 Technologie úpravy čediče 

Na ložisku probíhá těžební činnost na třech pracovních horizontech: 

Těžební etáž (plato +618 m n m.) 

Těžební etáž (plato +602 m n m.) 

Těžební etáž (plato +588 m n m.) 

Před dalším postupem těžby do předpolí lomu a to zejména v jeho severní části je 

nutné provést strojním způsobem skrývkové práce pro odkrytí svrchní části ložiska 

a realizaci trhacích prací formou clonových odstřelů. 

Z hlediska ochrany lesního půdního fondu jsou uvolněny zásoby pro těžební 

proces dnes již ve všech stanovených dobývacích prostorech Libá, Libá I. A Libá II. Pro 

těžební účely jsou zde vyjmuty veškeré potřebné pozemky z lesního půdního fondu 

(LPF).[14] 

2.1  Jižní část ložiska 

Při dalším postupu těžebních prací v jižní části ložiska bude stávající roztěžování 

lomu zachováno. Výška těžebních etáží v průběhu těžby nikde nepřekročí povolených 25 

m. maximální výška I. Těžební etáže bude 16 m. Generální směr postupu těžby v jižní části 

je JZ směrem. Těžba ve II. a III. těžební etáži bude ve východní části ukončena tak, aby 

byla zachována příjezdová komunikace na I. a II. těžební etáž. Zásoby dočasně vázané 

příjezdovou komunikací na I. a II. těžební etáž lomu budou úplně dotěženy po ukončení 

těžby v jednotlivých těžebních etážích. 

2.2 Severní část ložiska 

V severní části ložiska je zahájeno roztěžování stěny po komorových odstřelech, 

které jsou dnes již zakázány a to zejména pro destruktivní dynamické účinky na 

bezprostřední okolí. Pro odvodnění jednotlivých těžebních stupňů je nutné dodržovat jejich 

1% stoupání ve směru postupu těžebních prací. Rozsah těžebních prací je navržen až za 

hranice bloků zásob suroviny v rámci dobývacích prostorů, aby bylo umožněno vydobytí 

zásob ve spodních etážích v co největším možném rozsahu. Šířka pracovní plošiny 

skrývkového řezu a jednotlivých etáží musí být minimálně 25m. Výška rozvalu nesmí 
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překročit 1,4 násobek dosahu nakládacího prostředku. Maximální sklon těžebních etáží 

v průběhu těžebních prací v lomu je max.70°, šířka pracovní plošiny je minimálně 25 m. 

Při dotěžení etáží bude jejich závěrečný sklon upraven na hodnotu 60° a mezi jednotlivými 

stupni budou ponechány bermy o šířce 5m. Mocnost skrývky na ložisku je velmi 

proměnlivá a pohybuje se od 0m (skalní výchozy) až do 15m (polohy tufů). Vzhledem 

ke složitým skrývkovým poměrům, které se rychle mění od místa k místu, byl v rámci 

průzkumu ložiska proveden pouze orientační výpočet kubatury skrývek pro zbývající část 

ložiska. 

Dobývání výhradního ložiska bylo povoleno rozhodnutím OBÚ v Sokolově na 

základě vypracovaného a schváleného plánu otvírky, přípravy a dobývání pro výhradní 

ložisko stavebního kamene Libá (č.j.2882/511/Sch/V1/86 z roku 1986). 

2.3 Rozpojení horniny 

Ložisko je těženo, jak již bylo uvedeno ve třech pracovních horizontech 

rozpojováním horniny pomocí trhacích prací velkého rozsahu v souladu s rozhodnutím 

o povolení OBÚ v Sokolově, kterým byl schválen generální technický projekt clonových 

odstřelů (č.j.348/531/86 z roku 1986). Clonové odstřely plně nahradily starší způsob 

rozpojování hornin komorovými odstřely. Vzhledem k nadměrné kusovitosti rubaniny, 

nebezpečné výšce těžebních stěn, rozletu rozpojované horniny a nepříznivým dynamickým 

účinkům bylo od tohoto způsobu přípravy suroviny k těžebnímu procesu postupně 

upuštěno.[1] 

Nadměrná kusovitost suroviny v rozvalu vzniklá trhacími pracemi je rozpojována 

hydraulickými bouracími kladivy nebo ocelovou rozbíjecí koulí s excentrickým jádrem 

(hmotnost ocelové koule je 4 000kg, průměr koule je 1m). Aplikace tohoto způsobu 

sekundárního rozpojování nadměrných kusů horniny je velice jednoduchá, rychlá a účinná. 

Představuje nejefektivnější formu likvidace nadměrných kusů horniny, které nemohou být 

plněny vzhledem ke svým rozměrům na vstup primárních zdrobňovacích strojů (zpravidla 

čelisťových nebo kuželových drtičů). Ostatní starší způsoby sekundárního rozpojování 

významným způsobem zvyšují přímé výrobní náklady úpravárenského procesu (v praxi 

až o 30%). Jde zejména o použití sekundárních příloží, manipulace s trhavinami, lidský 

faktor a fyzická náročnost přípravy vývrtů, dále při použití bouracích kladiv další 
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hydraulické lopatové rýpadlo s výměnným upínacím mechanismem, nárůst manipulačních 

časů v těžebním procesu, výměny pracovních elementů, vysoké náklady v opotřebení 

pracovních nástrojů, atd.[9] 

2.4  Úpravnický proces 

V minulosti byl kamenolom vybaven stacionárním technologickým zařízením pro 

úpravu čediče tlakovým a dynamickým drcením a mechanickým tříděním a realizaci 

přírodního drceného kameniva v zrnitostních třídách používaných v silničním, pozemním, 

vodohospodářském a železničním stavitelství dle norem ČSN. V nových ekonomických 

podmínkách v konkurenčním prostředí byl tento způsob úpravy suroviny nejprve rozdělen 

na výrobní proces realizovaný stacionárním a mobilním technologickým zařízením. 

Současnou produkci drceného kameniva reprezentuje úpravnický proces plně respektující 

ustálené požadavky stavebního trhu v regionu Chebska a Sokolovska. Pro úspěšné 

zvládnutí takového výrobního procesu bylo nutné najít optimální nastavení jednotlivých 

strojů a vybrat pro tyto účely zařízení s nejvhodnějšími pracovními charakteristikami. Jen 

tímto způsobem lze optimalizovat vysoce efektivní výrobu kameniva s možností pružně 

reagovat na poptávku stavebního trhu s měnícími se požadavky a současným zachováním 

dosavadních stálých zákazníků.[2] 

2.4.1  Výrobní proces 

Dlouhodobým stabilním obchodním partnerem lomu je německá zahraniční 

společnost Knauf Insultation GmbH. se sídlem v Chemnitzu a dvěma výrobními závody 

na výrobu stavebních minerálních vláken v Sankt Egidien a Bad Berka. Tento obchodní 

partner odebírá z lomu cca 50% celoroční produkce v zrnitostním oboru kameniva 90-250 

mm což představuje cca 120 000 t drceného kameniva pro účely tavení. Je tedy zároveň 

klíčovým parametrem určujícím technologický rozpad hlavního výrobního procesu. 

Vzhledem k výstupním zrnitostním charakteristikám primárních čelisťových drtičů je 

zapotřebí zvolit stroj, který se při nastavení nejvíce přiblíží takovému poměru v zrnitosti 0-

250mm. Nejde však jen o tento parametr, problematika použití takového stroje postihuje 

také stránku nákladovosti výroby se současným řešením účinného odtřídění hlinité složky 

(30-40%), která je obsažena v rozvalu po clonových odstřelech v lomu. 
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2.4.2 Výroba čedičových vláken 

Čedičová vlákna jsou vyráběna ve formě kontinuálních vláken nebo ve formě 

krátkých vláken. 

Při výrobě kontinuálních čedičových vláken je nutné zvolit teplotu, která se 

pohybuje cca od 1500 C do 1700 °C. Čedič je roztaven na požadovanou teplotu a následně 

tryskami protlačován a dloužen cca při teplotě 1300 °C. Po té dochází k rychlému 

ochlazení. 

Pro výrobu vláken nejsou vhodné všechny druhy čedičové horniny. Chemické 

složení musí být konstantní s obsahem SiO2 cca 46%. 

Čedič nesmí obsahovat tělesa jiného složení, surovina musí být homogenní 

a nesmí být hrubozrnná. Se stoupající velikostí krystalů se prodlužuje doba tavení 

a zhoršuje se homogenizace. Velmi škodlivé jsou úlomky podložních hornin, jako jsou 

zrna křemene. Pro výrobu vláken by měl být používán nezvětralý čedič. Zvětráním dochází 

k nežádoucím změnám v chemickém i nerostném složení.[7]. 

2.5 Výrobní sestavy 

V těžebních podmínkách lomu Libá byly v posledních 5 ti letech odzkoušeny 

různé výrobní sestavy ve snaze těžební společnosti maximalizovat podíl tzv. hlavní výroby 

se současným snížením přímých výrobních nákladů. Osvědčené mobilní primární 

zdrobňovací stroje zde byly sice s úspěchem nasazeny, avšak nebyly konečným efektivním 

řešením problematiky této speciální výroby. Jedná se zejména o mobilní čelisťové drtiče 

typu Lokomo, Metso Minerals a Terex-Pegson. Konstrukčně a výkonově ve velmi 

tvrdých čedičových horninách obstál mobilní čelisťový drtič typu Metso LT 110. I přes 

značná pozitiva těchto strojů potvrzená v praxi však nebylo dosaženo požadovaného efektu 

a to zejména z hlediska následujících faktorů, které bezprostředně ovlivňují výstupní 

produkty: 

- Nízká prostupová třídící plocha odhliňovače pro odtřídění zahliněné 

složky 
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- Nevhodná konstrukce a profil žebrování odhliňovače (vysoká lepivost 

materiálu) 

- Velikost vstupního otvoru drtiče (tlamy) a profil drtící komory 

- Nižší hodinový výkon drtiče, zejména v podmínkách I. těžební etáže 

- Nižší podíl rozpadu hlavní výroby (30%) 

- Zvýšená míra zahlinění výstupních produktů z procesu zdrobňování 

horniny 

- Vyšší spotřeba pohonných hmot na vyrobenou tunu drceného kameniva 

- Nižší výkon agregátu pro napájení dalšího výrobního stroje 

Výrobní proces reprezentující mobilní technologie složená ze strojů nasazených 

do poloviny roku 2011 je v těžebních podmínkách lomu Libá postupně nahrazena novou 

mobilní třídící a drtící technikou. V druhé polovině roku 2011 byla starší varianta po 

mnoha technologických pokusech a testování výkonnosti postupně odstavena a výroba 

byla realizována v nové výrobní verzi. Výsledky testů prokázaly očekávané zvýšení 

efektivity výrobního procesu a proto je další část této práce věnována porovnáním 

základních technicko-ekonomických ukazatelů, které měly zásadní vliv na rozhodnutí 

o volbě technologie a nastavení parametrů výrobního procesu. 

2.6 Technologie úpravy čediče, varianta 6 ti strojů 

Výrobní proces v této variantě byl realizován celkem 6 ti těžebními 

a úpravárenskými stroji v sestavě: 

- Těžební hydraulické lopatové rýpadlo typu CAT 330 

- Mobilní hrubotřídič typu Keestrack na housenicovém podvozku 

- Čelní kolový nakladač typu Volvo 180 se skalní lžící 

- Mobilní čelisťový drtič typu Metso LT 110 na housenicovém podvozku 

- Mobilní hrubotřídič typu Kleemann na housenicovém podvozku 

- Čelní kolový nakladač typu CAT 966[12] 

Vybrané technické parametry stroje Metso LT 110 určující charakter výstupního 

produktu zdrobnění v rámci hlavní výroby: 

- Geometrický objem vstupní násypky: 7m
3
 

- Rozměry vstupního otvoru drtiče: 1100 x 800mm 
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- Rozsah stavitelnosti výstupní štěrbiny: 70 – 170mm 

- Výkon poháněcí jednotky stroje:  310kW[1] 

Těžební hydraulické rýpadlo (1) je zde nakládacím prostředkem pro nakládku 

rubaniny po clonových odstřelech u těžebních stěn lomu. Nakládá rozval o fragmentaci 

rozpojeného kamene do velikosti 0-500mm do vstupní násypky hrubotřídiče (2), kde 

dochází mechanickým oddělením na prstové kaskádě k separaci hlinité složky rozvalu (0-

63 mm) a produkci nadsítného kamenného podílu rozvalu (63-500mm), který je pomocí 

haldovacího dopravníku vynesen na zemní skládku k další úpravě. Čelní kolový nakladač 

(3) nakládá tento vytříděný kámen do lžíce a plní s ním vstupní násypku mobilního 

čelisťového drtiče (4), kde dochází k druhému odtřídění frakce (63-500m) 

a prostřednictvím žlabového vibračního třídiče k posunu tohoto materiálu do tlamy 

čelisťového drtiče (Obr 4). 

 

Obr 4: Integrovaný rotační odhliňovač - systém Rollen Rost (foto: Ing. Bouček L. Ph. D.) 

Ten s nastavenou výstupní štěrbinou na cca = 180mm vypouští na konci drtící 

komory materiál o maximální velikosti do 250mm. Dále je pomocí vynášecího pasu 

dopraven do navazující vstupní násypky hrubotřídiče (5), kde je posouván článkovým 

podavačem s nastavitelnou rychlostí podávání dále na 2 třídící plochy hrubotřídiče (5). Zde 

dochází pomocí mechanického vibračního třídění k rozdělení frakce (0-250mm) na celkem 

tři zrnitostní třídy kameniva (0-63mm, 63-90mm a 90-250mm). Finálním produktem pro 

účely tavení čediče je frakce tzv. nadsítného podílu (90-250mm), která má v zrnitostní 

křivce primárního zdrobnění materiálu (63-500mm) ustálené zastoupení ve výši 33%. 



Bc. Jana Mikešová: Optimalizace výroby kameniva 

 

2012                                                                                                                                      16 

 

Zbývající mezisítný (63-90mm) a podsítný produkt (0-63mm) mají pak téměř rovnocenné 

podíly, tj. 33%. 

2.7 Technologie úpravy čediče, varianta 4 strojů 

Nová výrobní verze představuje nasazení pouze 4 strojů s podstatným snížením 

zmiňovaných manipulací, snížením celkových výrobních nákladů, zvýšení 

technologického rozpadu hlavní výroby s možným nárůstem výkonnosti, lepšími 

tvarovými hodnotami výstupních produktů primárního zdrobnění a účinnějším systémem 

pro separaci hlinitých podílů vstupního materiálu pro výrobu. Sestává z těchto strojů: 

- Těžební hydraulické lopatové rýpadlo typu CAT 345D s podkopovou lžící 

včetně hydraulického bouracího kladiva (impaktoru) s rychloupínacím 

systémem pro sekundární rozpojování nadměrné kusovitosti rozvalu 

- Mobilní jednovzpěrný čelisťový drtič s integrovaným rotačním 

odhliňovačem typu MFL STE 108-75/RR na housenicovém podvozku   

- Hrubotřídič typu Keestrack Frontier na housenicovém podvozku   

- Čelní kolový nakladač typu CAT 966H  

Vybrané technické parametry MFl STE 108/75-RR určující charakter výstupního 

produktu zdrobnění v rámci hlavní výroby:  

- Geometrický objem vstupní násypky: 9m
3
 

- Rozměry vstupního otvoru drtiče: 1100x850mm 

- Rozsah stavitelnosti výstupní štěrbiny: 70-300mm 

- Výkon poháněcí jednotky stroje: 400kW[6] 

Vybrané technické parametry integrovaného rotačního odhliňovače (systém 

Rollen Rost) mající zásadní vliv na účinnost procesu odhlinění vstupního materiálu před 

jeho zdrobněním (Obr 5) : 

- Počet hřídelí: 6ks 

- Počet pohonných jednotek hřídelí: 6ks 

- Průměr hřídelí: 315mm 

- Osová rozteč hřídelí: 360mm 

- Šířka prostupové mezery mezi hřídelemi: 40mm 
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- Přesah vrcholového bodu – výstupku sférického segmentu: 25mm 

- Délka hrany čtvercového profilu hřídele: 141mm 

- Šířka vymezovací podložky na hřídeli: 40mm (60mm) 

- Počet vymezovacích podložek na hřídeli: 25ks 

- Šířka vymezovací podložky: 35mm 

- Standartní šířka vymezení dvou sférických segmentů: 105mm 

- Počet sférických segmentů na hřídeli: 8ks 

- Úhel mezi vrcholovými body sférického segmentu: 120° 

- Délka účinné třídící plochy rotačního odhliňovače: 2 565mm 

- Šířka účinné třídící plochy rotačního odhliňovače: 1 220mm[6] 

 

Obr 5:Mobilní čelisťový drtič u těžební sněny lomu (foto: Ing. Bouček L. Ph.D.) 

Těžební hydraulické rýpadlo (1) je zde také nakládacím prostředkem pro nakládku 

rubaniny po clonových odstřelech u těžebních stěn lomu. Nakládá rozval o fragmentaci 

rozpojeného kamene do velikosti 0-500mm do vstupní násypky mobilního čelisťového 

drtiče (2), kde dochází na rotačním odhliňovači k separaci hlinité složky rozvalu (0-63mm) 

a produkci nadsítného kamenného podílu rozvalu (63-500mm), který je pomocí třídící 

plochy rotačního odhliňovače dále přenesen přímo na vstup do drtící komory čelisťového 

drtiče. Konstrukčním základem tohoto typu rotačního třídiče je skupina 6 ti rychlostně 

regulovatelných hřídelí osazených hardoxovými sférickými trojúhelníky oddělených 

vymezovacími podložkami (Obr 5) také z hardoxu. Tyto hřídele jsou uloženy napříč 

postupu tříděného materiálu a spolu s výstupky tvoří rotační třídící plochu, která svým 
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pohybem vytváří předpoklady k posouvání materiálu na vstup do drtící komory a zároveň 

odděluje hlinité a kamenité podíly, které obsahuje rubanina po clonových odstřelech 

u těžebních stěn. Tříděný materiál je posouván celkem 8 segmenty na každé ze 6 ti hřídelí, 

jejichž vrcholové body s fázovým posunem 120° tvoří dráhu šroubovice se stoupáním 30°. 

Systém tvořený sférickými segmenty a vymezovacími podložkami na těchto hřídelích 

způsobuje vytváření prostupové účinné plochy a to vždy tak, že každá ze 6 ti hřídelí 

zasáhne 4mi sférickými segmenty o tloušťce 40mm s fázovým posunem 30° do prostupové 

plochy. Čelisťový drtič s nastavenou výstupní štěrbinou na cca=180mm vypouští na konci 

drtící komory materiál o maximální velikosti do 250mm. Dále je pomocí vynášecího pasu 

dopraven do navazující vstupní násypky hrubotřídiče (3), kde je posouván článkovým 

podavačem s nastavitelnou rychlostí podávání dále na 2 třídící plochy hrubotřídiče (3). Zde 

dochází pomocí mechanického vibračního třídění k rozdělení frakce (0-250 mm) na 

celkem tři zrnitostní třídy kameniva (0-63 mm, 63-90mm a 90-250mm). Finálním 

produktem pro účely tavení čediče je frakce tzv. nadsítného podílu (90-250mm), která má 

v zrnitostní křivce primárního zdrobnění materiálu (63-500mm) ustálené zastoupení ve 

výši 60%. Zbývající mezisítný (63-90mm) a podsítný produkt (0-63mm) mají pak téměř 

rovnocenné podíly, tj. 20%. 
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3  Analýza a optimalizace výroby 

Optimalizace výrobního procesu za účelem zvýšení efektivity hlavní výroby pro 

účely tavení čediče spočívá v zásadě v řešení této problematiky: 

a) Snížení podílu kamenité složky obsažené při odhlinění vstupního materiálu 

v odvalu (0-63mm) 

b) Zvýšení zrnitostního podílu frakce kameniva (90-250mm) z celkového objemu 

čisté výroby  

c) Snížení výrobních nákladů procesu hlavní a vedlejší výroby[9] 

3.1  Výrobní verze se 6 ti stroji 

Skutečnost, že hlavní výroba je ve výrobní verzi s 6-ti stroji zastoupena na úrovni 

33%, která má charakter tzv. celoročního trvalého odbytu a je bohužel ve velmi nízkém 

poměru oproti tzv. vedlejší výrobě, která dosahuje 67% již nasvědčuje, že tento poměr je 

nutné maximalizovat tak, aby byl výrazně snížen podíl této vedlejší výroby. 

Při průměrné roční čisté výrobě 300 000 tun drceného kameniva představuje 

technologický rozpad výroby následující podíly: 

- Frakce kameniva 90-250mm: 99 000 t (33,0%) 

- Frakce kameniva 63-90mm: 100 500 t (33,5%)  

- Frakce kameniva 0-63mm: 100 500 t (33,5%) 

Z tohoto rozpadu vyplývá, že pro účely tzv. tržně nevázané vedlejší výroby vzniká 

celkem 201 000 t (67%) meziproduktů, které sice lze dále upravit, avšak v podmínkách 

současného stavebního trhu a výrazného omezení rozpočtových výdajů ve stavebním 

sektoru ČR, spojeným s nárůstem dumpingových cen konkurenčních výrobců nelze určit 

v jakém časovém horizontu, v jakém objemu, za jakou cenu a zda vůbec. Například 

meziroční pokles ve výrobě a odbytu (2010/2011, zdroj Basalt CZ s.r.o. k 31.12.2011) 

v drážním kamenivu (32-63mm, tř.B1) představoval celkem 95%. Tato skutečnost byla 

způsobena zejména prakticky zastavením výstavby a rekonstrukcí železničních tratí 

v rámci celého území ČR. Nelze tedy očekávat v tomto směru nárůst těchto objemů (ani 

právě např. úpravou vedlejších produktů 63-90mm druhým stupněm zdrobnění na 32-63 

mm). Je zapotřebí naopak hledat jinou technologickou cestu pro jiný sortiment. Cestou při 
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řešení této problematiky je zajisté snaha o co nejmenší možné výrobní náklady při 

maximalizaci podílu zrnitostní frakce 90-250mm. Současná nákladovost této výrobní 

varianty představuje celkem NC = 142 Kč.t
-1

. Podstatný vliv na úroveň této ceny má jistě 

fakt, že výrobní varianta obsahuje celkem 6 strojů, které jsou samozřejmě zdrojem mnoha 

pracovních i nepracovních manipulací. Tyto jednotkové náklady obsahují veškeré 

nákladové položky přímo související s výrobou kameniva bez započtení ceny za přípravu 

(vrtné a trhací práce v lomu), tj.: 

 Provoz strojů celé sestavy včetně oprav, revizí, odpisů, obsluhy, spotřeby 

pohonných hmot, dopravy strojů do místa nasazení, veškeré potřebné 

manipulace strojů, náhradní díly, náklady na některé leasingové splátky, 

atd. 

 Školení obsluhy, doprava do místa výkonu činnosti, zajištění veškeré 

potřebné agendy, administrativa, platy pracovníků a jejich vybavení, 

náklady na vedení, rezervy na neočekávané události, vedení provozní 

a technické dokumentace spojené s provozováním technických zařízení dle 

požadavků báňské legislativy 

3.2 Výrobní verze s 4 mi stroji 

Hlavní výroba v nové verzi se 4mi stroji je zastoupena dle analýzy zrnitostní 

křivky zdrobněného kameniva (0-250mm) již vyšším podílem, a to ve výši 55%, tj. 

o +22% oproti výrobní verzi se 6 ti stroji. Mezisítná frakce (63-90mm) 25% a podsítná (0-

63mm) s podílem 20%. Je tedy zřejmé, že technologický rozpad výroby frakce 90-250mm 

je tímto technickým řešením zvýšen o 66%, tj. o +66 000 tun.rok
-1

. Náklady na výrobní 

proces této varianty dosahují úrovně NC = 107 Kč.t
-1

, tedy oproti původnímu řešení výroby 

o celkem 35 Kč.t
-1

 nižší, tj. celkové snížení výrobních nákladů o 32,7%. 

Při průměrné roční čisté výrobě 300 000 t je technologický rozpad výroby u této 

varianty: 

- Frakce kameniva 90-250mm: 165 000 t (55%) 

- Frakce kameniva 63-90mm: 67 500 t (22,5%) 

- Frakce kameniva 0-60mm: 67 500 t (22,5%) 

Tento pozitivní výsledek byl ovlivněn zejména následujícími faktory: 
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- Vyšší účinnost třídící plochy odhliňovače pro odtřídění zahliněné složky 

- Účinnější mechanismus rozvolňování vstupní suroviny na rotačním třídiči 

(i při vyšší lepivosti a vlhkosti vstupního materiálu) spojený s použitím 

pouze jednoho stroje 

- Snížení počtu celkových manipulací s odhliněným materiálem (63-500 

mm) 

- Velikost vstupního otvoru drtiče (tlamy) a odlišný profil drtící komory 

- Nižší hodinový výkon drtiče, zejména v podmínkách I. těžební etáže 

s vyšší mírou zahlinění (až do 40% podílu těžené rubaniny) 

- Vyšší podíl technologického rozpadu hlavní výroby (55%) díky profilu 

drtící komory a technickým možnostem v nastavení provozních parametrů 

drtiče včetně použití vhodných tvarových profilů rýhované pevné 

a pohyblivé drtící čelisti s dosažením příznivějších tvarových hodnot 

výstupních produktů 

- Nižší spotřeba pohonných hmot na vyrobenou tunu drceného kameniva 

(0,65 litr . tunu
-1

) oproti 1,1 litr . tunu
-1

 (použití rotačního odhliňovače 

integrovaného na jednom housenicovém podvozku s čelisťovým drtičem) 

- Možnost práce ve výrobním režimu s elektrickou energií nebo pohonnými 

hmotami s napojením dalších strojů (např. mobilní hrubotřídič, haldovací 

pásové dopravníky 

3.3 Další technické opatření 

Pro zvýšení účinnosti separace hliněného a kamenitého podílu byl navrženo ještě 

další technické opatření, které mělo přinést zvýšení podílu čistého kameniva frakce (63-

500mm) před jeho zdrobněním. Řešení spočívalo ve změně geometrických parametrů 

točivých elementů, kterými je možné zmenšit celkovou účinnou propadovou plochu 

rotačního odhliňovače. Jde především o zvětšení tloušťky profilu segmentu sférického 

trojúhelníku ze současných 40mm na 60mm. Při úvaze, že: 

- Celková plocha rotačního odhliňovače (RO): 1 220mm x 2 565mm = 

3 129 300mm
2
 

- Celková prostupová plocha RO bez segmentů: 1 220mm x 40mm x 7 = 

341 600mm
2
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- Plocha všech segmentů tloušťky 40mm: 25mm x 40mm x 24 = 24 000 

mm
2
 

- Plocha všech segmentů tloušťky 60mm: 25mm x 60mm x 24 = 36 000 

mm
2
 

- Celková účinná třídící plocha: 317 600mm
2
 / 3 129 300mm

2
 = 0,101 x 100 

= 10,10% 

- Navržená účinná třídící plocha RO : 341 600mm
2
 – 36 000mm

2
 = 305 600 

mm
2
 

- Celková účinná třídící plocha RO: 305 600mm
2
 / 3 129 300 mm

2
 = 0,097 

x 100 = 9,70%[4] 

Z rozdílu celkových účinných třídících ploch RO při zesílení segmentu ze 40mm 

na 60 mm, tj. o 50% vyplývá, že toto řešení nepřináší očekávaný efekt ve formě snížení 

podílu kamenné složky v odpadovém materiálu z výroby (0,40%). Potvrzuje zároveň fakt, 

že sférické segmenty mají při tvorbě prostupové plochy zejména funkci prvků 

vytvářejících v procesu odhlinění posun materiálu po třídící ploše. Z těchto důvodů se 

zaměřuji na zmenšení prostupové plochy třídiče cestou zmenšení prostupových mezer mezi 

sousedícími hřídeli. 

Průměrný podíl propadu pod hranicí třídění 63 mm po odečtení hlinitého podílu 0-

16mm, tj. 16-63mm činí dle sítového rozboru (údaje z provozní laboratoře BASALT CZ 

s.r.o.) : 

- Vzorek č 1: 16-90mm, (50,75/61,93) = 0,8190 x 100 = 81,90% 

- Vzorek č 2: 16-125mm, (42,79/60,62) = 0,7058 x 100 = 70,58% 

- Průměr vzorků: 16-125mm: 76,24% 

Tato hodnota je dosažena při vzdálenosti plášťů 2 hřídelí: 40mm. 

Při zesílení tloušťky vymezovacích podložek o 5mm by se snížila šířka 

prostupové plochy na 30mm což by způsobilo pravděpodobné snížení podílu propadu 

kamenité složky na hranici třídění pod 63mm na cca 28% podílu 16-63mm. Zbytkový 

podíl 63-125mm by byl obsažen ve výsledném produktu drcení a třídění, který by bylo 

nutné pro další úpravu opět roztřídit. 
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Ekonomický efekt tohoto technického opatření (dle záznamu průměrné měsíční 

výroby zařízení) by potom představoval následující výpočet: 

 Podíl kamenité složky odpadového materiálu (11 107,14 t x 0,28 = 

3 109,99 t v odpadovém materiálu. Podíl kamenité složky pro zdrobnění 

drcením a následným tříděním (11 107,14t x 0,72 = 7 997,14 t ve 

výsledném produktu frakce 0-250 mm. 

 t.j. 7 997,14 t x 87 Kč.t
-1

 = 695 751,18 Kč.r
-1

. Při uvažovaném výrobním 

režimu lomu s využitím celkem 10 výrobních měsíců se jedná celkem 

o částku (695 751,18 x 10 = 6 957 511,8 Kč.r
-1

). 
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4  Efektivita výrobního procesu 

Má-li být řešena efektivita výroby nasazením nové technologie, očekává se, že 

po provedené analýze výrobního procesu bude dosaženo optimalizovaného nastavení všech 

jeho parametrů, které mají zásadní vliv na charakter výstupních produktů. 

Snížení podílu kamenité složky obsažené při odhlinění vstupního materiálu 

v odvalu (0-63mm). 

Zvýšení zrnitostního podílu frakce kameniva (90-250mm) z celkového objemu 

čisté roční výroby se současným potlačením méně produktivních vedlejších produktů, 63-

90mm a 0-63mm. 

Snížení výrobních nákladů procesu hlavní a vedlejší výroby minimálně o 25 Kč za 

tunu pro zvýšení manipulačního prostoru v prodejních cenách a konkurenceschopnosti ve 

výrobě následné produkce hrubého a drobného drceného kameniva v zrnitostním rozsahu 

0-22. 

Z analýzy výrobního procesu při srovnání výrobních variant 6 ti a 4 strojů zde 

vyplývají následující skutečnosti. 

 

4.1  Snížení podílu kamenité složky 

Snížení podílu kamenité složky obsažené v odvalu frakce (0-63mm) lze 

zabezpečit konstrukční úpravou pracovních elementů rotačního odhliňovače, a to 

zvětšením průměrů vymezovacích podložek na všech hřídelích o 10mm s cílem snížení 

propadu podílu kamenité složky při procesu odhlinění vstupního materiálu. Tímto 

způsobem bude dosaženo zmenšení účinné prostupové plochy pro odhlinění vstupní 

suroviny před zdrobňovacím procesem. Bude tak zajištěno navýšení objemu hlavní 

produkce o průměrné roční množství (8 000 t x 10 m = 80 000 t.r
-1

), které v objemu čisté 

výroby představuje celkový nárůst o 26,60%, tj. na 380 000 tun.rok
-1

. Vzhledem 

k zrnitostnímu rozsahu frakce 16-63mm, tak dojde také k navýšení podílu podsítného 

z hlavní výroby (0-63mm) na (60 000 t + 80 000 t = 140 000t.r
-1

). Tato skutečnost příznivě 

ovlivní možnost v následné výrobě drobného a hrubého kameniva dle příslušných ČSN EN 

norem na semimobilním technologickém zařízení lomu. Jedná se hlavně o výrobu 
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drceného kameniva používaného pro silniční a pozemní stavitelství 

v základních zrnitostních třídách kameniva (0-4mm, 4-8mm, 8-11mm, 11-16mm, 16-22 

mm). Bude tak zároveň možné touto následnou úpravou meziproduktů z tzv. vedlejší 

výroby realizovat na stavebním trhu část roční produkce pro potřeby betonáren a obaloven 

živičných směsí. 

4.2  Zvýšení zrnitostního podílu 

Zvýšením zrnitostního podílu 90-250mm z technologického rozpadu výroby bylo 

dosaženo vyřešení deficitního objemu roční výroby lomu odebíraného do dvou výrobních 

závodů společnosti Knauf Insultation GmbH.  

Zvýšení podílu výroby zrnitostní frakce kameniva 90-250mm představuje zároveň 

zvýšení ročního obratu o +8 250 000 Kč, zajištění výrobní rezervy +30 000 t pro zimní 

odběry následujícího obchodního roku a pro neočekávané výkyvy ve výrobním procesu[3] 

 

99 000 t x 10 Euro.t
-1

 = 990 000 Euro = 24 750 000 Kč při 25 Kč.Euro
-1 

66 000 t x 10 Euro.t
-1

 = 660 000 Euro = 16 500 000 Kč při 25 Kč.Euro
-1 

Rozdíl ročních obratů: + 8 250 000 Kč 

10 Euro.t
-1

 : fixní cena dle obchodní smlouvy za produkt hlavní výroby (90 – 

250mm). 

4.3  Snížení nákladů procesu hlavní a vedlejší výroby  

Na základě zjištěných hodnot lze konstatovat, že nastane potlačení tzv. vedlejší 

roční výroby z původního objemu ve výši 201 000 t na množství 135 000 t. Zde se 

předpokládá minimální úspora na manipulacích s neproduktivním materiálem ve výši 

(66 000 t x 35 Kč.t
-1

 = 2 310 000 Kč). 

4.3.1  Zvýšení manipulačního prostoru v prodejních cenách na regionálním 

trhu  

Dále se také předpokládá, že mezisítný produkt (63-90mm), který reprezentuje 

celkový roční objem ve výši 75 000t bude při přepracování druhým stupněm drcení na 
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semimobilním technologickém zařízení lomu využitý k možné výrobě drážního kameniva 

v zrnitostních oborech 32-63mm, tř. B1 a 0-32mm, tř. A, nebo také k výrobě hrubého 

drceného kameniva pro betonárny, stavební kamenivo v rozsahu 0-32mm, 0-45mm, 0-63 

mm a 32-63mm bez tzv. okrajových podmínek v průběhu zrnitostních charakteristik. Při 

úvaze o průměrně dosažené prodejní ceně PC = 175 Kč.t
-1

 za tyto produkty se lze 

domnívat, že hrubý zisk oproti sníženým nákladům na NC = 107 Kč.t
-1

 a následné úpravě 

NÚ = 25 Kč.t
-1

 bude na úrovni Z = +43 Kč.t
-1

 (43 Kč.t
-1

 x 75 000 t = 3 225 000 Kč). 

Zároveň se na základě statistiky těžební společnosti prokazuje, že objem výroby drážního 

kameniva v oborech zrnitosti 32-63mm, tř. B1 a 0-32mm, tř. A nikdy nepřekročil 

s ohledem na velikost regionu cca 60 000t.r
-1

. 

Celková efektivita výrobního procesu v porovnání obou výrobních verzí. 

4.4 Ekonomická bilance frakce kameniva HV (90-250mm) pro 

účely tavení čediče bez další úpravy vedlejší výroby 

 

a) verze 6S : 99 000t.r
-1

 (33% z celkového objemu výroby 300 000t.r
-1

) 

NHV = -122 Kč.t
-1

 [(-87)+(-35)] 

NCO = -20 Kč.t
-1

 

∑NHV = -142 Kč.t
-1

 [(-122)+(-20)] 

QR = 99 000 t.r
-1 

NRHV = QR .∑NHV = 99 000. (-142) = -14 058 000 Kč.r
-1

 

PC = +250 Kč.t
-1 

OR = 99 000. (+250) = +24 750 000 Kč.r
-1 

ZHV = OR – NRHV = +24 750 000 – (-14 058 000) = +10 692 000 Kč.r
-1 

QR = 201 000 t.r
-1

  

M = -35 Kč.t
-1

 

NRVV = QR .∑NHV = 201 000. (-142) = -28 542 000 Kč.r
-1

 

NM = QR . M = 201 000. (-35) = -7 035 000 Kč.r
-1

 



Bc. Jana Mikešová: Optimalizace výroby kameniva 

 

2012                                                                                                                                      27 

 

OR = 0 Kč.r
-1 

ZVV = OR + NRVV - NM = 0 + (-28 542 000) – (-7 035 000) = -35 577 000 Kč.r
-1

 

Total = ZHV + ZVV = +10 692 000 + (-35 577 000) = -24 885 000 Kč.r
-1

 

 

b) verze 4S : 165 000t.r
-1

 (55% z celkového objemu výroby 300 000 t.r
-1

) 

NCHV = -87 Kč.t
-1

 

NCO = -20 Kč.t
-1

 

∑NHV = -107 Kč.t
-1

 

QRHV = 165 000 t.r
-1 

NRHV = QRHV .∑NHV = 165 000. (-107) = -17 655 000 Kč.r
-1

 

PC = +250 Kč.t
-1 

OR = 165 000. (+250) = +41 250 000 Kč.r
-1 

ZRHV = ORHV – NRHV = (+41 250 000) – (-17 655 000) = +23 595 000 Kč.r
-1 

QRVV = 135 000 t.r
-1 

M = -35 Kč.t
-1

 

NRVV = QRVV .∑NHV = 135 000. (-142) = -19 170 000 Kč.r
-1

 

NM = QRVV . M = 135 000. (-35) = -4 725 000 Kč.r
-1

 

ORVV = 0 Kč.r
-1 

ZRVV = ORVV – NRVV - NM =0 – (-19 170 000) – (-4 725 000) = -23 895 000 Kč.r
-1

 

Total = ZHV + ZVV = +23 595 000 + (-23 895 000) = -300 000 Kč.r
-1 
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4.5 Ekonomická bilance frakce kameniva HV (90-250mm) pro 

účely tavení čediče při přepracování vedlejší výroby 

v objemu 50% mobilní linkou s 2SD 

 

a) verze 6S : 99 000t.r
-1

 (33% z celkového objemu výroby 300 000 t.r
-1

) 

NCHV = -122 Kč.t
-1

 

NCO = -20 Kč.t
-1

 

∑NHV = -142 Kč.t
-1

 

QRHV = 99 000 t.r
-1 

NRHV = QRHV .∑NHV = 99 000. (-142) = -14 058 000 Kč.r
-1

 

PC = +250 Kč.t
-1 

ORHV = 99 000. (+250) = +24 750 000 Kč.r
-1 

ZRHV = ORHV – NRHV = +24 750 000 – 14 058 000 = +10 593 000 Kč.r
-1 

QRVV1 = 100 500 t.r
-1 

MVV1 = -50 Kč.t
-1

 

NRVV1 = QRVV1 .∑NHV = 100 500. (-142) = -14 271 000 Kč.r
-1 

NM = QRVV1 . MVV1 = 100 500. (-50) = -5 025 000 Kč.r
-1 

∑NRVV1 = NRVV1 + NM = (-14 271 000) + (-5 025 000) = -19 296 000 Kč.r
-1 

PC = +175 Kč.t
-1 

ORVV1 = QRVV1 . PC = 100 500. (+175) = +17 587 500 Kč.r
-1 

ZRVV1 = ORVV1 – ∑NRVV1 = +17 587 500 - (-19 296 000) = -1 708 500 Kč.r
-1 

QRVV2 = 100 500 t.r
-1 

MVV2 = -35 Kč.t
-1 

NRVV2 = QRVV2 . ∑NHV = 100 500. (-142) = -14 271 000 Kč.r
-1 

NM = QRVV2 . MVV2 = 100 500. (-35) = -3 517 500 Kč.r
-1 
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∑NRVV2 = NRVV2 + NM = (-14 271 000) + (-3 517 500) = -17 788 500 Kč.r
-1 

ORVV2 = 0 Kč.r
-1 

ZRVV2 = ORVV2 – ∑NRVV2 = 0 – (-17 788 500) = -17 788 500 Kč.r
-1 

Total = ZHV + ZRVV1 + ZRVV2 = +10 593 000 + (-1 708 500) + (-17 788 500) = 

= +10 593 000 + (-19 497 000) = -8 904 000 Kč.r
-1 

b) verze 4S : 165 000t.r
-1

 (55% z celkového objemu výroby 300 000 t.r
-1

) 

NCHV = -87 Kč.t
-1 

NCO = -20 Kč.t
-1 

∑NHV = -107 Kč.t
-1 

QR = 165 000 t.r
-1 

NRHV = QR .∑NHV = 165 000. (-107) = -17 655 000 Kč.r
-1 

PC = +250 Kč.t
-1 

OR = 165 000. (+250) = +41 250 000 Kč.r
-1 

ZHV = ORHV – NRHV = +41 250 000 – (-17 655 000) = +23 595 000 Kč.r
-1 

QRVV1 = 67 500 t.r
-1 

MVV1 = -50 Kč.t
-1 

NRVV1 = QRVV1 .∑NHV = 67 500. (-107) = -7 222 500 Kč.r
-1 

NM = QRVV1 . MVV1 = 67 500. (-50) = -3 375 000 Kč.r
-1 

∑NRVV1 = NRVV1 + NM = (-7 222 500) + (-3 375 000) = -10 597 500 Kč.r
-1 

PC = +175 Kč.t
-1 

ORVV1 = QRVV1 . PC = 67 500. (+175) = +11 812 500 Kč.t
-1

 

ZRVV1 = ORVV1 – ∑NRVV1 = +11 812 500 – (-10 597 500) = +1 215 000 Kč.r
-1 

QRVV2 = 67 500 Kč.t
-1

 

MVV2 = -35 Kč.t
-1 

NRVV2 = QRVV2 . ∑NHV = 67 500. (-107) = -7 222 500 Kč.r
-1 
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NM = QRVV2 . MVV2 = 67 500. (-35) = -2 362 500 Kč.r
-1 

∑NRVV2 = NRVV2 + NM = (-7 222 500) + (-2 362 500) = -9 585 000 Kč.r
-1 

ORVV2 = 0 Kč.r
-1 

ZRVV2 = ORVV2 - ∑NRVV2 = 0 – (-9 585 000) = -9 585 000 Kč.r
-1 

Total = ZHV+ZRVV1+ZRVV2 = +23 595 000 + 1 215 000 +(-9 585 000) = +15 225 000 Kč.r
-1 

 

NHV - náklady hlavní výroby (Kč) 

NCO - náklady na vrtné a trhací práce v lomu (clonové odstřely) (Kč) 

∑NHV - celkové náklady na hlavní výrobu (Kč) 

QR - objem roční výroby (t) 

NRHV - celkové roční náklady hlavní výroby (Kč.r
-1

) 

PC - průměrná prodejní cena pro SRN (Kč.t
-1

) 

OR - roční obrat (Kč) 

ZHV - zisk z procesu hlavní výroby (Kč) 

M - nákladová cena vedlejší výroby na manipulace s materiálem a uložení (Kč.t
-1

) 

NRVV - celkové roční náklady vedlejší výroby (Kč) 

NM - náklady na přepracování vedlejší výroby (Kč) 

ZVV - zisk z procesu vedlejší výroby (Kč) 

Total - celkový zisk z procesů hlavní a vedlejší výroby (ekonomický efekt v Kč) 

NCHV - celkové náklady hlavní výroby (Kč.t
-1

) 

QRHV - celkový roční objem hlavní výroby (Kč) 

NRHV - celkové roční náklady na hlavní výrobu (Kč) 

ZRHV - celkový roční zisk z hlavní výroby (Kč) 

QRVV - celkový roční objem vedlejší výroby (Kč) 

ZRVV - celkový roční zisk vedlejší výroby (Kč) 
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ORHV - roční obrat hlavní výroby (Kč) 

QRVV1 - celkový roční objem vedlejší výroby s úpravou drcením a tříděním (t) 

MVV1 - náklady na přepracování vedlejší výroby drcením a tříděním (Kč) 

NRVV1 - roční náklady na vedlejší výrobu s přepracování drcením a tříděním (Kč) 

∑NRVV1 - celkové náklady na přepracování vedlejší výroby (Kč) 

ORVV1 - objem roční vedlejší výroby (t) 

ZRVV1 - celkový roční zisk z přepracované vedlejší výroby (Kč) 

QRVV2 - objem roční vedlejší přepracované výroby (t) 

MVV2 - náklady na vedlejší výrobu bez přepracování (Kč) 

NRVV2 - náklady na vedlejší výrobu bez přepracování drcením a tříděním (Kč) 

∑NRVV2 - celkové roční náklady vedlejší výroby bez přepracování (Kč) 

ORVV2 - celkový obrat roční vedlejší výroby bez přepracování (Kč) 

ZRVV2 - celkový roční zisk vedlejší výroby bez přepracování (Kč) 

QRVV1 - objem roční vedlejší výroby bez přepracování (t) 
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5 Závěr 

Vzhledem ke skutečnosti, že každý výrobní proces je podřízen určitému 

technologickému postupu, na kterém také závisí, jak bude konečný produkt vypadat, jakou 

bude mít kvalitu a jak nákladná bude jeho výroba, lze v závěru konstatovat, že řešení 

předmětné problematiky naplnilo očekávání. 

Provozními zkouškami, nastavením jednotlivých strojů a jejich vhodnou volbou 

bylo dosaženo vyšší efektivity výrobního procesu hlavní výroby za současného potlačení 

objemu vedlejší výroby a snížení celkových nákladů na výrobu drceného kameniva. 

Nové řešení technologie výroby drceného kameniva s využitím nejmodernějších 

prvků v oblasti mobilní drtící a třídící techniky přispívá k vylepšení ekonomiky, vytváří 

prostor pro zvýšení lokální konkurenceschopnosti na stavebním trhu s kamenivem. Je 

zároveň nutným předpokladem pro operativní změny skladby nabízeného sortimentu, což 

je velmi důležitý faktor, který bezprostředně ovlivňuje možnosti těžební společnosti, a to 

zejména v době útlumu stavební výroby. 
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