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Anotace 

Cílem této bakalářská práce je návrh na změnu technologie drcení na terciérní 

drtírně na lomu Bělkovice. V této bakalářské práci seznamuji čtenáře s historií lomu, 

geologickými a také hydrogeologickými poměry v dobývacím prostoru provozovny. 

V další části této práce je popsána technologie těžby, další postupy a následně se také tato 

část zabývá návrhy kuželových drtičů, včetně srovnání všech sledovaných parametrů a 

výkonů. 

Klíčová slova: kamenolom, etáž, kuželový drtič, terciérní drtič 

 

Summary 

The aim of my bachelor thesis is a proposal for a chase at graining technology at 

the tercial graining faktory in Bělkovice guarry. History of the guarry. Geologic and 

hydrogeologic conditions in the sparing area are also presented in this thesis. In the next 

part the mining technology is described and the following part focuses on cone crushes 

proposals, including the camparison of all parametres and performances.  

Keywords : quarry, storey, cone srasher, tercial crusher  
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1 Úvod 

Cílem této bakalářské práce je návrh na změnu technologie drcení na terciérní 

drtírně na lomu Bělkovice a provést návrh rozpočtu a ekonomické návratnosti vybraného 

řešení. 

Malebnost a krása naší země je známá po celém světě. Rozlohou nevelká, avšak 

historií a umem českého lidu významná krajina rozkládajíce se v samém srdci Evropy, již 

nejednou ukázala, že i malý stát dokáže hýbat dějinami. 

V oblasti nerostných surovin je náš stát poměrně chudší než okolní státy. Ve 

středověku dosahovala vysokých hodnot těžba zlata a stříbra, ovšem dnes je tato těžba 

zcela utlumena. V novodobé historii české země můžeme uvést významnou těžbu hnědého 

a černého uhlí, vápence, písku, štěrku a stavebního kamene. Po celé České republice je 

spousta lomů, kde jsou tyto pro průmysl potřebné suroviny těženy a dobývány. Bez 

zajištění těchto důležitých zdrojů se dnes neobejde výstavba a oprava silnic, dálnic, 

železničních koridorů, budování průmyslových zón. 

Krásná krajina Domašovské vrchoviny, která je součástí Nízkého Jeseníku na kopci 

Tepenec poblíž obce Jívová, skrývá kamenolom Bělkovice.  

Místní ložisko kamene využíval, již od roku 1340 Karel IV., který ze zdejší 

suroviny vystavil na hoře Tepenec svůj hrad Twingenberg, časem přejmenovaný na 

Tepenec, podle hory, na které se nacházel.  

Od roku 1903 probíhá těžba kamene v místním kamenolomu s různou intenzitou 

dodnes. 

Kamenolom Bělkovice v současné době patří společnosti Českomoravký štěrk a. s. 

která je součástí skupiny Heldelberg cement group. Ložisko zdejší moravské droby patří k 

nejkvalitnějším v okolí a výroba je zaměřena především na výrobu drceného kameniva, 

které se ve velké míře využívá na stavbu železničních koridorů, jako surovina na výrobu 

betonu a obalovaných směsí. 
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2 Geografická, geologická, petrografická a hydrogeologická 

 charakteristika   

2.1 Geografická charakteristika 

Ložiska stavebního kamene Bělkovice a Jívová – Bělkovice leží v katastru obce 

Jívová, v údolí Trusovického potoka, cca 5 km jihovýchodně od města Šternberk. Obě 

ložiska jsou zahrnuta do dobývacího prostoru Jívová (ev. číslo 70917) stanoveného 

rozhodnutím OBÚ v Brně. Celé blízké území lomu je zalesněno a nejvyšší vrchol dosahuje 

výšky 495 m. n. m. Těžba na ložisku Bělkovice byla právnímu předchůdci akciové 

společnosti ŠP Olomouc povolena rozhodnutím OBÚ v Brně č. j. 3677/80. [2] 

 

Obrázek č. 1 - Mapa polohy lomu 

2.2 Geologická charakteristika 

          Území plánované těžby bezprostředně navazuje na provozovaný kamenolom 

Bělkovice, který je založen v západním úbočí morfologického hřbetu táhnoucího se 

směrem jihozápad – severovýchod. Geograficky patří k Domašovské vrchovině, která je 

součástí Nízkého Jeseníku. Území je zalesněno a v nejvyšší části dosahuje nadmořské 
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výšky 495 m. n. m. Ze severu a západu je obtékáno Trusovickým potokem. Na jihovýchod 

je ložiskové území ohraničeno údolím bezejmenného potoka, který tvoří levostranný přítok 

Trusovického potoka. [2] 

 

Obrázek č. 2 - Letecký snímek kamenolomu Bělkovice (archív – lom Bělkovice) 

           Oblast Nízkého Jeseníku je z hlediska regionálně geologického členění Českého 

masívu součástí spodního karbonu (kulmu) moravskoslezské oblasti. Zájmové území je 

budováno horninami jesenického spodního karbonu – kulmu. Horniny tohoto území jsou 

řazeny k souvrství moravskému, které je na ložisku litologicky zastoupeno třemi typy – 

velmi hrubě rytmickým flyšem, hrubě rytmickým flyšem s obsahem jílovitých břidlic do 

20 %  a drobně rytmickým flyšem s obsahem jílovitých břidlic 25 – 30 %. [2] 

             Ložiskové území je budováno jednostrannou brachyantiklinálou, jejíž osa má směr 

severovýchod – jihozápad a noří se pod úhlem 20 stupňů k severovýchodu. Velikost 

úklonu vrstev naměřené v obou ramenech struktury jsou velmi proměnlivé (15 – 80 

stupňů), v severozápadním křídle jsou však celkově menší (42 – 52 stupňů k severozápadu) 

než v křídle jihovýchodním (15 – 83 stupňů k jihovýchodu). V relativně široké vrcholové 

části struktury jsou vrstvy patrně zprohýbány, až zvlněny. Jejich úklon je převážně 20 

stupňů k severu, severovýchodu a východu. [2] 
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Obrázek č. 3 - Místní  droba (foto autor) 

 

Obrázek č. 4 - Navětralé části ložiska(foto autor) 

V jádře antiklinály vystupuje poloha velmi hrubě rytmického flyše s naprostou 

převahou drob s vložkami drobnozrnných slepenců a křemenných žil. Její mocnost je 

minimálně 120 metrů, je však odhadována až na 200 metrů. V této poloze byl založen 

stávající lom. Tato poloha se směrem k severovýchodu noří do hloubky. V jejím nadloží 

vystupují dvě polohy hrubě rytmickým flyšem s obsahem jílovitých břidlic do 20 % o 

mocnostech 35 – 45 metrů a 60 – 70 metrů, které jsou od sebe odděleny 20 – 30 metrovou 

vrstvou flyše s obsahem jílovitých břidlic 25 – 30 %. [2] 

V centrální části struktury je viditelné významné rozpukání hornin. Pukliny mají 

směr severovýchodní až jihozápadní, jsou strmé místy svislé. Povrchové partie ložiska jsou 

podél těchto puklin silně navětralé až zvětralé do hloubek kolem 10 metrů (viz. obrázek     

č. 4). Kvartérní pokryv je na ložisku tvořen lesní humózní hlínou o mocnosti od 0,2 do 1 

metru a hlinito – kamenitými až balvanitými sutěmi o předpokládané mocnosti do 2,5 

metru. Celková mocnost skrývky je odhadována na 3,5 metru, z toho shrnutelná skrývka 

by měla dosahovat hodnot okolo 1,5 m. Zbývající dva metry by měla dosahovat skrývka 

pevná v podobě silně navětralých partií skalního podkladu. Nejvyšších hodnot dosahuje 

skrývka v osní části antiklinály, kde dochází k intenzivnímu zvětrávání hornin. [2] 

2.3 Petrografická charakteristika 

          Z hlediska petrografického je obsah ložiska tvořen jemnozrnnými až 

střednězrnnými živcovými drobami, polymiktními prachovci a polymiktními jílovitými 

prachovci. [2] 
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            Velmi hrubě rytmický flyš s naprostou převahou drob tvoří 43 % ložiskové výplně, 

hrubě až drobně rytmický flyš s obsahem do 20 % jílovitých břidlic tvoří rovněž 43 % 

ložiskové výplně. Zbylých 14 % reprezentuje drobně rytmický flyš s obsahem jílovitých 

břidlic 25 – 30 % . Celkový obsah břidlic v ložiskové výplni nepřesahuje 11 % . Prachovce 

a prachovité droby lze považovat za součást užitkové složky. [2] 

            Jako škodliviny jsou klasifikovány vložky prachovitých a jílovitých břidlic zvětralé 

části ložiska v okolí poruchových zón a v přípovrchových partiích. Celkové množství 

škodlivin je odhadováno na 8 % z celkového objemu geologických zásob. [2] 

 

Obrázek č. 5 -  Zavlečené prachovité břidlice (foto autor) 

2.4 Hydrogeologická charakteristika 

Ložisko má velmi jednoduché hydrogeologické poměry. Báze ložiska (kóta 380 

m. n. m.) leží nad místní erozivní základnou, kterou představují Trusovický a bezejmenný 

potok, obtékající hranice dobývacího prostoru. Srážkové vody stékají do vodoteče a jen 

malá část infiltruje do ložiska ve formě puklinových vod. Horniny ložiska mají malou 

propustnost, která se zvětšuje ve zvětralinovém pásmu a v okolí poruchových zón. 

Kvartérní pokryv má proměnlivou propustnost, není však zvodnělý. [2] 
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Při těžebních pracech ani při geologickém průzkumu nebyl zjištěn výskyt spodní 

či puklinové vody. Jediným zdrojem jsou vody srážkové, které odtékají do místních 

vodotečí. Odvodňování pracovních plošin a lomových komunikací se provádí jejich 

vyspárováním. [2] 

 

 

Obrázek č. 6 - Trusovický potok (archív – lom Bělkovice) 
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3 Stavy zásob  

         Geologické a průzkumné práce byly provedeny v letech 1957, 1977 a poslední 

průzkumné práce byly realizovány v roce 1989 – 1990 organizaci RD Rýmařov. 

Předmětem bylo ověření zásob ložiska Jívová – Bělkovice. Zásoby surovin na ložisku byly 

schváleny rozhodnutím Ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR ze dne 13. 12. 

1991. [2] 

            Podle evidence v bilancích zásob nerostných surovin ČR je vykazovaný stav 

geologických zásob ke dni 13. 12. 1991, který právě vychází z posledního geologického 

průzkumu: 

                     Ložisko Bělkovice                                       427 000 m³ 

                     Ložisko Jívová -  Bělkovice                    8  147 000 m³ 

                 Geologické zásoby celkem                      8 574 000 m³ 

Vzhledem k tomu, že dobývací prostor Jívová zahrnuje pouze část 

vyhodnoceného ložiska Jívová – Bělkovice, byl proveden operativní výpočet, kterým bylo 

zjištěno množství geologických zásob nacházejících se v ochranném pásmu, které se 

v šířce 100 m táhne podél silnice 3. Třídy. Zásoby suroviny na ložisku Jívová – Bělkovice, 

zmenšené o zásoby vázané v ochranném pásmu Trusovického potoka činí: 

         Ložisko Bělkovice                                      427 000 m³ 

         Ložisko Jívová -  Bělkovice                     5 066 000 m³ 

          Geologické zásoby celkem                      5 493 000 m³ 

K úbytkům zásob suroviny dochází pouze v důsledku těžební činnosti. V současné 

době činí objem hrubé těžby 100 000 m³ za rok s možností navýšení objemu těžby až na 

150 000 m³ za rok. S odpisy zásob se s ohledem na jednoduchou stavbu ložiska a zvolenou 

metodou dobývání neuvažuje. S ohledem na množství vytěžitelných zásob a 



Jana Dluhošová: Návrh na změnu technologie drcení na terciérní drtírně na lomu 

Bělkovice 

2012   8 

předpokládaný objem těžby v rozmezí 100 000 m³ - 150 000 m³ je předpokládaná životnost 

ložiska ještě 25 let – do roku 2037. [2] 

Aktuální zásoby dle ročního hlášení kamenolomu Bělkovice činí k 1.1 2012 celkem 

3 980 000 m³ vytěžitelné suroviny. Při výše zmiňované roční těžbě, která je oproti 

předpokladům v POPD značně nižší, lze předpokládat životnost ložiska ještě minimálně 25 

let. [2] 
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4 Stávající technologie těžby, nakládky a dopravy 

Při každé hornické činnosti i činnosti prováděné hornickým způsobem je každá 

těžební organizace povinna dodržovat množství zákonů a prováděcích vyhlášek, které se 

k těmto činnostem vztahují. Nejdůležitějším z nich je zákon č. 44/1988 Sb. o ochranně 

nerostného bohatství (Horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Neméně důležitým je 

zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 

pozdějších předpisů.  

4.1 Rozpojovací práce 

Ložisko je dobýváno povrchovou strojní metodou. Prvním krokem při rozpojování horniny 

jsou vrtací práce, které jsou na lomu Bělkovice prováděny převážně pro trhací práce. 

Společnost používá vrtací soupravu ATLAS COPCO ROC L6, s průměry vrtů 90 – 100 

mm. Vrtné schéma je vypracováno TVO, který následně přebírá pracoviště pro provedení 

trhacích prací, které jsou následujícím krokem při rozpojování horniny. [2] 

Na lomu Bělkovice jsou používány clonové víceřadé odstřely, které zabezpečuje 

středisko přípravy výroby (středisko hromadné těžby) podle schváleného generelu 

clonových odstřelů. K trhacím pracím jsou používány převážně plastické trhaviny, které 

jsou dopravovány nabíjecími vozy. K roznětu náloží je používáno výhradně elektrického 

roznětu, zapojení náloží je sériově. Při trhacích pracích je vždy nutné důsledně dodržovat 

vyhlášku ČBÚ č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů. V § 35 

je předepsána potřebná dokumentace trhacích prací. Pro trhací práce velkého rozsahu je 

vypracován TVO Generální technický projekt odstřelu. Trhací práce malého rozsahu 

nejsou na lomu Bělkovice prováděny. 
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Obrázek č. 7 - Vrtná souprava ATLAS COPCO ROC L6 (foto autor) 

 I přes dodržování veškerých zásad předpisů a poznatků k trhacím pracím, přes 

používání nejnovějších trhavin a rozbušek, dochází na lomu Bělkovice ke vzniku 

nadměrných kusů, které jsou současnou technologií nezpracovatelné.  

 

Obrázek č. 8 - Rypadlo KOMATSU PC 350 (foto autor) 
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V dřívějších letech byly tyto nadměrné kusy rozpojovány pomocí trhacích prací 

malého rozsahu za využití příložných náloží. V současné době se k rozpojování těchto 

kusů využívá impaktor Fukurava, který je umístěn na nosiči KOMATSU PC 350 (viz 

obrázek č. 8). 

Samotná těžba je nyní realizována na pěti těžebních etážích o průměrné výšce      

23 m. Nadmořská výška i výšky jednotlivých etáží jsou uvedeny v tabulce č. 1 

Tabulka č. 1 - nadmořská výška jednotlivých etáží 

1. etáž 468 m n. m. Výška 20 m 

2. etáž 446 m n. m. Výška 22 m 

3. etáž 422 m n. m. Výška 24 m 

4. etáž 400 m n. m. Výška 22 m 

5. etáž 380 m n. m. Výška 20 m 

4.2 Technologie nakládky a dopravy 

I při nakládce a dopravě suroviny k jejímu dalšímu zpracování je nutno dodržovat 

dané předpisy. Na lomu Bělkovice je vypracován technologický postup nakládky a 

dopravní řád, ve kterém jsou stanoveny způsoby dopravy, signály k dorozumívání mezi 

obsluhou nakladače a lomového vozidla. Dále je v něm stanovena šířka lomové 

komunikace (8 m), její údržba a značení.  

Z rozvalu bude hornina naložena rypadlem na nákladní automobily a dopravována 

k technologické lince ke zpracování na drcené kamenivo. Těžba suroviny z rozvalu je 

prováděna pomocí pásového rypadla VOLVO EC 460 (viz obrázek č. 9), kolového 

nakladače VOLVO L 150 C nebo BROYT X 42. 

 Automobilová doprava je v současné době používána hlavně při lomové těžbě 

neuhelných ložisek. Je velmi operativní, umožňuje se přizpůsobit různým postupům 

těžební fronty a selektivnímu odvozu vybraných kategorií hornin a zemin. Při hromadné 
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těžbě soudržných ložisek je doposud jediným způsobem transportu rubaniny od těžební 

stěny k drtiči. [1] 

 

Obrázek č. 9 - Pásové rypadlo VOLVO EC 460 (foto autor) 

Nevýhodou automobilové dopravy v podmínkách našich lomů je především malá 

přepravní výkonnost, která je dána obsahem korby, nízká produktivita práce, vysoké 

provozní náklady a náklady na údržbu, nízká životnost. [1] 

Doprava rubaniny k technologické lince je prováděna pomocí dvou 

čtyřicetitunových demprů EUCLID a BELAZ 548. V rámci úpravárenské linky je surovina 

dopravována pomocí pásových dopravníků. Vyvážku na skládky provádí externí dodavatel 

nákladním automobilem MAN. Expedice hotových výrobků je prováděna kolovým 

nakladačem Volvo L 120 C. Prašnost z komunikací v lomu je snižována kropícím vozem 

ŠKODA 706, kterým je v létě kropena komunikace z kamenolomu přes obec Bělkovice. 
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5 Technologie úpravy 

Na provozovně Bělkovice je technologická linka, která se skládá z několika uzlů různého 

stáří, podle toho, jak postupně probíhaly rekonstrukce a modernizace linky. Současná 

varianta výrobní linky je patrna z technologického schématu provozovny (viz obrázek č. 

10). Je zde aplikován suchý úpravárenský proces, s drcením a tříděním suroviny. [2] 

 

Obrázek č. 10 - Technologické schéma provozovny (archív – lom Bělkovice) 

5.1 Primární drtírna 

Od místa nakládky je rubanina navážena výše zmiňovanými lomovými vozidly, 

k násypce primární drtírny. Po vysypání je následně pomocí deskového podávače 

dodávána do dvouvzpěrného čelisťového drtiče DCD 1250 x 1000, jehož výrobcem jsou 

Přerovské strojírny. I přes snahu obsluhy nakládačů eliminovat nadměrné kusy dochází 

občas k zavalení násypky drtiče a proto je zde instalován impaktor KRUPP, který pomáhá 

tyto závaly uvolnit a materiál na vstupu do čelisťového drtiče usměrnit. [2] 
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Díky modernizaci na lomu Bělkovice je obsluha drtiče po dobu pracovní směny 

v klimatizované a odhlučněné řídící kabině. Z ní má náležitý výhled na primární drtič i na 

další místa úpravnické linky. Z primárního drtiče je surovina dopravována na sekundární 

drtič, pomocí dvou pryžových dopravních pásů, jejichž provoz rovněž řídí obsluha 

primárního drtiče. [2] 

5.2 Sekundární drtírna 

Výše zmíněné dopravní pásy dopraví materiál přes násypku a vibrační podavače 

do dvou kuželových drtičů KDH HR a SY 1044, které rovněž pocházejí z produkce 

Přerovských strojíren.  

Z důvodu kvalitnějšího podrcení, lepší zrnitosti a lepšího tvarového indexu se při 

běžném provozu používá drtič KDH. Druhý drtič SY je používán převážně jako rezerva 

v případě poruchy nebo plánované odstávky drtiče KDH. Za touto drtírnou následuje první 

stupeň třídění, kde jsou na třídiči SDT 1,8 x 4 m vyráběny frakce 0/16 a 16/32. Následující 

třidič EDT – I 2,2 x 4 m vyrábí frakci 32/63. Frakce 0/16, která je brána jako podsítná 

frakce je pomocí pásového dopravníku dodávána na druhý stupeň třídění, kde je na třídiči 

EDT – II vyráběna frakce 0/2. Všechny nevyužité a neprodané frakce, mino 0/2, lze 

pomocí pásového dopravníku dopravit do granulovny, kde je třetí stupeň drcení. [2] 

Protože na lomu Bělkovice probíhá selektivní těžba je možno při zpracování méně 

kvalitní suroviny změnit osítování a vyrábět frakce 0/32 a nebo 0/63. 

5.3 Granulovna 

Zde se nachází zásobník o objemu 185 m³, ze kterého jsou pomocí vibračních podavačů 

zásobovány tři terciérní drtiče. Kuželový drtič KDH GS z Přerovských strojíren, odrazový 

drtič MAGIMPACT 2400 od výrobce MAGOTTEAUX a odrazový drtič BARMAC 6900.  

Po instalaci drtiče MAGIMPACT 2400 jsou zbývající dva drtiče využívány zpravidla při 

jeho technologických odstávkách a poruchách. [2] 

            Podrcený materiál je pásovým dopravníkem dopraven na finální třídírnu. 

Zde jsou na dvousítných třídičích RT – I a RT – II vyráběny frakce 0/4, 4/8, 8/16, 11/22 a 

>/22. Posledně zmiňovaná frakce je vratným okruhem vrácena zpět do granulovny 
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k opětovnému zpracování. Změnou osítování lze vyrábět na třídiči RT – I frakci 32/63 BI, 

kterou z důvodu špatného tvarového indexu není možno vyrobit po druhém stupni drcení. 

Hotové frakce je možné ze zásobníků finální třídírny pomocí dopravníků pustit na třídící 

uzel osazený třídičem 1,5 x 5 m, kde je možno roztřídit frakci 8/16 na frakce 8/11 a 11/16 a 

dále frakci 16/32 na 16/22 a 22/32. [2] 

            Hotové výrobky jsou shromažďovány v zásobnících odkud jsou vyváženy 

smluvním partnerem na skládky hotových výrobků nákladním automobilem MAN o 

užitečné nosnosti 25 tun. Expedice ze skládek se provádí kolovým nakladačem Volvo L 

120 C. [2] 

 Protože je zde používán suchý způsob třídění, je na výrobní lince používáno 

pěnící zařízení, které v roce 2008 namontovala firma ENGAS a.s. Toto zařízení spolehlivě 

zachytí prachové částice a zabrání jejich úniku do okolí. Výhodou této metody je využití 

malého obsahu vody na větší povrchovou plochu kameniva. [2] 
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6 Využité suroviny 

Moravská droba těžená v kamenolomu Bělkovice patří k nejkvalitnějším drobám 

v České republice. V kamenolomu Bělkovice se vyrábějí výrobky pro různé výrobní 

činnosti:  

- kamenivo do betonu – ČSN EN 12620 

- kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, 

letištních a jiných dopravních ploch - ČSN EN 13043 

- kamenivo pro malty - ČSN EN 13139 

- kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro 

inženýrské stavby a pozemní komunikace - ČSN EN 13242 

- kamenivo pro kolejové lože - ČSN EN 13450 [2] 
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7 Navrhované úpravy technologické linky 

Cílem každé provozovny a každého výrobce kameniva je pokud možno v plné 

výši prodat celý svůj výrobní sortiment. V současné době dochází nejenom na lomu 

Bělkovice k přebytku frakcí 0/2, 0/4 a 0/8. Tento trend vznikl z důvodů snížení stavební 

výroby, kde byly tyto frakce používány do betonu a omezení výstavby nových komunikací, 

kde tyto frakce byly využívány v asfaltových směsích. 

Proto se každý kamenolom snaží výrobu těchto frakcí co nejvíce omezit, ať už 

změnou ve výrobní lince, změnou drtiče, případně změnou vyráběných frakcí (0/32, 0/63), 

o které je na trhu větší zájem a jsou snadněji využitelné a upotřebitelné. 

Rovněž výrobci a dodavatelé výrobních technologií se snaží dodávat takové stroje 

a zařízení, které tyto nežádoucí frakce vyrábějí v minimálním množství. Ovšem i druh a 

kvalita drceného kamene, má na výrobu těchto frakcí svůj vliv. 

Používané odrazové drtiče, které jsou výrobci doporučovány z důvodu kvalitního 

tvarového indexu u ostatních vyráběných frakcí, právě velké množství těchto nežádoucích 

frakcí vyrábějí. Proto v mnoha provozovnách dochází k postupné obměně odrazových 

terciérních drtičů za drtiče kuželové. Tyto moderní kuželové drtiče dokáží již také vyrábět 

frakce s kvalitním tvarovým indexem dle ČSN. 

Nejen množství vyráběných nepotřebných frakcí, ale i velké provozní náklady u 

odrazových drtičů, vedou k postupné obměně těchto drtičů dle předchozího odstavce. 

I tato bakalářská práce se zabývá návrhem výměny terciérního odrazového drtiče 

na kamenolomu Bělkovice. Z výše popsaných důvodu navrhuji v této provozovně použít 

moderní kuželový drtič, kterých je v současné době na trhu velké množství od různých 

renomovaných výrobců.  

7.1 Důvody ke změně 

V loňském roce lom Bělkovice při celkové produkci 351 700 tun kameniva, 

vyrobil celkem 114 000 tun frakcí 0/2, 0/4, 0/8. Z této výroby se podařilo prodat 

následující množství: 
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-    0/2 - 11 641 tun 

-    0/4 - 25 969 tun 

                                                   -    0/8 -   8 034 tun [2] 

Zbytek produkce, což je 68 356 tun, byl vyvezen na odval. Náklady na tuto 

vyvážku činily jen v loňském roce cca 885 000 Kč. Samotné náklady na údržbu 

odrazového drtiče jsou jen v loňském roce 1 360 000 Kč. Z toho náhradní díly (odrazové 

desky, opláštění, atd.) činily 1 234 000 Kč. Ostatní práce vycházejí na sumu 126 000 Kč. 

Domnívám se, že při produkci cca 350 000 tun, jsou náklady na vývoz 

nepotřebných frakcí vysoké a rovněž náklady na údržbu a opravu odrazového drtiče 

MAGIMPACT 2400 jsou pro společnost nežádoucí. 

7.2 Kuželové drtiče 

Terciérní kuželové drtiče mají v současné době díky novým poznatkům a 

technologiím moderní drtící komory, které udržují kvalitní požadované parametry 

konečného produktu – kameniva. Drtící komory mají zakřivený tvar s vertikální oblastí 

vstupního otvoru, který zůstává stejný po celou dlouhou dobu životnosti drtících elementů. 

Toto provedení zaručuje konstantní vysoký výkon bez měnících se parametrů produktu. 

Jako alternativní náhradu za odrazový drtič MAGIMPACT 2400 doporučuji kuželový drtič 

Sandvik CH 440 od výrobce Sandvik Mining and Construction, kuželový drtič HCC 7 

jehož výrobcem je firma DSP Přerov, spol. s r.o. a drtič KDC 32 SP od firmy PSP 

Engineering. 

7.2.1 Kuželový drtič Sandvik CH 440 

Navrhovaný kuželový drtič Sandvik CH 440 (viz obrázek č. 11) je velice moderní 

kuželový drtič pokrokové konstrukce, s vysokým výkonem a vysokým stupněm zdrobnění. 

Vyznačuje se vysokou úsporou energie, oproti jiným výrobkům na trhu a drcenému 

materiálu dává velice dobrý, kvalitní a požadovaný tvar. Je vhodný pro drcení tvrdých a 

abrazivních materiálů. Tento kuželový drtič lze použít jako sekundární, i jako v našem 

případě terciérní. Tyto drtiče mají automatickou ochranu proti přetížení a jsou vybaveny 

systémem automatického nastavení a regulace, který optimalizuje jeho výkonnost a 
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přizpůsobuje ho množství přiváděného materiálu. Tento systém rovněž zajišťuje měření a 

vyvažování vložky drtiče, umožňuje jeho maximální využití a rovněž upozorňuje obsluhu 

na pravidelnou odstávku a údržbu.  

Drtiče jsou velice kompaktní, což umožňuje jejich snadné a opětovné 

přemisťování a instalaci. Výkon použitého elektromotoru 220 kW, přenos krouticího 

momentu zajišťují klínové řemeny. Hmotnost tohoto drtiče je 4 700 kg. Výrobce rovněž 

zajišťuje záruční a pozáruční servis, dodávky náhradních dílů a odborné proškolení 

obsluhy. Rovněž zajistí samotnou instalaci ve výrobní lince. [3]  

Jedním a v současné době určitě nejsledovanějším parametrem modernizace a 

změny drtiče je jeho cena. Dle sdělení výrobce je možné tento typ drtiče provozovně 

Bělkovice nabídnout za sumu 7 350 000,- Kč. O této ceně je možné jednat na základě 

zvoleného typu financování a může být ještě o něco nižší. 

 

Obrázek č. 11 - Navrhovaný kuželový drtič Sandvik CH 440 (foto – www. Sandvik)  

7.2.2 Kuželový drtič HCC 7 

Kuželové drtiče řady HCC od výrobce DSP Přerov se vyznačují pokročilou 

technickou úrovní, která zajišťuje vysokou produktivitu práce a její vysokou bezpečnost. 

Robustní provedení těchto kuželových drtičů garantuje jejich vysokou odolnost proti 

extrémně nepříznivým provozním vlivům i vlivům povětrnostním. Kvalita drceného 

produktu, zejména tvar zrn, splňuje náročné požadavky českých i evropských norem.  
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Tyto kuželové drtiče jsou vybaveny automatickou regulací nastavení, zaručující 

optimální využití. Uložení drtiče je velice kompaktní s pohonem a toto usnadňuje 

samotnou montáž a jeho následné uvedení do provozu. Taktéž uložení na pryžových 

pružinách snižuje zatížení nosných konstrukcí. Velkou výhodou je automatické olejové i 

tukové mazání minimalizující nároky na obsluhu. 

Standardní výbavou drtičů HCC je řídicí systém, který zaručuje maximální využití 

kapacity stroje a tím snižuje náklady na jeho provoz. 

Spolehlivý a jednoduchý hydraulický systém, který slouží pro seřizování výstupní 

štěrbiny, která se u navrhovaného drtiče HCC 7 (viz obrázek č. 12) pohybuje v rozmezí 19 

– 40 mm, současně zajišťuje ochranu drtiče proti přetížení. Zároveň dovoluje snadné 

vyprázdnění drtícího prostoru v případě zablokování drtiče drceným materiálem za 

provozu, při zajištění maximální bezpečnosti pro obsluhu. 

Kuželové drtiče tohoto typu používají elektromotory o výkonu 55 - 90 kW. 

Hodinové výkony těchto drtičů se odvíjí od vstupní kusovitosti drceného materiálu, která 

je doporučená od 35 – 160 mm, a pohybují se v rozmezí 30 – 170 tun za hodinu. [4] 

Výrobce, stejně jako u předchozího navrhovaného drtiče, zajišťuje záruční a 

pozáruční servis, dodávky náhradních dílů a odborné proškolení obsluhy. Rovněž zajistí 

samotnou instalaci ve výrobní lince na dané provozovně. 

Dle sdělení výrobce je možné tento moderní typ drtiče provozovně Bělkovice 

nabídnout za akční cenu 8 285 000,- Kč. Tato cena je nejnižší možná a je platná pro 

financování formou tříletého leasingu. 
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Obrázek č. 12 - Navrhovaný kuželový drtič HCC 7 (foto – DSP Přerov)  

7.2.3 Kuželový drtič KDC 32 SP 

Kuželové drtiče KDC jsou určeny jak k sekundárnímu tak i k terciérnímu drcení 

tvrdých, abrazivních, nelepivých materiálů o vysoké pevnosti. Běžně se dodávají se 

společným rámem a pohonem uloženým na pryžových pružinách. 

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

podrceného materiálu za hodinu. Drtiče jsou vybaveny hydraulickým zařízením, které 

umožňuje velmi jednoduché nastavení výstupní štěrbiny, snadné a rychlé vyprázdnění 

drtícího prostoru po závalu. [5] 

Drtiče KDC se vyznačují vysokou provozní spolehlivostí, nízkými náklady na 

samotný provoz a údržbu. Samozřejmostí je jejich snadná údržba, jednoduchá obsluha, 

vysoká variabilita a snadné nastavení drtící štěrbiny a vyprázdnění drtícího prostoru. Pro 

zajímavost bych chtěla upozornit, na možnost dálkového ovládání provozu tohoto drtiče 

z internetu. Drtiče KDC jsou vybaveny řídicím systémem COMPACT, který zjednodušuje 

provoz a umožňuje maximální využití kapacity drtiče. 
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I tyto drtiče používají pro pohon elektromotory o jmenovitém výkonu v rozmezí 

75 – 90 kW. Hodinový výkon těchto drtičů se pohybuje v rozmezí 45 – 120 tun za hodinu. 

[5] 

Výrobce, rovněž jako u předchozích navrhovaných a doporučovaných drtičů, 

zajišťuje záruční a pozáruční servis, dodávky náhradních dílů a odborné proškolení 

obsluhy. Rovněž zajistí samotnou instalaci ve výrobní lince na dané provozovně. 

U tohoto výrobce byla sdělena pouze suma 9 350 000,- Kč, bez doplňujících 

informací ohledně financování. 

 

    Obrázek č. 13 - Navrhovaný kuželový drtič KDC 32 SP (foto – PSP Engineering) 

7.2.4 Konečný návrh drtiče 

Všechny tři mnou navrhované drtiče, mají srovnatelné parametry, vykazují 

požadovaný výkon jak je patrno z tabulky č. 2. Rovněž požadovaný stupeň automatizace 

odpovídá požadavkům dnešní doby.  

Po srovnání všech tří variant terciérních kuželových drtičů, jsem dospěla k závěru, 

že pro modernizaci výrobní linky v kamenolomu Bělkovice, bude nejvhodnější použít 

kuželový drtič Sandvik CH 440. 
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Tabulka č. 2 - Srovnání parametrů navrhovaných drtičů 

Typ drtiče 

Vstupní 

kusovitost 

[mm] 

Výstupní 

štěrbina 

[mm] 

Příkon 

[kW] 

Hodinový 

výkon   

[t.h
-1

] 

Hmotnost 

[kg] 
Cena [Kč] 

Sandvik   

CH 440 
30 - 160 15 - 40 220 40 - 160 4 700 7 350 000 

HCC 7 35 - 160 19 - 40 55 - 90 30 - 170 4 300 8 285 000 

KDC 32 SP 35 - 160 22 - 50 75 - 90 45 - 120 5 100 9 350 000 

 

Ovšem pro výběr drtiče Sandvik CH 440 hovoří několik skutečností: 

- zázemí silné mezinárodní společnosti s pobočkou v ČR 

- rychlý, dostupný záruční i pozáruční servis 

- snadná dostupnost náhradních dílů  

- nízká pořizovací cena 

- kladné retence a zkušenost s tímto drtičem z lomu Olbramovice, který je rovněž 

členem skupiny Heldelberg cement group. 
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8 Základní ekonomické zhodnocení 

Kamenolom Bělkovice v současné době používá odrazový terciérní drtič 

MAGIMPACT 2400. Na jeho opravy, údržbu a provoz společnost ročně vynakládá sumu 

cca 1 300 000 – 1 500 000 Kč. Při pořízení nového kuželového drtiče, je předpokládáno, že 

minimálně po dobu pěti let, nedojde k větším opravám a výměnám dílů. Dále má 

společnost možnost při koupi nového drtiče, sjednat pro ni výhodnou smlouvu o záruce a 

případném záručním a pozáručním servisu. Pokud k tomuto dojde, je možné předpokládat 

úsporu finančních prostředků na tyto opravy v řádu 5 000 000 až 6 000 000 Kč za období 

pěti uvažovaných let. Ceny navrhovaných drtičů jsou uvedeny jak v textu výše, tak i 

v tabulce číslo 2. 

Díky snížení výroby nežádoucích frakcí, předpokládám rovněž roční úsporu ve 

vyvážení těchto frakcí na odval v řádu několika desetitisíců Kč. 

Dále navrhuji hledat potencionálního kupce na odrazový terciérní drtič 

MAGIMPACT 2400, což by rovněž přineslo nemalé finanční prostředky (v dnešní době se 

ceny těchto použitých drtičů pohybují v řádu statisíců až několika milionu korun). 

Vzhledem k předpokládané životnosti kamenolomu Bělkovice do roku 2037 se 

podle mého názoru investice do následné modernizace terciérního drcení vyplatí. 
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9 Základní ekologické zhodnocení 

Kamenolom Bělkovice je poměrně vzdálen bytové zástavbě a nachází se 

v zalesněné oblasti. Předpokládám, že následná těžba nebude mít větší negativní vliv na 

životní prostředí, než je tomu doposud. Nadměrný hluk, prašnost a negativní účinky 

trhacích prací ovlivňují pouze neobydlené okolí kamenolomu.  

Naopak se předpokládá, určité snížení hlučnosti z důvodů instalace moderního 

kuželového drtiče oproti současnému hlučnějšímu odrazovému drtiči. Rovněž menší 

množství vyváženého nežádoucího materiálu frakce 0 – 4 mm, bude mít vliv na snížení 

hlučnosti, snížení výfukových plynů z vozidel, snížení úniku oleje z těchto vozidel do 

půdy, i snížení prašnosti při vývozu samotném. 
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10 Závěr 

Tématem mé bakalářské práce je návrh na změnu technologie drcení na terciérní 

drtírně na lomu Bělkovice. Práce popisuje současný stav a náklady s ním spojené.  

Vzhledem k velikosti kamenolomu a životnosti ložiska jsem dospěla k názoru, že 

vhodným řešením bude pro modernizaci výrobní linky v kamenolomu Bělkovice výměnu 

odrazového drtiče za  nový  kuželový drtič Sandvik CH 440. Tyto moderní kuželové drtiče 

dokáží již také vyrábět frakce s kvalitním tvarovým indexem dle ČSN. 

Při předpokládané životnosti ložiska do roku 2037 se jistě vyplatí investice do 

zkvalitnění výroby a ochrany životního prostředí. Snížení ekologické zátěže by mělo patřit 

vždy mezi priority. Je našim cílem zachovat a nepoškodit krásnou přírodu Bělkovického 

údolí, aby i do budoucna bylo oblíbeným místem turistů ze širokého okolí. 
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