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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

HEREL, René. Konstrukční návrh drtiče umístěného ve středu velkostroje: 

bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra 

výrobních strojů a konstruování, 2012, 36 s.  

Vedoucí práce: prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. 

Tato bakalářská práce pojednává o možnostech úpravy nerostných surovin těžených    

v různých povrchových lomech. V úvodu je provedena rešerše zařízení, která jsou 

používána na drcení horniny v kamenolomech, ale i uhelných povrchových lomech apod. 

Pokračuje vypracováním základního výpočtu pohonu drtiče pro jmenovitý výkon 6500 m
3
 

sypané zeminy za hodinu, kdy je zároveň  pro tento drtič, který je umístěn ve středu 

velkostroje, proveden konstrukční návrh. Součástí této práce je i sestavný výkres rotoru, 

výše zmíněného drtiče. 

Klíčová slova: drtič, velkostroj, rotor. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

HEREL, René. Structural Design of Crusher Located in the Middle of Large-Scale 

Excavator: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of 

Mechanical Engineering, Department of Production Machines and Design, 2012, 36 p. 

Thesis head: prof. ing. Horst Gondek DrSc. 

 

The bachelor thesis deals with the possibilities of the working of mineral resources 

mined in different surface mines. In the introduction I carried out the research of 

equipment used for crushing the rock in quarries, in coal surface mines etc. Subsequently 

the thesis elaborates the basic calculation of crusher drive for rated output 6500m
3
 of soil 

per hour and a construction proposal is done for this crusher, place in the middle of large-

scale excavator. Other part of the thesis is drawing of the above mentioned crusher. 

Key words: crusher, large- scale excavator, rotor. 

 

  



Bakalářská práce 

 

 

2 

 

Obsah 

 

1 Seznam použitých značek a symbolů ...................................................................... 3 

2 Úvod ........................................................................................................................ 4 

3 Teorie drcení hornin ................................................................................................ 5 

4 Drtiče ....................................................................................................................... 6 

5 Čelisťové drtiče ....................................................................................................... 7 

5.1  Jednovzpěrné čelisťové drtiče .............................................................................. 9 

5.2  Dvojvzpěrné čelisťové drtiče ............................................................................. 10 

5.3  Zvláštní druhy čelisťových drtičů ...................................................................... 12 

6 Kuželové drtiče ..................................................................................................... 14 

6.1  Kuželový drtič se zavěšeným kuželem .............................................................. 15 

6.2  Kuželové drtiče s podepřeným kuželem ............................................................ 16 

7 Válcové drtiče ....................................................................................................... 17 

8 Kladivové drtiče .................................................................................................... 19 

9 Odrazové drtiče ..................................................................................................... 21 

10 Základ. výpočty drtiče pro jmenovitý výkon 6500 m
3
 sz/h .................................. 22 

10.1  Výkonnost drtiče .............................................................................................. 22 

10.2 Výkon drtiče ...................................................................................................... 23 

11 Konstrukční návrh drtiče ve střední části velkostoje ............................................ 23 

11.1  Možnosti drcení rubaniny na velkosrojích ....................................................... 23 

11.2 Popis navrženého drtiče a umístění na velkostroji ............................................ 26 

12 Závěr ..................................................................................................................... 30 

13 Seznam použité literatury ...................................................................................... 31 

14 Seznam příloh ........................................................................................................ 32 

 

 



Bakalářská práce 

 

 

3 

 

1 Seznam použitých značek a symbolů 

Značka Jednotka Popis 

P [W] příkon drtiče 

Q [m
3
/h] výkon drtiče 

S [m] šířka mezery mezi zuby rotorů 

dC [mm] vstupní průměr zrn 

dP [mm] vnější průměr válců - rotorů 

f [-] koeficient plnění drtiče 

lP [mm] délka válců - rotorů 

lQ [m] délka válců - rotorů 

n [ot/s] počet otáček rotorů 

v [m/s] obvodová rychlost rotorů 
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2 Úvod 

 

Už ve velmi dávných dobách se lidstvo zajímalo o nerostné suroviny naší planety. Ne 

nadarmo, jsou některá časová pásma pojmenována (doba železná, kamenná, bronzová 

apod.) po produktech, které v té době vznikaly v důsledku těžby, následnému zpracování a 

využití dle potřeb lidské společnosti. Největší rozmach v oblasti těžby a zpracovaní hornin, 

nastal za poslední 2 století, kdy poptávka po různých těžených horninách stoupá, čímž 

těžební společnosti berou v úvahu použití některých možností na zefektivnění výroby.      

V této oblasti platí obecné pravidlo - čím  nižší je nečinnost těžebního zařízení, jak            

v důsledku havárií, delších prostojů při velkých opravách apod., tím vyšší je produktivita 

práce. 

V této bakalářské práci je popsán drtič rubaniny, s umístěním ve střední části 

velkostroje, pro úpravu - zmenšení velikosti zrna těžené horniny. Velkostroj - kolesové 

rypadlo je určeno pro těžbu v povrchovém lomu, kde na něj navazuje doprava vytěženého 

materiálu dálkovými pásovými dopravníky. Použitím tohoto drtiče, se částečně eliminuje 

možnost  většího poškození součástí zařízení, které jsou s tímto dobývacím procesem  

spojené. Jako poškození nebo poruchy provozu, můžeme brát v úvahu  např. následující: 

průrazy nebo tržené gumotextilní pásmo; vypadlé, či poškozené válečky a válečkové 

stolice, v důsledku dopravy velkých kusů horniny, které na dopravníku nadměrně tzv. 

poskakují; poškozené sýpky, bočnice a štíty pro usměrnění toku materiálu na přesypových 

místech, popř. velké závaly v případě, kdy se velký kus v těchto přesypech vzpříčí; apod. 
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3 Teorie drcení hornin 

Těžbou hornin, získáme tzv. rubaninu. Ta však v prvopočátku, zejména svou 

různorodou zrnitostí, neodpovídá našim požadavkům a aby byla patřičně zužitkována, 

musí se následně mechanicky provést úprava. Mechanická úprava, nazývaná jako 

mechanické rozpojování nebo zdrobňování, spočívá ve využití silového působení na 

horninu. Na správné rozpojování mají též vliv i ostatní okolnosti a to jsou určité vlastnosti 

drcené horniny. 

Vlastnosti drcené horniny: 

 pevnost v tlaku, smyku, ohybu, 

krutu a tahu, které lze vyjádřit  

jako: 

- tvrdost, 

- křehkost, 

- stlačitelnost, 

- elasticita, 

- plasticita, 

- střih, 

- odolnost proti otěru, 

- štěpnost aj. 

 vrstevnatost, 

 celistvost, 

 prorostlost, 

 vlhkost, 

 zvětralost aj. 

 

Silové působení na horninu: 

 rozmačkáváním, 

 nárazem, 

 úderem, 

 roztíráním, 

 štípáním, 

 ohybem, 

 střihem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1. Znázornění silového působení při drcení [1]. 
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Na mechanické rozpojování - drcení, jsou používány drtiče a mlýny, které při své 

provozní činnosti využívají, již dříve zmiňované silové působení. Většina těchto zařízení 

využívá při probíhajícím procesu drcení, dvou a více způsobů silového působení na 

horninu. Podstatou drcení je proces, při kterém za účasti vnějšího působení sil, dochází      

k překonání vnitřních sil soudržnosti horniny a následnému rozpojení. 

Podle velikosti zrn podrceného materiálu, kterou můžeme na většině drtičů nastavit dle 

námi stanoveného požadavku, lze drcení rozdělit na následující skupiny. 

Skupiny podle velikosti zrn po drcení: 

 hrubé drcení - velikost rozpojených zrn je větší než 125 mm, 

 střední drcení - velikost zrn je v rozmezí 25 až 125 mm, 

 jemné drcení - velikost zrn je v rozmezí 1,25 až 25 mm, 

 mletí - velikost zrn je v rozmezí 0,08 až 1,25 mm, 

 jemné mletí - velikost zrn je menší než 0,08 mm. 

Drcení ještě dělíme dle postupného zpracování horniny a to do tří skupin: 

 primární drcení - přeměna velmi hrubozrnné rubaniny na zrnitost, která se ve  

                            většině případů ještě následně zpracovává, 

 sekundární drcení - po tomto procesu, je hornina v některých případech na  

                            požadovaném rozměru a stává se tak finálním produktem, 

 terciární drcení - konečná úprava na požadované velikosti tzv. frakce. 

4 Drtiče 

Drtičů je mnoho druhů, které lze rozdělit do různých skupin. Dvě nejzákladnější 

skupiny, pro rozdělení drtičů, jsou uvedeny v tabulkách č. 1 a č. 2. 

Pro správnou volbu drtiče, jsou rozhodující tyto aspekty: 

 výkonnost stroje a jeho patřičné využití, 

 spolehlivost a náročnost stroje na údržbu, 

 provozní náklady, tj. energetická náročnost, mazací prostředky aj. 

 velikost zrn na vstupu a výstupu drtiče, 

 vlastnosti upravované rubaniny, jak mechanické, tak i fyzikální, 

 pořizovací cena, se zpětnou návratností vložené investice. 
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Vhodná volba by se měla posoudit podle tvrdosti drcené rubaniny. 

Tvrdost drcených hornin: Druh horniny: 

Tvrdé 

Horniny sopečného původu, tvrdých rudnin 

a štěrkových sedimentů 

 Středně tvrdé  

Vápenec, sádrovec, sedimentární Fe - rudy, 

tvrdé hnědé uhlí 

Měkké Soli, jílové horniny aj. 

Tabulka č. 1 Přehled tvrdosti hornin [1]. 

 

Drtiče jsou obvykle umístěny ve zpracovatelských linkách a podle konstrukčního 

uspořádání je můžeme rozdělit na [2]: 

 

Čelisťové 

Kuželové 

Válcové 

 

Tlakové drtiče 

Kladivové 

Odrazové 
Dynamické drtiče 

Tabulka č. 2 Rozdělení drtičů dle konstrukčního uspořádání 

 

Drtiče mohou být v různých velikostech i výkonech. Mobilní, ale i pevně vložené do 

různých dopravních linek. 

5 Čelisťové drtiče 

Tento druh drtiče je určen pro primární drcení rud, kameniva a ostatních stavebních 

materiálů. Celkový tvar konstrukce bývá většinou obdélníkového tvaru. Plášť je ze 

silnostěnných plechů, které jsou k sobě sešroubovány  nebo svařeny. Některé pláště jsou 

odlitky. Jedná se o robustní, provozně vysoce spolehlivé stroje, s nízkými náklady na 

provoz a údržbu. Drtící ústrojí se skládá ze dvou naproti sobě uložených čelistí, které jsou 

vyloženy vyměnitelnými deskami s různými profily na povrchu. Tyto odlité desky bývají  

z manganové oceli, která lépe odolává abrazivitě  drceného materiálu a navíc se tlakovým 

namáháním zpevňují. Jedna čelist je pevně uložena na konstrukci drtiče a druhá na 
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kyvadlu, které s ní vykonává kývavý pohyb, kterým dochází k drcení horniny. Při tomto 

pohybu dochází k otevírání vstupní a zavření výstupní štěrbiny a naopak, to znamená, že je 

proveden tzv. zdvih, což je rozdíl mezi velikostí sevřené a rozevřené výstupní štěrbiny. Je 

to délka dráhy spodní hrany kyvné čelisti, při přibližování a oddalování se k pevné čelisti, 

během jedné otáčky výstředného hřídele [2]. Regulačním prvkem pro velikost drceného 

zrna, je v tomto případě velikost vzdálenosti hran čelistí na výstupní štěrbině v době 

extrémní polohy, tj. maximálního rozevření. 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2  Schémata základních druhů čelisťových drtičů - dvoj a jednovzpěrné   [4]. 

 

Čelisťové drtiče jsou dvojího druhu a to jako jednovzpěrné nebo dvojvzpěrné. Rozdíl 

mezi těmito drtiči je v hnacím mechanismu. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3  Povrchy vyměnitelných desek drtících čelistí [2]. 
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5.1  Jednovzpěrné čelisťové drtiče 

Tyto drtiče se vyznačují menší hmotností a rozměry. Vstupní otvor násypky se 

pohybuje v rozměrech [mm] od 800x630 do 1600x1250 a s výkonností 65 až 1000 t/h. 

Nastavení výstupního zrna, může být prováděno  hydraulickým nebo mechanickým 

systémem. Hydraulické mají oproti mechanickým dálkové ovládání s automatickým 

nastavováním výstupní štěrbiny, hydropneumatickou pojistku proti přetížení a automatické 

domazávání [2]. Na dobrém výkonu drtiče se podílejí dva setrvačníky, které jsou nasazeny 

na výstředném hřídeli. Oba svou kinetickou energií, kterou získaly při počátečním rozběhu 

naprázdno, pomáhají hnacímu motoru při vlastním drcení. Tím nedochází k velkým 

ztrátám otáček, při maximálním zatížení motoru a provoz je takřka plynulý. Čím vyšší 

otáčky, tím vyšší výkonnost. Jeden ze setrvačníku, též slouží jako řemenice řemenového 

převodu, pro přenos rotačního pohybu z motoru na drtící mechanismus. Motory se 

nejčastěji používají elektrické, ale mohou být i spalovací nebo hydraulické. 

 
Obrázek č. 4  Schéma jednovzpěrného čelištového drtiče [3]. 

 

 

Princip celého pohybu mechanismu je následující. Motorem roztočený setrvačník, 

přenáší rotační pohyb přes výstředníkový hřídel na kyvadlo. Tím dochází ke kývavému 

pohybu kyvadla  a následnému drcení  rubaniny mezi pevnou čelistí a čelistí upevněnou na 

kyvadle. Na kyvadle vznikají dva pohyby. Kruhový v horní části a elipsovitý ve spodní. 

Těmito pohyby je docíleno vtahování, drcení a následně vypuštění rubaniny. Spodní část 

kyvadla je ukotvena k vzpěrné desce, která pomáhá vykonávat elipsovitý pohyb a zároveň 
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slouží jako součást stavěcího zařízení pro nastavení velikosti výstupního zrna. Tato deska 

též plní funkci pojišťovacího zařízení. V případě vniknutí nedrtitelných předmětů, které 

zůstávají v rubanině v důsledku těžby ( zuby z rypadel apod.), dojde k prasknutí vzpěrné 

desky, čímž se čelisti ve spodní části rozevřou, nežádoucí předměty vypadnou a nedojde   

k většímu poškození drtiče. Hodně náchylné na poškození jsou hlavně drtící desky z 

manganové oceli, které jsou osazeny na čelistích. Velkou výhodou je, je-li stavěcí zařízení 

řešeno pomocí hydrauliky. Jednak se může během provozu libovolně regulovat velikost 

výstupního zrna, ale i v případě vniknutí nežádoucího předmětu, nedojde k poškození 

drtících desek a ani vzpěrné desky. Tlak v hydraulickém obvodu při zapůsobení 

pojišťovacího ventilu klesne, materiál se vyprázdní z drtícího prostoru a je-li hydraulika 

řízena automaticky, tak se po určitém časovém prodlení vrátí spodní část kyvadla do již 

dříve nastavené polohy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Obrázek č. 5  Mobilní čelisťový  drtič DCJ 1031 na pásovém podvozku [3]. 

 

5.2  Dvojvzpěrné čelisťové drtiče 

Oproti jednovzpěrným drtičům, jsou tyto drtiče robustnější, výkonnější a jejich použití 

je převážně na hrubší výstupní zrnitost. Vzhledem k odlišnému  způsobu hnacího 



Bakalářská práce 

 

 

11 

 

mechanismu, mají tyto drtiče nejdelší dráhu pohyblivé čelisti na výstupu a nejmenší na 

vstupu. Tím se v případě větší kusovitostí těžené rubaniny častěji ucpávají na vstupu. 

Hlavní rozdíl je v uložení kyvadla, které je zavěšeno na vodorovném nosném hřídeli. 

Kývavý pohyb čelisti vytváří též výstředníkový hřídel, do kterého je z každé strany 

ukotvena vzpěrná deska. Tyto desky jsou nazývány jako přední a zadní vzpěrná deska.  

Jištění proti nedrtitelným předmětům, nastavení velikosti výstupního zrna, řemenový 

převod se setrvačníky, či možnost výběru různých motorů, je prakticky shodné jako           

u jednovzpěrných drtičů. 

 

 
               Obrázek č. 6  Schéma dvojvzpěrného čelisťového drtiče [1]. 
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                                                              Obrázek č. 7 a 8  Čelisťové drtiče pevně vsazené v 

dopravní                                                lince. Vlevo i nahoře čelisťový drtič  DCD 4706 [3]. 

 

 

 

 

5.3  Zvláštní druhy čelisťových drtičů 

Existují ještě i jiné druhy čelisťových drtičů. Jejich používání je však minimální a to    

z důvodů neprosazení se vůči stávajícím osvědčeným dvou druhům, výše zmiňovaným. Do 

této skupiny lze zařadit např. 

 Čelisťový drtič s pohybem čelisti pomocí hydraulického zařízení.  

Zvláštností u tohoto drtiče je hydraulická ochrana proti nedrtitelným předmětům, 

která je použita ne na pohyblivé čelisti, ale na straně, kde je čelist pevná. Při 

přetížení se částečně oddálí celá stěna, na které je pevná čelist usazena a tím dojde 

k propadu nežádoucího předmětu. Zpětné nastavení do původní polohy je buď 

řízeno automatikou nebo obsluhou. Během zapůsobení ochrany může drtič pracovat 

bez vypnutí motorů, což má své určité výhody jako např. při novém rozběhu drtiče 

nedochází k většímu zatěžování elektrických rozvodů napájení, řemenového 

převodu apod.  

 

                 

 

 

 

Obrázek č. 9  Schéma použití hydraulické ochrany na dvouvzpěrném čelisťovém drtiči [4]. 
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 Dvojvzpěrný čelisťový drtič se složitým pohybem pohyblivé části. 

Tento drtič svým složitým pohybem napomáhá lepšímu vtahování materiálu do 

drtícího prostoru. Horní část pohyblivé čelisti vykoná jedno přiblížení a oddálení za 

dvě otáčky výstředného hřídele, oproti jedné otáčce u ostatních čelisťových drtičů. 

 Úderný čelisťový drtič. 

U tohoto dvojvzpěrného drtiče jsou větší otáčky výstředníkového hřídele, které 

mají podstatný vliv na pohyblivou čelist. Přes odpružený mechanismus, umístěný 

mezi přední vzpěrou a čelistí, tak dochází k úderům, které mají za následek dvojí 

účinnost drcení. Materiál je drcen jednak těmito údery a jednak tím, že je prudce 

vrhán proti pevné čelisti [2]. 

 Čelisťový drtič dvojčinný. 

Tento druh drtiče lze použít pro jemné a střední drcení těžko drtitelné rubaniny. 

Mechanismus tohoto drtiče, si lze představit jako dva, proti sobě pracující 

jednovzpěrné čelisťové drtiče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 10  Schéma čelisťového drtiče                    Obrázek č. 11  Schéma dvojčinného 

s přímým pohonem pohyblivé čelisti [4].                     čelisťového drtiče [4]. 
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6 Kuželové drtiče 

Jedná se o stroje, ze skupiny tlakových  drtičů , které jsou určené pro drcení rubaniny   

s pevností v tlaku až 400 MPa a výkonností 30 až 2000 m
3
/h . Drcený materiál jako je 

např. čedič, křemen nebo žula, je většinou nelepivý, tvrdý, abrazivní a je určen k 

sekundárnímu a terciárnímu drcení. 

Mezi přednosti těchto drtičů patří vysoká provozní spolehlivost, snadná údržba a 

jednoduchá obsluha. Tyto drtiče se dělí na dvě základní skupiny a to: 

 kuželové drtiče se zavěšeným kuželem, 

 kuželové drtiče s podpěrným kuželem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Obrázek č. 12  Schéma kuželových drtičů - se zavěšeným a podpěrným kuželem 

 

Drcení rubaniny probíhá v prostoru mezi otočným kuželem a drtícím pláštěm, který je 

naopak pevný. Osy obou těles, nejsou vůči sobě rovnoběžné. Ve spodní části provádí osa 

kužele vlivem excentricity pohyb po kruhové dráze, čímž kužel je vůči plášti mírně 

nakloněn. Díky tomuto vzájemnému uložení dochází k drcení materiálu v prostoru, kdy je 

kužel nejblíže k plášti. Naopak v prostoru, kde je jejich vzájemná poloha od sebe 

nevzdálenější, nastává výsyp nadrceného materiálu z drtícího prostoru. Kužel je na hřídeli 

buď zavěšený nebo podepřený a vůči hřídeli volně otočný. Při procesu drcení vykonává 

kývavý pohyb. Kdyby byl s hřídelem pevně spojen, mělo by to velký vliv na zvýšenou 

abrazi drtících ploch a šupinatost drceného materiálu, v důsledku zvýšeného tření. Pohon 

drtiče může být opět řešen různými druhy motorů. Přenos pohybu je většinou řešen            
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v tomto vzájemném propojení: motorem přes řemenový převod na hnací hřídel                   

s pastorkem, pokračuje spojením mezi pastorkem a ozubeným věncem, kde je spodní 

konec kuželového hřídele uložen do již výše zmiňovaného ozubeného věnce. 

Plášť drtiče je zároveň i celým tělesem, tzv. stojanem a přes silentbloky ukotven. Tím 

jsou při drcení vzniklé dynamické účinky částečně utlumeny, jak u vlastního tělesa drtiče, 

tak i na nosné konstrukci. 

6.1  Kuželový drtič se zavěšeným kuželem 

Tento typ drtiče je též nazýván jako ostroúhlý a to z důvodu vrcholového úhlu kužele, 

který je menší než 90 stupňů. Nastavení zrnitosti drceného materiálu se provádí pomocí 

hydrauliky. Hydraulický válec, který je umístěn pod hlavním hřídelem, zdvihá nebo 

spouští drtící kužel a tím se nastavuje velikost výstupní štěrbiny. Pomocí hydrauliky je též 

řešeno jištění proti nedrtitelným předmětům, které je principiálně stejné jako u čelisťových 

drtičů a bylo zde o něm už zmíněno. Za zmínku stojí, že u prvních typu těchto drtičů, bylo 

nastavování štěrbiny prováděno pomocí hlavice se šroubovým závitem. Do této hlavice byl 

zavěšen hlavní hřídel kužele a umístění hlavice bylo v horní části drtiče. Drtící plášť je 

pevný - nepohyblivý. Velký důraz při projektování a výrobě, je kladen na hlavní hřídel, 

který je při drcení velmi namáhán na ohyb. Zde obzvlášť platí pravidlo, že čím méně 

vrubů, tím větší pevnost hřídele. 

 

  

 

 

 

 

 

 

            Obrázek č. 13  Kuželový (ostroúhlý) drtič se zavěšeným kuželem [5]. 
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6.2  Kuželové drtiče s podepřeným kuželem 

Vzhledem k vrcholovému úhlu kužele, který je oproti předešlému typu větší jak 90 

stupňů, se tomuto drtiči říká tupoúhlý. Princip drcení je shodný jako u ostroúhlého. Rozdíl 

mezi tímto a ostroúhlým drtičem, je v nastavování výstupní štěrbiny, uložení hlavního 

hřídele a kužele. Už ze samotného názvu  vyplívá, že kužel vlastně na hlavním hřídeli tzv. 

sedí a to pomocí sférického ložiska (dvě kulové plochy proti sobě). Hlavní hřídel je uložen 

pouze ve spodní části a to v jednom patním ložisku. A největší rozdíl mezi těmito drtiči je 

v plášti drtiče, kdy plášť tupoúhlého drtiče je pohyblivý, čímž se nastavuje výsledná 

zrnitost drceného materiálu. Nastavování je opět prováděno hydraulikou, která se též stará 

o jištění drtiče proti nedrtitelným předmětům a zároveň tyto hydraulické válce drží plášť 

drtiče pohromadě. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 14 a 15   Kuželový (tupoúhlý)  

drtič s podepřeným kuželem [5]. 

 

 

 

Drtící segmenty u obou typů drtičů, které jsou ukotveny na plášti drtiče, jsou                 

z manganové oceli a různých tvarů. Tyto segmenty mají svým tvarem vliv na finální tvar 

drceného zrna a jejich výměna je dost pracná. Co se týká umístění obou typů drtičů, tak 

mohou být jak mobilní, tak i pevně vřazené do dopravních linek. 
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Obrázek č. 16  Kuželový drtič KDC 33GP vřazený do pevné dopravní linky[3]. 

7 Válcové drtiče 

Válcové drtiče patří do kategorie tlakových drtičů a jsou určené převážně pro měkkou 

až středně tvrdou rubaninu, s pevností v tlaku do 100 MPa. Předností těchto drtičů je 

možnost drcení lepivých materiálů a rubaniny s příměsí vody. Pohon je veden z motoru 

přes převodovku nebo řemenový převod se setrvačníkem, na rotor - válec drtiče. Jištění 

proti nedrtitelným předmětům může být provedeno mnoha různými způsoby, jako je např. 

zafixování polohy válce přítlačnou pružinou nebo může být provedeno jištění přímo na 

pohonu válce. U řemenových převodů to nejčastěji bývají střižné kolíky mezi rotorem a 

setrvačníkem nebo suché lamelové prokluzové spojky. U pohonu s převodovkou se 

většinou jištění řeší formou hydraulické prokluzové spojky mezi motorem a převodovkou. 

Povrch válců může být od zcela hladkého přes rýhované až po ozubené. Záleží, jaká je 

požadována velikost výstupního zrna. Pro jemné drcení se používají hladké a pro hrubé 

drcení ozubené povrchy válců. Ozubení je též různých velikostí a tvarů, od drobných 

trnovitých až po cca 300mm na výšku velké zuby. Některé tvary zubů vypadají jako 

žraločí hřbetní ploutev, z důvodu lepšího vtažení drceného materiálu, některé jsou ve tvaru  

lichoběžníku apod.   
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Obrázek č. 17 Válcový drtič s hladkými           Obrázek č. 18 Drtič Sandvik CR610 s ozube- 

válci [1].                                                           nými  válci [6]. 

 

 

Válcové drtiče jsou ve většině případů dvourotorové, ale mohou být i jedno nebo více 

rotorové až do celkového počtu 6-ti kusů válců a to i v různé kombinaci povrchů válců. 

 

 

 

 

 

 

 

                 Obrázek č. 19   Jednoválcový drtič s ozubeným povrchem [1].   

 

Smysl otáčení válců je protisměrné a drcení materiálu probíhá u hladkých a 

rýhovaných povrchů válců v prostoru mezi válci. U ozubených válců může probíhat jak 

mezi válci, tak i v prostoru mezi válci a stěnou drtiče.  

 

 

 

 

 

 Obrázek č. 20 a 21 Drtiče s ozubeným povrchem, s drcením mezi válci a u stěny drtiče.   
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V případě drcení u stěny, je stěna vyložena otěruvzdorným materiálem a většinou se 

jedná o pláty z manganové oceli. Ve spodní části stěny jsou umístěny pláty se zuby, které 

slouží pro lepší drcení materiálu a zároveň jako stěrače v prostoru mezi zuby na povrchu 

válce. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 22   Drtič Sandvik CR620 s ukázkou prostoru pro drcení u stěny [6].   

 

8 Kladivové drtiče 

Tento druh drtičů spadá pod kategorii dynamických drtičů. Je zde plně využita 

pohybová energie kladiv, která jsou přes čepy zavěšena na rotoru. Kladiva jsou na čepu 

volná a můžou se kolem čepu volně pohybovat. Při plné rychlosti rotoru je do kladiv 

soustředěná kinetická energie, která má dvojí účinek při styku s materiálem. Materiál je     

v první fázi částečně rozbit úderem kladiva a následně vrhán proti vyložení stěn drtící 

komory. Při nárazu do stěny, je materiál opět  částečně podrcen. Na spodní části drtícího 

prostoru se nachází segmentový rošt u kterého průchodové mezery určují maximální 

rozměr zrn drceného materiálu. Materiál, který zůstává na roštu, je postupným narážením 

kladiv drcen, až nakonec roštem propadne. Rošt má i funkci jištění, proti větším škodám, 

které by mohly vzniknout průchodem nedrtitelných předmětů přes drtící komoru.    

Nastane-li taková situace, dojde k prolomení roštu a nevhodný materiál propadne z drtiče 

ven. Jednou z výhod volně uložených kladiv je, že se nepřenášejí plné rázy na hřídel rotoru 

a jeho ložiska. 

Kladivové drtiče jsou vhodné pro drcení měkkých a středně tvrdých materiálů při 

běžné obvodové rychlosti kladiv v rozmezí 13 až 20 m/s. 



Bakalářská práce 

 

 

20 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

Obrázek č. 23  Kladivový drtič  

Dragon [5].   

 

 

 

                       Obrázek č. 24   Kladivový drtič  OKD 1155 - otevřená stěna s vyložením [6].  

 

Při  drcení lepivých materiálů se používají kladivové drtiče s otáčejícími se bubny. 

Bubny svým otáčením zabraňují udržení nálepů v drtící komoře. Pro udržení čistoty rotoru 

je zde možnost reverse rotoru, kdy při obráceném směru otáčení rotoru, kladiva případné 

nálepy vytlačí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 25 Kladivový drtič KDV [3].   

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

                                                                        Obrázek č. 26 Kladivový drtič KDV [3].   

 

 



Bakalářská práce 

 

 

21 

 

9 Odrazové drtiče 

Odrazové drtiče jsou na skoro stejném principu drcení jako drtiče kladivové. Též se 

jedná o drtiče dynamické, kdy materiál je od rotoru metán proti odrazovým deskám, kde    

se o tyto desky rozbíjí - drtí. Místo kladiv jsou rotory osazeny pevně uloženými břity, které 

slouží jako vrhací lopatky. Od odrazových desek se materiál odráží zpět na břity a stále 

dokola. Celý proces drcení končí na nejspodnější odrazové desce, kde je zároveň  mezi 

břity a deskou stanovena velikost výstupní štěrbiny. Tyto drtiče nemají pod rotorem žádný 

rošt a to z důvodu zvýšení výkonnosti. S roštem by se výkonnost snížila až o 40 %. Použití 

těchto drtičů je vhodné u materiálů křehkých, s nízkou abrazí. Obvodová rychlost rotorů je 

od 10 do 70 m/s. Jištění těchto drtičů, je provedeno odlučovačem nedrtitelných předmětů, 

který je předřazen před drtičem. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 27 a 28  Vlevo odrazový drtič ODH 1623 a vpravo odrazový drtič ODJ [3].   

 

Mezi odrazové drtiče také patří vertikální odrazové drtiče. Princip drcení je shodný, 

jako u odrazových drtičů již výše zmíněných. Vertikální odrazové drtiče jsou buď jedno 

nebo dvoustupňové. Rozdíl mezi nimi je patrný z obrázku č. 28. 

 

 

 

 

 

 

 

                  Obrázek č. 29  Schéma jedno a dvojstupňového vertikálního drtiče.   
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                Obrázek č. 30 a 31  Vlevo i vpravo odrazový drtič ODV 1186S [3]. 

 

 

10 Základ. výpočty drtiče pro jmenovitý výkon 6500 m
3
 sz/h 

Základní výpočty pro výkonnost a výkon, jsou provedeny na základě výpočtů            

pro válcové drtiče. 

10.1  Výkonnost drtiče 

 

                                                                        (1) 

 

           délka válců   (2,6 m). 

 

            šířka mezery, která je vzdáleností od špičky zubu jednoho válce, k patě zubu  

              druhého válce   (0,23 m). 

 

          obvodová rychlost válců   (12,5 m/s). 

 

           koeficient plnění, je vždy menší než 1, protože mezera mezi válci není nikdy 

              100% zaplněna. Tento koeficient se převážně pohybuje v rozmezí 0,225 až 

              0,35   (zvolena střední hodnota tj. 0,285). 

 

             počet sekund do jedné hodiny 

 

Výsledek je předimenzovaný z důvodu  rozsahu koeficientu plnění. Při použití hodnoty 

0,225 by byl výsledek             . 
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10.2 Výkon drtiče 

         
       

      
  
  
 
 

  
 

      
  

             

      
  
     

 
 
      

      
                   

 

                             

 

 

            délka válců   (2 600 mm). 

 

           průměr válců  (1 290 mm). 

 

           počet otáček válce za sekundu   (3 ot/s). 

 

           průměr zrn na vstupu drtiče  (1 200 mm). 

 

 

Drtič s tímto výkonem bude použit na velkostroji, který bude těžit nadložní partie na 

hnědouhelném povrchovém dole. V nadloží se vykytují jílovité proplástky, které se často 

při těžbě vylamují a jejich průměrná velikost je cca  1 200 mm, proto je údaj o vstupním 

zrnu  v této velikosti. 

 

11 Konstrukční návrh drtiče ve střední části velkostoje 

11.1  Možnosti drcení rubaniny na velkosrojích 

Celý název zadání zní následovně: Proveďte konstrukční návrh drtiče, umístěného      

ve středu rypadla, o jmenovitém výkonu 6 500 m
3
 sz/h. 

Velkostroj, konkrétně kolesové rypadlo, bude s tímto výkonem těžit nadložní partie na 

hnědouhelném povrchovém dole. Při těžbě nadložních partií dochází k výlomům větších 

zrn  a tato kusovitost je potřeba hned v počátku zmenšit. Na vyřešení tohoto úkolu, jsou      

3 možnosti. Může se na špičce kolesového výložníku velkostroje umístit jednorotorový 

ozubený válec, tzv. kruhadlo. Jeho umístění je přímo pod kolesem v tzv. výsypce kolesa. 

Výhoda v tomto umístění je, že kusovitost se zmenšuje hned v zárodku a nedochází           

k zbytečnému poškozování dopravních cest a zařízení, už i na tomto velkostroji. Naopak 

nevýhodou, je další hmotnostní zatížení (cca 42 t) na špičce kolesového výložníku. 
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Obrázek č. 32 a 33  Umístění kruhadla na špičce velkostroje SchRs 1320 a spodní pohled 

na kruhadlo. 

 

Další možností je umístění pojízdného drtiče mezi velkostroj a dálkový pasový 

dopravník. 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

                           Obrázek č. 34  Dvourotorový drtič DSOH na housenicovém podvozku. 
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                     Obrázek č. 35  Dvourotorový drtič DSOH  - výstupní místo z drtiče. 

 

Poslední možností, je umístit drtič do střední části velkostroje. Na velkostroji SchRs 

1550, který těží nadložní skrývkové hmoty na hnědouhelném povrchovém dole                  

v Tušimicích, má umístěn drtič s výkonem 5 500 m
3
 sz/h. Tento drtič byl zkonstruován na 

základě dobrých zkušeností z provozu výše zmiňovaného pojízdného drtiče DSOH. Drtič  

velkostroje SchRs 1550 poslouží jako vzor, pro konstrukční návrh drtiče této bakalářské 

práce. 

 

 

 

 

 

 

                                    Obrázek č. 36  velkostroj SchRs 1550. 
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11.2 Popis navrženého drtiče a umístění na velkostroji 

Drtič se umístí v horní části střední stavby velkostroje. Podélné osy rotorů budou 

rovnoběžně s osou kolesového výložníku. Minimální výkon drtiče,  je dle teoretických 

výpočtů 6 440 m
3
 sz/h. Vstupní zrno o velikosti 0 až 1 200 mm bude drceno na výsledných 

0 až 400 mm, což odpovídá podmínkám pro kusovitost, při provozu dálkové pasové 

dopravy o šíři gumotextilního pásma 1 800 mm a výše. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Obrázek č. 37  umístění drtiče na velkostroji. 

 

 

K vlastnímu drtícímu procesu je využito drcení štípáním a přelamováním. Rubanina je 

nejdříve narušena naštípnutím a proces je zakončen přelamováním. Drtící kotouče na 

válcích rotorů, jsou osazeny lichoběžníkovými zuby s ostroúhlým břitem. Směr otáčení 

rotorů je protiběžný a souhlasný se směrem toku materiálu. Toto uspořádání je průběžné, 

čímž je docíleno, že drobná kusovitost lehce prochází drtícím ústrojím, aniž by drtič 

podstatněji zatěžovaly. Zrna větší, než cca 400 mm jsou drcena. Při těžbě materiálu s 

drobnou kusovitostí, lze drtič z provozu vyřadit odkloněním - oddálením rotorů. 
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Obrázek č. 38 a 39   Neodkloněné - v provozu a odkloněné - mimo provoz, rotory drtiče. 

 

 

Základ nosné konstrukce drtiče, tvoří dva samostatné, výklopné rámy drtiče, umístěné 

na otočné plošině střední části velkostroje. Na obou rámech drtiče, je kyvné uložení rámů 

hnacích jednotek. Na rámech hnacích jednotek je ukotven elektromotor s malou řemenicí. 

K napínání řemenů řemenového převodu mezi motorem a velkou řemenicí, která zároveň 

plní funkci setrvačníku. Ke klopení rámu hnací jednotky, vůči rámu drtiče dochází  pomocí 

hydraulického válce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Obrázek č. 40 Hydraulické válce pro napínání řemenů a odklon rotoru drtiče. 
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Drtící ústrojí je tvořeno dvěma rotory. Rotor je tvořen hřídelem s navlečenými 

odlévanými kotouči, které jsou na břitech navařeny návary s otěruvzdorné oceli. na břitech. 

Jeden konec hřídele je upraven pro indukční snímač, který hlídá správné otáčky rotoru. Na 

druhém konci hřídele, je na unašeči uložená velká řemenice. S  unašečem je tato řemenice 

spojená střižným čepem. Toto střižné zařízení chrání drtící ústrojí proti mechanickému 

poškození při vniknutí nedrtitelného předmětu mezi rotory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Obrázek č. 41  Drtící kotouč rotoru drtiče. 

 

Hydraulický systém je rozdělen do dvou samostatných okruhů. Jeden je pro odklon 

rotorů a druhý pro napínání řemenů. 

Hydraulika odklonění rotorů je určena k odklonění rámů rotorů drtiče do polohy, kdy 

drtící válce nejsou v pracovní činnosti z důvodu drobné kusovitosti těženého materiálu 

Odklonění  rámů drtiče a tím i ozubených válcových rotorů je vyvozeno dvojicí 

hydraulických válců na jednotlivý rám.  

Napínání řemenů pohonů rotorů bude prováděno automaticky ve zvoleném časovém 

intervalu. Pro jednotlivý pohon jedním hydraulickým válcem. Hydraulický systém je 

vybaven měřícím místem pro připojení manometru, s možností seřízení a kontroly 

napínacího tlaku nebo napínací síly při ručním napínání  obsluhou. 
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Ovládání všech hydraulických činností u obou okruhů, bude jak centrální v řídícím 

sytému, tak bude řešeno i pomocí místních ručních ovladačů.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 42 a 43   Neodkloněné  a odkloněné rotory drtiče v místě řemenových převodů. 

 

 

 

 

 

 

 

  Obrázek č. 44 a 45   Neodkloněný  a odkloněný rotor drtiče v místě jednoho z pohonů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Obrázek č. 46   Hlídání poloh odklápění rotorů pomocí indukčních snímačů. 
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12 Závěr 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, každá neplánovaná odstávka z důvodu poruch, či 

havárií, přináší těžebním společnostem velké ztráty. 

Drtiče jsou zařízení, které jednak využíváme na výrobu finálního produktu, určeného 

pro další zpracovaní (kameninový podklad na cesty, cement, uhlí určené pro vytápění 

domácností apod.), ale také je využíváme pro zmenšení kusovitosti materiálu, který je 

potřeba odtěžit a přemístit, bez jeho dalšího využití. Mezi nevyužitelné materiály lze 

zařadit nadložní horniny, které se nacházejí ve velké míře nad uhelnými slojemi 

hnědouhelných povrchových lomů. Při těžbě těchto hornin dochází k vylamování větších 

zrn, které mohou na zařízeních určených pro přepravu těchto hornin, způsobit nemalé 

škody. 

Jen pro zajímavost uvedu možnost vzniklé havárie z důvodu nepoužití drtiče. 

Odtěžený materiál s větší kusovitostí je na pasech pasové dopravy nestabilní a během 

přepravy poskakuje z jedné strany na druhou, až v jednom místě vypadne úplně mimo 

pasový dopravník a při dopadu se skulí směrem ke spodní - vratné větvi gumového pásma. 

Opře se o tuto větev, čímž způsobí nesprávné vedení pásma, které se na protilehlé straně 

začne třít  o konstrukci středních dílů, kdy v důsledku tohoto tření, vzniká nadměrné 

přehřátí v místě styku. Pasový dopravník je třeba zastaven z důvodu přestavby těžebních 

celků a v době tohoto prostoje dojde k přenosu nadměrného tepla z rozžhavené konstrukce 

středního dílu na gumové pásmo. Pas se vznítí a havárie je na světě. Shoří-li 100 metrový 

úsek, cena je velmi vysoká nejen na materiálu v podobě nového pásma, válečků, středních 

dílů, kabelů kabelových tras uložených na středních dílech, ale i v nákladech na práci a 

mechanizaci při odstraňování této havárie. 

Nákup drtiče je sice nákladná věc, ale během pár let se vložená investice ve formě 

pořízení drtiče, vícekrát vrátí. 
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14 Seznam příloh 

Výkresy:      Sestavný výkres: Drtič-celek 

                    Sestavný výkres: Drtič-rotor 

1 ks  CD - Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


