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Anotace 

 

Obsahem této diplomové práce je návrh rekonstrukce primárního stupně drcení 

v kamenolomu Opatovice. Úvod práce přibližuje základní charakteristiku ložiska včetně 

petrografických a hydrogeologických poměrů. Následující část je zaměřena na současný stav 

dobývání, úpravy těžené suroviny a odvodňování.   

Další část se zabývá technickým řešením úpravy primárního stupně drcení, návrhem 

vhodných typů strojního zařízení a automatizací světelného návěští před násypkou. Závěrečná 

část práce hodnotí technický, ekonomický a ekologický přínos navrženého řešení.   

 

Klíčová slova: násypka, vibrační podavač, frekvenční měnič, pásový dopravník, čelisťový 

drtič, ultrazvukový snímač 

 

 

 

Summary 
 

 The subject of this thesis is the proposal for reconstruction of primary degree crushing 

in the quarry Opatovice. Introduction of the thesis describes the basic characteristics 

of the bearing including the petrographic and hydrogeological conditions. The following part 

is focused on the current state of mining, treatment of raw material and drainage.  

The next section deals with the technical solution of the primary degree crushing, the 

proposal of suitable types of machinery and automation light signal in front of the hopper. The 

final part assesses the technical, economic and environmental benefits of the proposed 

solutions. 

 

Keywords: hopper, vibrational feeder, frequency converter, conveyor belt, jaw crusher, 

ultrasonic sensor 
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Seznam použitých zkratek 
 

ČBÚ – Český báňský úřad 

ČMŠ – Českomoravský štěrk 

DP – dobývací prostor 

HČ – hornická činnost 

JJV – jihojihovýchod 

KKZ – komise pro klasifikaci zásob 

POPD – plán otvírky, přípravy a dobývání 

SSZ – severoseverozápad 

VSV – východoseverovýchod 

ZJZ – západojihozápad 

ZZ – závěrečná zpráva 
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1  Úvod 

 Výhradní ložisko stavebního kamene Opatovice je situováno cca 1 km od obce 

Opatovice, v jejímž katastrálním území leží celý dobývací prostor. Kamenolom je provozní 

komunikací napojen na silnici III. tř. Opatovice – Vyškov, nejbližší železniční stanice je 

vzdálena asi 5 km. V blízkosti lomu se nachází vodní nádrž Opatovice, která zásobuje pitnou 

vodou převážnou část okresu Vyškov.  

 

Obrázek č. 1 - Situační mapa s vyznačením lokality 

Opatovice 

Obrázky ©2013 Cnes/Spot Image, DigitalGlobe, GEODIS Brno, Data map ©2013 Google 



Bc.Miloslav Grmela: Návrh rekonstrukce primárního stupně drcení v lomu Opatovice 

2013  2 

 
 

 Dobývání lomového kamene zde započalo ve čtyřicátých letech 20. století. Těženou 

surovinou byla kulmská droba. Nejprve převažovala hrubá kamenická výroba, tzn. výroba 

stavebního soklového kamene, haklíků a dlažebních kostek. Odpad se zpracovával na štěrk. 

Postupem času začala převažovat poptávka po štěrkodrtích. V osmdesátých letech 20. století 

hrubá kamenická výroba prakticky zanikla a v současnosti se zde vyrábí pouze drcené 

kamenivo. V posledních letech činil objem těžby 150 tisíc až 170 tisíc tun.  

 

   

  

  

Obrázek č. 2 – Hrubá kamenická výroba ve 40. letech 20. století 
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2 Vytyčené cíle 

 Ve své diplomové práci se snažím vyřešit problematiku odhlinění materiálu 

na primárním stupni drcení před vstupem do čelisťového drtiče a regulaci jeho množství 

v závislosti na kusovitosti upravované suroviny (viz. příloha č. 1). Dále se zabývám 

automatizací chodu vibračního podavače v závislosti na zaplnění čelisťového drtiče. Nedílnou 

součástí úpravy násypky je i ovládání světelného návěští pro řidiče dumperů a instalace 

bezpečnostních prvků na nově vybudovaném strojním zařízení.  

 

  

Obrázek č. 3 – Pohled na lomovou stěnu 
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3  Geologie a hospodaření se zásobami výhradního ložiska 

 Lom Opatovice je založen v mocném souvrství drob, které se nacházení v nadloží 

souvrství slepenců. Slepence tvoří výrazné výchozy údolí říčky Malá Haná. V nadloží drob 

jsou vyvinuty jemnozrnné jílovité břidlice šedozelené barvy.  

3.1  Geologická charakteristika ložiska 

  Ložisko je součástí severovýchodního okraje lulečské brachysynklinály, která je 

součástí kulmu Drahanské vysočiny. Ložiskovou substanci tvoří kulmské sedimenty – jemně 

až středně zrnitá droba s různě mocnými polohami grafiticko-jílovitých břidlic a vložkami 

polymiktních slepenců. Průměrná mocnost ložiska v jednotlivých blocích se pohybuje 

v rozmezí 18 – 48 metrů. [1]  

 Užitkovou surovinu tvoří komplex drob s četnými vložkami břidlic a slepenců. 

V komplexu drob vytváří slepence a břidlice decimetrové polohy. Směrem do nadloží přibývá 

podíl břidlic. Vložek slepenců přibývá směrem do podloží. [1]  

 Na ložisku je stálý směr a velikost sklonu vrstev. Vrstvy upadají pod úhlem 15 – 25 ° 

k jihozápadu až západojihozápadu. Nejdůležitějším systémem puklinové odlučnosti jsou 

pukliny ve směru 130 – 150° s převažujícím úklonem 65 – 85 ° k severovýchodu. [1]  

 Na základě geofyzikálních měření byly na lokalitě interpretovány linie zvýšené 

vodivosti, které pravděpodobně odpovídají tektonickým liniím SSZ-JJV a ZJZ-VSV. 

Za nejstarší tektonické projevy jsou považovány tektonické linie směru SSZ-JJV, podél nichž 

došlo k poklesu bloků k severovýchodu. [1]  

3.2  Hydrogeologické podmínky ložiska 

 Z hydrogeologického hlediska jde o horniny kompaktní, s propustností výhradně 

puklinovou. Hydraulické parametry hornin vykazují určitou lokální variabilitu, která je 

způsobena nepravidelným rozpukáním skalního masivu. Funkci lokálních hydrogeologických 

bariér mohou mít ojedinělé vložky vývěru. Vývěry vody z lomové stěny jsou nepravidelně 

rozptýlené po celém prostoru lomu.  
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 Místní erozivní báze území je tvořena tokem říčky Malá Haná, která lokalitu obtéká 

v délce cca 1 000 m v nadmořské výšce 295 – 290 m n. m. [1]  

 Očekávané přítoky do lomu: převzato ze ZZ geologického průzkumu Opatovice – 

01 82 1115, Geoidustria, n. p., Praha, závod Jihlava, 11/1986 

a) Atmosférické srážkové vody v množství cca 0,4 l·s
-1

 

b) Případný průsak z říčky Malá Haná po zahloubení pod kótu 291 m n. m. v množství 

cca 0,3 l·s
-1

 

c) Výtok infiltrovaných srážkových vod z lomové stěny v množství cca 2,5 l·s
-1

 

Celkový přítok vod do lomu v případě těžby nad kótou 290 m n. m.: 2,9 l·s
-1

 

Celkový přítok vod v případě těžby pod kótou 290 m n. m.: 3,2 l·s
-1

 [1]  

3.3  Zásoby ložiska podle posledního stavu prozkoumanosti  

 Poslední geologicko-průzkumné práce na ložisku byly provedeny v letech 1984 – 1985 

v rámci podrobného průzkumu Opatovice 01 82 1115 (Geoindustria Praha, n. p., závod 

Jihlava). 

 Výpočet vyhodnocených zásob stavebního kamene byl schválen usnesením KKZ č. j. 

742-05/35-87 ze dne 20. 11. 1987. Zásoby byly vyhodnoceny na výpočetní bázi 280 m n. m. 

[1]  

 

Tabulka č. 1 - Stav geologických zásob na ložisku ke dni 18. 11. 1986 

   

 
 

 

  
 

   

             

 

 

Kategorie BB 6 029 000 m
3 

Kategorie C1 3 810 000 m
3
 

Kategorie C2  2 197 000 m
3
 

Celkem 12 036 000 m
3
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Další geologicko-průzkumné práce nejsou plánovány. Těžba suroviny bude 

realizována z vyhodnocených bloků zásob v hranicích stanoveného DP Opatovice. K žádným 

přírůstkům zásob nedojde.  

K úbytkům zásob dojde pouze prováděnu těžbou. Očekává se, že průměrná roční hrubá 

těžba na ložisku bude dlouhodobě dosahovat cca 95 tis. m
3
 kamene (tj. cca 247 tis. tun). 

Faktorem, který omezuje výši hrubé roční těžby je mimo jiné také kapacita 

technologické linky, která umožňuje výrobu až 435 tis. tun drceného kameniva 

(tj. cca 167 tis. m
3
 hotových výrobků), což odpovídá hrubé roční těžbě ve výši cca 185 tis. m

3
 

kamene.  

Výkliz technologicky nevhodného materiálu: cca 11 % (jílovité břidlice, zvětralé partie 

tektonických linií apod.)  

Výrubnost činí 89 %. [1]  
 

Tabulka č. 2 – Výpočet vytěžitelných zásob 

Těžební etáže Vytěžitelné zásoby Těžební báze 

1. etáž 402 153 m
3
 356 – 359 m n. m. 

2. etáž 1 096 043 m
3
 339 – 342 m n. m. 

3. etáž 1 777 960 m
3
 320 – 322 m n. m. 

4. etáž 2 092 633 m
3
 302 – 304 m n. m. 

5. etáž 1 170 657 m
3
 284 – 286 m n. m. 

Celkem 6 539 446 m
3
  

3.4  Předpokládané množství a kvalita vázaných zásob  

 V závěrných svazích lomu bude ponecháno celkem cca 413 tis. m
3 

suroviny. Z tohoto 

množství bude cca 139 tis. m
3 

(cca 33 %) vytěženo v dalších letech v rámci následující etapy 

HČ v DP Opatovice – jedná se o zásoby stavebního kamene dočasně vázaných v závěrném 

svahu lomu ve východní části plochy plánované hornické činnosti. Zbylé množství, 

tj. cca 274 tis. m
3 

bude ponecháno natrvalo v závěrných svazích lomu. Jedná se o závěrné 

svahy, které tvoří severní a západní okraj plochy plánované HČ. [1]  



Bc.Miloslav Grmela: Návrh rekonstrukce primárního stupně drcení v lomu Opatovice 

2013  7 

 
 

 Do této skupiny patří rovněž zásoby vázané ochranným pilířem pro stavbu primárního 

drtiče, který je stanoven do vzdálenosti 30 metrů od půdorysného obrysu stavby. 

 Zásoby, které budou natrvalo ponechány v závěrných svazích, byly vyhodnoceny 

v kategoriích BB.  

 Postupy těžby a dobývací metody jsou navrženy tak, aby plánovanou činností došlo 

k co nejmenšímu ztížení nebo ohrožení dobývání vyhodnocených zásob suroviny. Dle směru 

postupu těžby nebudou na plochu pracovní plošiny umisťovány žádné stavby, které by bránily 

vydobytí zásob suroviny, s výjimkou dočasných deponií skrývek nebo skládek hotových 

výrobků.  

 Nevydobyty zůstanou zásoby kamene, které jsou vázány v závěrných svazích lomu, 

nebo stanovených ochranných pilířích důlních staveb či lomových komunikací.  

 Podmínky využitelnosti zásob na výhradním ložisku stavebního kamene Opatovice 

byly stanoveny na základě § 13, odst. 1, 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství ve znění pozdějších předpisů výměrem č.j. 14-2 podnikové komise 

těžební společnosti ČMŠ, a.s., dne 15. 5. 2002. [1]  

I. Kvantitativní ukazatelé: nejsou stanoveny (těžené ložisko) 

II. Kvalitativní ukazatelé: Bilanční surovina k výrobě kameniva pro stavební 

účely musí umožňovat běžným způsobem výrobu drceného kameniva 

odpovídající požadavkům některé jakostní třídy ČSN 72 1512. Kvalitativní 

ukazatelé pro nebilanční surovinu se nestanovují. 

III. Ložiskové a úložní poměry: 

Minimální mocnost suroviny v díle    10 m 

Skrývkový poměr pro blok     max. 1:7 

Skrývkový poměr pro dílo    max. 1:5 

Báze zásob      280 m n. m. 

Ukazatele pro nebilanční surovinu se nestanovují.     [1]  
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 Uvedeným podmínkám využitelnosti odpovídá výpočet zásob zjištěný v rámci 

závěrečné zprávy „Opatovice, č.ú. 01 82 1115, rok 1987, zpracovala Geoindustria, n.p., Praha, 

závod Jihlava“. 

 

 

Obrázek č. 4 – Graf vývoje těžby na provozovně Opatovice 
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4  Popis stávajícího stavu těžby a technologie 

 Těžba a doprava upravované rubaniny je prováděna podle stávajících technologických 

postupů, návodů na obsluhu a údržbu strojních zařízení. Všichni pracovníci, kteří s uvedenými 

zařízeními přijdou do styku, musí být s těmito prokazatelně seznámeni.  

 

Obrázek č. 5 – Vrtací souprava TAMROCK Panthera 1 500 

4.1  Vrtací a trhací práce 

 Vrtací práce zajišťuje středisko vrtacích prací ČMŠ Luleč pomocí soupravy 

TAMROCK Panthera 1 500. Těžba se provádí trhacími pracemi velkého rozsahu – clonovými 

odstřely. K rozpojení horniny ve skalním bloku dochází účinkem tlakových a tahových napětí 

vznikajících v horninovém masivu po impulsu vyvolaném výbuchem náloží trhaviny 
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umístěných ve vrtech. K této činnosti je zpracována samostatná projektová dokumentace – 

Generel trhacích prací velkého a malého rozsahu. 

 K rozpojování kameniny velké kusovitosti se používá dieselhydraulické bourací 

kladivo, popřípadě sekundární trhací práce, které se řídí platnými technologickými postupy. 

[3] 

4.2  Nakládka a doprava 

 K nakládce z rozvalu se používá čelní kolový nakladač Caterpillar 980 G a lopatové 

rypadlo Komatsu PC 350. Pro expedici hotových výrobků ze skládek čelní kolový nakladač 

VOLVO L 150 D.  

 Navážka rubaniny k násypce primárního drtiče se provádí dvěma nákladními 

automobily EUCLID R 32 po lomových komunikacích. K vyvážce drti z ocelových zásobníků 

na skládky slouží Tatra 815. 

 

Obrázek č. 6 - CATERPILLAR 988G při nakládce rubaniny dumper KOMATSU HD 405 
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4.3 Odvodnění a odprášení 

 Důlní vody (atmosférické srážky, výtoky infiltrovaných srážkových vod a případné 

průsaky z říčky Malá Haná) budou zachycovány do jímky na nejnižší etáži a odtud budou 

přečerpávány do usazovací jímky v blízkosti břehu potoka Malá Haná. Odtud budou vody 

odebírány pro potřebu organizace a přebytečné vody budou odvedeny do koryta Malé Hané.  

 Tato voda se spotřebovává zejména ke snížení prašnosti při provozu úpravárenské 

linky (tlakové mlžení a skrápění), kropení komunikací pro snížení prašnosti a pro pokrytí 

potřeb zaměstnanců. Na provozovně není samostatný zdroj pitné vody, proto voda z místní 

studny je užívána jako voda užitková. [1]   

4.4  Technologický průběh výroby 

 Úpravárenský proces je suchý. Úprava spočívá v drcení lomového kamene a třídění 

kameniva na různé frakce. Všechny frakce z výroby drceného kameniva mají ve stavebnictví 

své využití. Doposud nejmenší využití má frakce 0/8 donedávna považovaná za odpad. 

Při výrobě drceného kameniva tvoří množství této frakce cca 5% objemu vsázky. Z tohoto 

důvodu je nutno tento materiál dlouhodobě skládkovat na dočasných deponiích.  

 Úprava suroviny je prováděna dle stanoveného výrobního postupu vyplývajícího 

z technologického schématu výrobní linky (viz. příloha č. 2). 

 Hlavní výrobní uzly a vyráběné výrobky jsou: 

- Podrcení v primárním drtiči 

- Vytřídění materiálu před sekundárním drtičem – vytřídění frakcí 0/8, 0/16, 0/32 

(dle nasazených sít na třídiči), > 32 

- Transport do sekundární drtírny  

- Podrcení v sekundární drtírně 

- Materiál transportován na přetřídění 0/32, 32/63, >63, frakce 0/32 pokračuje 

do terciární drtírny, frakce 32/63 se transportuje na třídič, kde se odtřídí nevhodná zrna 

<32 a expeduje se nebo se netransportuje do třídiče, ale pokračuje do terciární drtírny, 

frakce >63 se vrací zpět do sekundární drtírny nebo pokračuje do terciární drtírny 
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- Podrcení 0-32, popřípadě 32/63, popřípadě >63 v terciární drtírně 

- Transport na třídírnu, roztřídění na frakce 0/16 , 16/32 a >32, frakce 0/16 pokračuje 

na další třídírnu, frakce 16/32 se expeduje nebo se vrací zpět na terciární drtírnu, frakce 

>32 se vrací zpět na terciární drtírnu, přesítováním lze vyrábět frakce 11/22 

- Frakce 0/16 transportována na roztřídění na finální frakce 0/4, 4/8 a 8/16 

 

Možnost nasazení mobilní úpravny dle aktuální potřeby provozovny v kterémkoli 

stadiu výroby. 

1 - pohon deskového podavače 

2 - ocelový plášť násypky 

3 - příjezd vozidel k násypce 

3 

Obrázek č. 7 – Násypka primárního drtiče 

2 

 

1 

1

1 
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4.5  Způsob najíždění a couvání technologických vozidel k násypce 

 Na roštu u násypky primárního drtiče je zabudován semafor s červeným a zeleným 

světlem.  

- Naložený nákladní automobil přijede od bagru k roštu, couvne a zastaví cca 5 metrů 

od násypky 

- Na semaforu svítí červené světlo 

- Po zpracování materiálu v násypce primárního drtiče stiskne obsluha tlačítko v kabině 

obsluhy drtiče do polohy zelená. V závislosti na stisknutí tlačítka se ozve zvukové 

znamení řidiči dumperu 

- Řidič nákladního vozidla po rozsvícení zeleného světla a zvukovém signálu popojede 

k násypce drtiče a vysype materiál. Potom ihned odjíždí k bagru 

- Zelená na semaforu svítí po dobu cca 1 minuty a pak se nezávisle na obsluze přepne 

do polohy červená (pomocí časového spínače) 

Obrázek č. 8 – Znázornění způsobu najíždění a couvání technologických vozidel k násypce 
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5   Návrh na změnu technologie   

 Můj návrh změny technologie primárního uzlu drcení řeší vytřídění frakce 0 – 63 mm 

vřazením třídiče, dopravních pásů a dalších souvisejících prvků, mezi podavač a stávající drtič 

(viz. příloha č. 3). Tato změna zahrnuje i výměnu deskového podavače za vibrační žlabový 

podavač s regulovatelnými příložnými vibrátory, pomocí kterých bude obsluha velínu plynule 

měnit množství dopravovaného materiálu v závislosti na jeho kusovitosti na třídič a do drtiče. 

Pod třidičem bude umístěn reverzační příčný pasový dopravník. Podle směru jeho chodu bude 

vytříděný materiál podáván buď na podélný vynášecí dopravník a tak přímo přemisťován na 

skládku. Pokud bude skládka pod vynašecím dopravníkem naplněna, změní se směr chodu 

reverzačního pásu a tato frakce bude dále zpracovávána ve stávající technologické úpravně 

(viz. příloha č. 4). 

5.1  Vibrační žlabový podavač VZD 100.045 

 Princip činnosti vibračních zařízení spočívá v tom, že pracovní orgán koná nucený 

harmonický pohyb, který zpracovává materiál pohybem unášivým. Na základě tohoto pohybu 

koná materiál relativní pohyb vůči dopravní ploše tak, že jsou jednotlivé částice vrhány 

ve směru kmitání, takže se přemisťují rychle za sebou takzvaně doprava mikrovrhem. 

Tato zařízení jsou určena pro dopravu nebo zpracování nelepivých zrnitých materiálů 

s nízkým podílem prachových složek a maximálním rozměrem zrn, která by měla 

ve zpracovávaném materiálu převažovat méně než 30 % jmenovité světlosti nebo šířky 

pracovního zařízení. Ke srovnání jednotlivých druhů a velikostí vibračního zařízení je udáván 

tzv. dopravní výkon, platný pro zpracování suchého hrubozrnného písku, horizontální polohy 

pracovní plochy a optimální pracovní parametry stroje jako jsou frekvence kmitů, tvar kmitů, 

velikost kmitů, úhel vrhu, rozměry dopravního průřezu, sklon dopravní plochy. Dalšími 

vlastnostmi, které ovlivňují výkon stroje, jsou i fyzikální vlastnosti zpracovávaného materiálu 

jako je zrnitost, tvar zrn, pružnost, vlhkost, lepivost atd. Materiály, u nichž není jednoznačně 

určeno, jak se při vibrační dopravě chovají, je nutné podrobit zkouškám dopravitelnosti 

v podmínkách odpovídajících provozním. Vliv sklonu pracovní plochy na zvýšení nebo 

snížení pracovního výkonu si určí dodavatel. [4] 
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 Vibrační podavač VZD 100.045 je určen k dávkování frakce 0 – 800 mm. V přední 

části dopravníku jsou prstová síta se štěrbinou 55 mm, která slouží k odtřídění jemných podílů.  

 Popis zařízení: 

 Žlab – je základní částí stroje, tvoří ho robustní svařenec z ocelových plechů běžných 

jakostí. Součastní svařence žlabu je příčník k nesení příložních vibrátorů. V přední 

části žlabu je zabudována dvojice prstových sít. Ke snížení přenosu dynamických sil 

a k odpružení žlabu jsou použity čtyři čtveřice ocelových vinutých pružin.  

 Výstelka – vzhledem k velké abrazivně dopravovaného materiálu jsou dno a bočnice 

opatřeny vyměnitelnou otěruvzdornou výstelkou spojenou se žlabem zápustnými 

šrouby.  

 Prstové síto – je to svařenec z nosníku, tyčí a otěrové výstelky HARDOX. Šířka 

prstového síta je 1000 mm a délka 650 mm. Do nosníku jsou zavařeny tyče o průměru 

50 mm pod úhlem střídavě s mezerou 55 mm. Celé prstové síto lze demontovat 

po povolení připojovacích pevnostních šroubů. Pro vymezení vůle a demontáž jsou 

na bocích síta distanční plechy.  

 Pružné uložení – stroj je uložen na ocelových vinutých pružinách. Horní patky jsou 

součástí svařence žlabu. Pod pružinami jsou obdélníkové desky s připojovacími 

dírami. Na deskách jsou našroubovány trny pro připojení pružin. Pružiny jsou velmi 

měkké a přenos sil do okolních konstrukcí je tak relativně malý. Pro omezení 

dynamických doběhových jevů je doběh třídiče urychlen pomocí brzdění 

stejnosměrným proudem.  

 Vibrátory – jsou umístěny na bočnici stroje a propojeny tuhým nosníkem. Jedná se 

o svařenec z ocelových plechů. Dosedací plochy pod vibrátory jsou opracovány 

na horizontální brusce. Dvojice příložných vibrátorů je na příčníku uchycena čtveřicí 

pevnostních šroubů se samojistícími maticemi. [4] 

 

Montáž a provoz vibračního zařízení je nutno provést tak aby nedocházelo k narážení 

kmitajících částí na okolní konstrukce. Zároveň musí montáž umožnit správnou funkci 

pružných úložných prvků. Závěsy nebo podpěry je nutno nastavit do takové polohy, aby 
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zatížení prvků bylo rovnoměrné a ve správném smyslu (např. tlačných a tažných pružin 

osově). Vibrační zařízení musí být zajištěno před pádem a to nejen jako celek, ale i jeho 

jednotlivé části (zejména budiče), zvláště tam kde by mohlo dojít k ohrožení osob 

na pracovišti. Vibrační zařízení nesmí být uvedeno do provozu ani z provozu trvale odstaveno 

bez nasazených krytů nevývažků příložných vibrátorů budiče.  

 Vibrační zařízení je možno instalovat ve sklonu vzhůru i dolů. Sklony nad 5° vzhůru se 

však již nedoporučuje bez předchozích zkoušek pro daný materiál. V každém případě 

představuje sklon vzhůru snížení dopravního výkonu oproti výkonu při horizontální dopravě. 

Sklon dolů naopak zvyšuje výkon zařízení a je omezen pouze montážními a funkčními 

hledisky (skluz materiálu po kmitající dopravní ploše).  

 Dopravní nebo třídící plocha musí být chráněna před pádem kusového materiálu větší 

zrnitosti z větší výšky. Proto je nutno zabránit úplnému vyprazdňování zásobníku, a nebo 

jinak chránit dno vibračního podavače. [4] 

5.2  Elektromechanický příložný vibrátor 

 Elektromechanický příložný vibrátor je tvořen třífázovým asynchronním 

elektromotorem o redukovaném výkonu s rotorem nakrátko. Na jeho hřídeli jsou nevývažky 

vyvozující při rotaci odstředivou sílu.  

 Vibrační zařízení je dimenzováno pro trvalý provoz. S ohledem na pracovní prostředí 

jsou elektromechanické vibrátory řady VO a VA dodávány v uzavřeném provedení a přirozeně 

chlazené, chráněné proti prachu a stříkající vodě, což odpovídá krytí IP 64 dle ČSN 34 0110. 

Krytí elektromagnetického vibrátoru závisí na konkrétním výrobci. Zařízení v základním 

provedení není určeno do prostředí s nebezpečím výbuchu. [4] 

 

5.2.1 Provozní podmínky 

Vibrátory budiče nesmí být vystaveny nepříznivým vnějším vlivům, například teplotě 

okolí nad 35° C, ozáření prudkým letním sluncem či jiným tepelného záření. Oteplení 
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vibrátorů na povrchu pláště nesmí přestoupit 55° C nad okolní teplotu tj. výsledná teplota 

nesmí překročit 90° C. Stejně tak nesmí být vystaveny nepříznivým tepelným vlivům pryžové 

úložné prvky vibračního zařízení (teploty nad 40° C). Pokud není vibrační zařízení příslušně 

upraveno, nesmí pracovat v prostředí nasyceném vodními, olejovými a zejména žíravými 

výpary, které by působily nepříznivě na provozní vlastnosti zařízení, hlavně na životnost 

vibrátoru. [4] 

 

5.2.2 Nastavení příložných vibrátorů 

Nastavení příložných vibrátorů: základní nastavení odstředivé síly příložných vibrátorů se 

provádí pootočením vnitřního pohyblivého nevývažku po povolení svěrného spoje oproti 

vnějšímu pevnému. Velikost odstředivé síly v procentech maximální jmenovité síly se odečte 

na stupnici pevného nevývažku proti hraně nevývažku pohyblivého. Pohyblivé nevývažky 

musí být proti pevným na jednom motoru vychýleny na stejnou stranu. Na obou motorech 

musí být nastavena stejná odstředivá síla. Po nastavení se připevní kryty nevývažků, provoz se 

sejmutými kryty je nepřípustný. [4] 

 

5.2.3 Smysl otáčení příložných vibrátorů 

Smysl otáčení příložných vibrátorů: u dvojice asynchronních příložných vibrátorů se 

rotory musí otáčet v navzájem opačném smyslu. V opačném případě nebude stroj pracovat 

a kromě toho existuje možnost poškození stroje s tím, že s charakteru poškození lze 

jednoznačně usoudit na jeho příčinu. Za poškození stroje, způsobené nesprávným zapojením 

vibrátorů, nenese výrobce odpovědnost. To se týká provozování stroje za situace, kdy je jeden 

z obou vibrátorů demontován, poškozen nebo není v chodu. V případě neobvyklých vibrací 

stroje nebo hluku při chodu je nutné okamžitě prověřit, zda se nejedná o poruchu vibromotoru 

a pokud ano, tuto je nutno neprodleně odstranit. [4] 
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5.2.4 Pravidelná údržba zařízení 

Pravidelná údržba zařízení: po uvedení do provozu se provádí kontrola a dotažení 

šroubových spojů, zejména připevňovacích šroubů příložných vibrátorů. Kontrola a dotažení 

šroubů musí být provedeny při uvedení zařízení do provozu po dvou, osmi a sto pracovních 

hodinách a dále po každých 300 provozních hodinách. Domazávání příložných vibrátorů 

v termínech, množstvím a druhem maziva a způsobem předepsaným výrobcem. Dále je třeba 

kontrolovat neporušenost přívodních kabelů, celkový stav elektrické instalace, neporušenost 

nulování nebo zemnění a izolačního stavu. Při výměně nebo právě vibromotoru je nutné zcela 

zaplnit prostor jeho svorkovnice trvale elastickými tmelem tak, aby se zabránilo poškození 

vodičů vlivem vibrací. [4] 

 

5.2.5 Ochrana a bezpečnost  

Vibrační zařízení může být instalováno jen na nosné konstrukci, která je dimenzována 

na přenesení dynamických účinků, které zařízení vyvozuje. Tuhost nosné konstrukce musí být 

volena tak, aby nedocházelo k frekvenčnímu naladění s pracovní frekvencí budičů. 

Individuální umístění vibračního zařízení v technologické lince musí být prostorově 

řešeno tak, aby zařízení bylo možno obsluhovat a udržovat. Obslužné lávky a průchozí 

prostory musí odpovídat platným bezpečnostním předpisům.  

Elektrická instalace napájení a ovládání budičů musí odpovídat platným 

elektrotechnickým předpisům ČSN. Ochrana proti dotykovému napětí se provede nulováním, 

při použití v důlních provozech zemněním. Je-li na smluvním základě vibrační zařízení určeno 

pro práci v prostředí jiném než obvyklém (např. s nebezpečím výbuchu) musí odpovídat 

provedení použitého budiče a jeho elektrická instalace příslušným normám a předpisům 

platným pro toto pracoviště.  

Ovládat vibrační zařízení a zajišťovat jeho provoz a údržbu smí pouze osoby 

oprávněné. Všechno seřizování budičů a jejich elektrické instalace musí být prováděna 



Bc.Miloslav Grmela: Návrh rekonstrukce primárního stupně drcení v lomu Opatovice 

2013  19 

 
 

určenými oprávněnými osobami. Elektromagnetické budiče smí seřizovat pouze dodavatel 

stroje. Sejmutí ochranných krytů příložných vibrátorů může být provedeno pouze po zastavení 

vibračního zařízení a po jeho zabezpečení odpovědnou osobou proti spuštění. Vibrační 

zařízení může uvedeno znovu do provozu pouze po opětovném umístění ochranných krytů 

a na základě příkazu určené odpovědné osoby.  

Vibrační zařízení buzené příložnými vibrátory musí být v technologické lince 

instalováno tak, aby svými vnějšími účinky na okolí odpovídalo směrnicím o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a před nepříznivým působením mechanického kmitání 

a chvění.  

Uspořádání technologické linky s vibračním zařízením musí zajistit ochranu 

před zvýšenou prašností, která může vznikat na přesypech vibračního zařízení použitím 

vhodných hermetizačních prvků, krytů a odsávání prachu. [4] 

 

5.2.6 Zakázané činnosti se strojem 

  Uvedení stroje do provozu bez varování ostatních pracovníků  

 Spuštění se zjištěnou závadou nebo poškozením 

 Spuštění se spuštěnými kryty a hermetizací 

 Dávkování materiálu na vypnutý stroj 

 Odstranění ochranných prvků a pojistek 

 Opravy nekvalifikovanými osobami 

 

5.3 Použití frekvenčního měniče a stejnosměrné brzdy 

Výkonnost vibračních podavačů poháněných dvojicí příložných vibrátorů závisí zejména 

na nastavení nevývažků vibrátorů, na otáčkách vibrátorů, na sklonu podavače, na uspořádání 

zaústění do podavače a na typu dopravovaného materiálu. V určitém rozsahu (asi 50 – 100 % 

maxima) lze výkonnost nastavovat změnou otáček vibrátorů po jejich připojení na frekvenční 
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měnič. Parametry frekvenčního měniče musí být nastaveny podle použitých vibrátorů. Praxí je 

odzkoušena možnost připojit k jednomu měniči dvojici příložných vibrátorů. Odborníci 

na použití měničů udávají, že výkon měniče by měl být o cca 20 % vyšší, než je součet 

příkonů dvojice vibrátorů. S praxe je však odzkoušena použitelnost měniče se jmenovitým 

výkonem rovným součtu příkonů vibrátorů.  

Příložné vibrátory (viz tabulka č. 3) uvedených řad jsou vhodné k připojení na frekvenční 

měnič za dále stanovených podmínek. Maximální výkonnost podavače odpovídá jmenovité 

pracovní frekvenci stroje (16 Hz u šestipólových vibrátorů a 24 Hz u čtyřpólových), 

tj. frekvenci napájecího napětí 50 Hz. Snižováním frekvence napájecího napětí se snižují 

otáčky vibrátorů, tím i pracovní frekvence stroje a jeho výkonnost. Nemění se přitom 

nastavení nevývažků stroje a jeho pracovní amplituda. Nejnižší možná frekvence je dána 

schopností dvojice vibrátorů udržet autosynchronní režim práce. Vypadnutí vibrátorů z tohoto 

režimu se projeví kmitáním stroje do stran a výrazným poklesem dopravovaného množství 

materiálu. V tomto režimu není přípustné stroj provozovat. Minimální frekvence je dále 

omezena vzrůstem amplitudy kmitání při přiblížení se k vlastní frekvenci podavače na jeho 

pružném uložení. Minimální použitelnou frekvenci je nutno pro každou velikost stroje a typ 

vibrátorů stanovit individuálně a posléze se jí vyhnout nastavením vyšší frekvence než je 

minimální jako spodní hranice na frekvenčním měniči.  

Volně kmitající stroje např. podavač VZP, pracuje jako nadrezonanční, to znamená, 

že pracovní frekvence je výrazně vyšší (asi 5x), než je frekvence vlastní. Ta se podle typu 

pružného uložení pohybuje v rozmezí 2 – 6 Hz. Při vypnutí stroje dochází k pozvolnému 

doběhu vibrátorů. Při poklesu otáček na úroveň vlastní frekvence dochází k rezonančním 

jevům. Dojde zejména ke zvýšení amplitudy kmitu a to i až na pětinásobek provozní hodnoty. 

Ve stejném poměru dojde ke zvětšení dynamické složky síly, přenášené ze stroje do uložení. 

Tyto jevy je vhodné a u některých aplikací i nutné omezit. Toho lze dosáhnout snížením času 

doběhu vibrátorů jejich brzděním. [4] 

Při použití frekvenčního měniče je nutné nastavit co největší strmost doběhové rampy. 

Nastavením měniče na příliš krátký čas doběhu může dojít k jeho odpojení, popřípadě přepnutí 
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do chybového stavu. Pro konkrétní kombinaci stroje a měniče je nutné nalézt nejmenší 

použitelný čas.  

Ve speciálních případech je možná i kombinace měniče a speciálních prvků pro brzdění 

stejnosměrným proudem, které je nejúčinnější. V tomto případě musí být připojení 

stejnosměrné brzdy podmíněno odpojením měniče.  

Tabulka č. 3 – Používání vyšší napájecí frekvence u šestipólových a čtyřpólových motorů 

Napájecí frekvence [Hz] Pracovní frekvence vibračního stroje [Hz] 
Maximální nastavení 

nevývažků 

 motor 6p motor 4p  

50 16 24 100 % 

55 17,6 26,4 82 % 

60 19,2 28,8 69 % 

65 20,8 31,2 60 % 

70 22,4 33,6 50 % 

75 24 36 44 % 

80 25,6 38,4 39 % 

85 27,2 40,8 34 % 

90 28,8 43,2 31 % 

95 30,4 45,6 27 % 

100 32 48 25 % 

[4] 

 Pro stejnosměrné brzdění doporučuji použít blok typu SBS 63 a to z důvodu 

výkonnostních parametrů (2 x 6 kW) vibrátorů.  

 Tento blok stejnosměrného brzdění je určen k brzdění asynchronních motorů 

stejnosměrným proudem. V doporučeném zapojení, zajišťujícím dodržení technických 

parametrů, vykoná zkrácení doběhu motorů po povelu k zastavení.  
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 Čas působení brzdícího proudu se nastaví při uvádění do provozu časovým relé 

na dobu nezbytně nutnou k uvedení motoru do klidu a s ohledem na to aby motor nebyl 

zbytečně zatěžován brzdícím proudem. Vyšší četnost brzdění, než stanovují technologické 

podmínky pro provoz doporučených příložných vibrátorů, je nutné dohodnout s výrobcem.  

 BSB 63 je určen pro zástavu do rozvaděčů s připevněním na normalizované montážní 

lišty EN 50035 a EN 50022. Obvody brzdy jsou zabudované v plastovém krytu a odvod 

ztrátového tepla zajišťuje chladič na vrchu krytu. Tento typ bloku stejnosměrného brzdění 

nevyžaduje žádnou obsluhu ani údržbu.  

  

Stykač brzdy KM3 je nutné volit s ohledem na to, že stykačem protéká stejnosměrný 

proud. Současné sepnutí stykačů motorů KM1 a KM2 u dvojice vibrátorů a stykače BSB KM3 

musí být vzájemně mechanicky blokováno. Rozsah sepnutí časového relé KT1 musí být 

minimálně 0,8 – 5 s. Funkci časového relé KT1 lze realizovat pomocnými kontakty se 

Obrázek č. 9 – Schéma elektrického zapojení dvou vibračních motorů 
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zpožděným odpadem, umístěnými na KM1  nebo KM2. Pokud se použije elektronické časové 

relé, není vhodný typ, který při připojení napájecího napětí sepne. [4] 

 

5.4 Pásový dopravník a bezpečností prvky 

Základním konstrukčním materiálem, který se používá k výrobě hlavních částí pásového 

dopravníku, jsou válcované a ohýbané profily, trubky kruhového a čtvercového, respektive 

obdélníkového průřezu a díly z plechu vzájemně spojené svarovými a šroubovými spoji. Celá 

konstrukce je opatřena povrchovou úpravou, která plní antikorozní funkci. Jmenovité hodnoty 

základních parametrů pásových dopravníků jako jsou šířka dopravního pásu, přepravované 

množství materiálu a přepravní rychlost, vycházejí z ČSN 26 3007. [2] 

Rám pásového dopravníku je tvořen svařovanou ocelovou konstrukcí. Délku rámu určují 

montážní sekce vyráběné v různých délkách, dle charakteru nosné konstrukce pásového 

dopravníku a předpokládaném způsobu jeho montáže. Spojením potřebných sekcí lze sestavit 

dopravník požadované délky.  

Hnací stanice je tvořena plnonosníkovou nebo příhradovou konzolou, která je osazena 

pogumovaným bubnem s hřídelí pro připojení pohonu násuvnou převodovkou nebo bubnem 

s vnitřním pohonem (tzv. elektrobuben). Násuvné převodovky jsou nejčastěji používané 

od výrobců TRAMEC, SEW, FLENDER. Průměr bubnu je dimenzován s ohledem na délku 

a výkon pásového dopravníku na hnací stanici je osazen stěrač gurty. Součástí hnací stanice 

jsou kryty nebezpečných sbíhavých míst.  

Vratná stanice je tvořena plnonosníkovou nebo příhradovou konzolou, která je osazena 

vratným bubnem s posuvným uložením napínáním gurty pomocí šroubu. Pokud se použije 

gravitačního napínání je vratný buben umístěn napevno.  

Horní válečky jsou vyrobeny z ocelové trubky se zalisovanými ocelovými čely 

s kuličkovým ložiskem a labyrintovým těsněním. Spodní válečky se použijí diskové.  

Pracovní částí pásového dopravníku je gurta – může být v provedení pryžotextilním, 

PVC nebo PU s nosnou kostrou s polyamidu nebo polyesteru s jednou až šesti vložkami.  
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Stěrače vnější větve jsou přednostně v provedení jako spodní stěrač, ale v případě 

nedostatku prostoru se osadí stěrač čelní. Vnější stěrače jsou opatřeny stíracím břitem 

z tvrdokovu s regulovatelným přítlakem na dopravní pás. Stěrač vnitřní větve je v provedení 

šípového pruhu opatřený stírací gumou a k dopravníkovému pásu je přitlačován vlastní 

hmotností. [4] 

Základní příslušenství pásového dopravníku tvoří tyto bezpečnostní prvky – lankové 

bezpečnostní vypínání a koncové spínače pro lankové vypínání, hlídače rotačního pohonu 

bubnu a prvky pro usměrňování toku dopravovaného materiálu při násypu a na výsypu 

z pásového dopravníku. Jedná se o násypky, boční vedení, výsypné skluzy a shrnovače.  

Transportní zařízení musí být možno bezpečně a úplně nouzově zastavit pro případ 

odvrácení akutního nebezpečí. Nouzové zastavení se provede zatáhnutím za bezpečnostní 

lanko, které je umístěné po celé přístupné délce pásového dopravníku. Bezpečnostní lanko 

bude provedeno v červené barvě pro lepší viditelnost a rozlišitelnost. [6] 

Je třeba vzít na vědomí, že zároveň s nouzovým bezpečnostním vypnutím transportního 

zařízení dojde i k vypnutí technologicky předcházejících zařízení tak, aby nedošlo k závalu 

materiálem při násypu na pásový dopravník.  

Udržování, čištění a opravy elektrických motorů, koncových a nouzových vypínačů, jako 

i dalšího příslušenství se smí provádět jen v klidu, nikdy ne za chodu a pod napětím. [6] 

Při jakýchkoliv udržovacích pracích na živých částech motoru anebo jeho příslušenství a 

na vypínačích je nutné vždy spolehlivě odpojit od sítě, přezkoušet, jestli jsou živé části bez 

napětí a zajistit proti náhodnému zapnutí. [6] 

V mém návrhu úpravy rekonstrukce primárního uzlu drcení budou instalovány dva 

dopravníkové pasy.  

Příčný dopravník s rozměry pasu 650 x 5000 mm. Pohon budou zajišťovat dva motory, 

každý o výkonu 4 kW a dvě násuvné převodovky umístěné na opačných koncích 

dopravníkového pasu, tzn., že vratnou stanici nahradí druhá hnací stanice.  
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Podélný vynášecí dopravníkový pás bude mít rozměr gurty 650 x 15000 mm. Pohon 

bude zajišťovat opět přírubový třífázový asynchronní motor o výkonu 4 kW a násuvná 

převodovka. [2] 

 

5.5 Ultrazvukový snímač hladiny materiálu v násypce 

Pro měření množství materiálu v násypce drtiče navrhuji použít ultrazvukový snímač 

hladiny sypkých materiálů. Tento snímač bude mít dvojí využití. V prvém případě zajistí 

automatickou signalizaci jednotlivých světelných povelů pro řidiče dumperu přijíždějícího 

k násypce. Oproti stávajícímu stavu, kdy je zde instalován dvoubarevný semafor bude příjezd 

k násypce osazen semaforem tříbarevným, kde jednotlivé signály značí: 

Obrázek č. 10 – Soustava pásových dopravníků v lomu Opatovice 
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 Červená – stop zákaz couvání, zákaz návozu k násypce nakladače, stop sypání 

 Oranžová – couvání povoleno, příjezd nakladače k násypce povolen 

 Zelená – couvání a sypání povoleno, příjezd k násypce a sypání pro nakladač 

Z toho vyplývá i změna signalizačního řádu u násypky primárního drtiče, která je 

vypracována v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 26/1989 Sb. v platném znění.  

Způsob ovládání:  

- červená je ovládána jednak automaticky (při poruše na lince) a obsluhou, kdy pokyn 

obsluhy má přednost  

- červenou je dále možné spustit i stop tlačítkem přímo před násypkou – s nemožností 

odblokování z jiného místa než byla blokace provedena  

- oranžová je zapnuta, pokud není porucha ani žádný jiný problém 

- zelená bude spouštěna ultrazvukovým snímačem, který sleduje množství materiálu 

v násypce a vydává pokyn k možnému sypání navážené rubaniny do násypky 

primárního drtiče.  

Ve druhém případě bude ultrazvukový snímač využit k zastavení vibračního podavače, aby 

nedocházelo k úplnému vyprázdnění násypky a tím ke zvýšenému opotřebení nebo poškození 

dopadových desek. Zbytkové množství rubaniny v násypce bude nastavovat obsluha ve velínu 

primárního drtiče na ovládacím panelu monitoru.  

Množství podávaného materiálu se bude regulovat obsluha velínu pomocí potenciometru, 

který mění nastavení výstupní frekvence frekvenčního měniče.  
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Navrhuji použít ultrazvukový snímač sypkých hmot EASY TREK SCD 34J – 4 s měřícím 

dosahem 15 metrů. K uchycení snímače ke konstrukci násypky doporučuji použít polohovací 

držák, dodávaný jako příslušenství. S jeho pomocí lze snímač nasměrovat na optimální místo 

v prostoru násypky. Tento typ ultrazvukového snímače má výstupní signál 4 – 20 mA a proto 

ho lze připojit k analogovému modulu již instalované řídící jednotky SIMATIC. [5] 

 

  

Obrázek č. 11 – Ukázka ovládacího softwaru 

Obrázek 1 
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6 Technicko-ekonomický a ekologický přínos 

Zhodnocení navrhovaného řešení úpravy primárního uzlu drcení z pohledu na technicko-

ekonomický a ekologický přínos je důležitou součástí týkající se úpravy nerostných surovin.  

6.1 Technicko-ekonomický přínos 

 Toto technické řešení dává předpoklad k lepšímu vytřídění materiálu. Odpadne několik 

technologických operací, kdy je frakce 0 – 32 mm transportována na cca 1 km vzdálenou 

zemní skládku, kde podle požadavků zákazníků dochází k míchání pomocí čelního kolového 

nakladače na frakci 0 – 63 mm. Tato frakce bude přímo expedována ze skládky pod 

vynášecím pásem, z čehož vyplývá výrazná úspora pohonných hmot, času a opotřebení 

dopravních prostředků.  

 Zvýší se výkonnost technologické linky asi o 50 hodinových tun, tzn., že při stejném 

objemu produkce se sníží počet pracovních hodin. Zmenší se její znečištění a tím klesnou 

náklady na úklid a údržbu. Při předpokládaném objemu prodeje frakce 0 – 63 mm kolem 

15 tis. tun dojde po odečtení všech výrobních nákladů (výroba, přeprava, míchání) k roční 

úspoře cca 545 tis. Kč. V závislosti na prodejní ceně a množství odebrané suroviny činí 

návratnost investice 3 až 5 let.  

6.2 Ekologický přínos 

Vzhledem k tomu, že dojde k vytřídění většiny prašných částic před vstupem 

do primárního drtiče, předpokládá se sekundární snížení prašnosti v další části technologické 

linky. Dojde ke snížení objemu frakcí 0 – 4 mm a 0 – 8 mm, které jsou nepravidelně prodejné 

a pokládají se za odpad. Jsou ukládány na samostatné deponie v dobývacím prostoru.  

V neposlední řadě dojde v důsledku omezení přepravy suroviny ke snížení provozu 

nákladních automobilů, klesne spotřeba pohonných hmot a tím i množství výfukových 

zplodin, hluku a prašnosti při průjezdu kolem obytné části mezi úpravnou a skládkami. Tato 

obslužná komunikace kopíruje tok potoka Malá Haná, snížením frekvence pohybu vozidel 

tedy klesá i riziko havárie, která by mohla vést ke kontaminaci vodního toku ropnými látkami.  
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7 Závěr 

Diplomová práce se zabývá úpravou primárního stupně drcení v kamenolomu Opatovice. 

Práce postupně řeší výměnu podavače, vřazení třídiče před čelisťový drtič a sestavu 

dopravníkových pásů. Následně pak použití příložných vibrátorů v součinnosti s frekvenčním 

měničem a použití ultrazvukového snímače. 

Pro podávání materiálu do drtiče jsem navrhl vibrační žlabový podavač ukončený 

prstovým sítem. Plynulou změnu toku materiálu řídí frekvenční měnič ovládající otáčky 

příložných vibrátorů.  

Pro automatické spouštění a zastavování podavače jsem doporučil použít ultrazvukový 

snímač hladin, který slouží také jako ovladač světelného návěští.  

Doufám, že realizací mého návrhu dojde k hospodárnějšímu využití zdroje surovin 

a zároveň k zefektivnění provozu celé technologické linky.  

Věřím, že tato úprava přispěje ke zlepšení životního prostředí, pro které je provoz 

kamenolomu v blízkém okolí velkou ekologickou zátěží.  
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