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ABSTRACT 

 

In the present work is done streamlining the process of dressing technological quarry 

Eurovia Jakubčovice. 

The first section describes the current status dressing process mentioned quarry 

from extraction through transport itself aggregate treatment. In the next part, the method of 

reconstruction of technological equipment, in order to achieve the desired goals of this 

work. The reconstruction technology is designed in stages, which can be implemented 

separately for each year, depending on how the investment funds will be released. At no 

stage does not longer than mine shutdown operation is an annual three-month winter. 

The work deals only with the line No. 1 is not addressed here Line No. 2, it will 

be operated in the current mode. The proposed technology should simplify the 

manufacturing process while maintaining an annual production capacity of 1.7 million tons 

of aggregates dispatched, while substantially reducing production costs. 

Keywords: aggregate treatment technology, cost, optimization, technological 

prescription, primary, secondary and tertiary crushing 

 

ANOTACE 

V předložené práci je řešeno zefektivnění úpravnického procesu technologické 

linky kamenolomu Eurovia Jakubčovice. 

V první části je podrobně popsán současný stav úpravnického procesu zmíněného 

kamenolomu od těžby přes dopravu po samotnou úpravu kameniva. V další části je 

navržen způsob rekonstrukcí jednotlivých technologických uzlů, tak aby bylo dosaženo 

požadovaných cílů této práce. Celá rekonstrukce technologie je navržena do etap, které je 

možné samostatně realizovat po jednotlivých letech závisle na postupném uvolňování 

investičních prostředků. V žádné fázi se nepředpokládá delší odstávka provozu lomu na 

dobu delší, než je každoroční zimní odstávka v trvání max 3 měsíců. 

Práce se zabývá pouze linkou č. 1, není zde řešena linka č. 2, která bude 

v provozu v současném režimu. Navržená technologie zjednoduší výrobní proces při 

zachování roční výrobní kapacity 1 700 000 tun expedovaného kameniva, při podstatném 

snížení výrobních nákladů. 

Klíčová slova: technologie úpravy kameniva, náklady, optimalizace, 

technologický předpis, primární, sekundární a terciérní drcení. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

CH   Crushers hydrocone - Drtič tupoúhlý 

CO   Clonový odstřel 

CS   Crushers superior   -   Drtič ostroúhlý 

CSS   Sevřená výstupní štěrbina  

CG   Crushers gyratory – Drtič krouživý 

DP   Dobývací prostor 

F   Fine  - jemný  

GH   Granulátor hrubý 

KKD   Korečkový kruhový dehydrátor 

MÚ   Mokrá úpravna 

PD   Pásový dopravník 

RT   Rezonanční třídič 

ST   Střední drtič 

TVO   Technický vedoucí odstřelu 

OSS   Otevřená výstupní štěrbina 
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ÚVOD  

Tématem diplomové práce je zefektivnění úpravnického procesu v největším 

kamenolomu České republiky, provozovně firmy Eurovia Kamenolomy a.s. – lom 

Jakubčovice. Pro zpracování tohoto tématu je několik podstatných důvodů. 

Stávající technologie tohoto kamenolomu byla navržena a realizována v 80. letech 

minulého století, projektovaná výrobní kapacita byla 1 700 000 tun kameniva za rok. Pro 

tuto kapacitu byl lom osazen strojním zařízením do technologické linky, jak je dále 

popsáno v této práci. Lom je takto provozován dodnes, kdy byl při postupné výměně a 

modernizaci strojního zařízení osazen novějším, výkonnějším a kvalitnějším strojním 

zařízením.  

V těchto jednotlivých výměnách docházelo k tomu, že stroj byl obměňován kus za 

kus (nový za starý), ale na technologickou linku jako celek nebylo tak důsledně pohlíženo 

a uspořádání v lince zůstalo v hlavních celcích nezměněno.  

V dnešní době, kdy objem stavební výroby klesá, je soustavným a téměř 

prvořadým požadavkem snižování výrobních nákladů udržující konkurenceschopnost 

výsledného produktu – drceného kameniva.   

Z těchto důvodů je v práci navrženo podstatné zjednodušení a zefektivnění 

výrobního procesu a technologické linky, kdy při znatelném snížení výrobních nákladů 

zůstane zachována výrobní kapacita lomu, aniž by se změnila kvalita či sortimentní složení 

produkce. 
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CÍLE 

Cíle pro zpracování této práce jsou shrnuty v následujících bodech:  

o Zjednodušit výrobní proces, při zachování roční kapacity výrobní linky 

expedovaného kameniva.  

o Snížit počet těžebních strojů, počet úpravárenských strojů a energetickou náročnost 

technologie.  

o Vyčlenit hotové výrobky pro prodej z technologie ihned, jak je to možné, čímž jsou 

splněny kvalitativní požadavky na jednotlivé frakce. 

o  Snížit výrobní náklady na 1 tunu vyrobeného kameniva. 

o  Zachování současného výrobního sortimentu při využití mokrého úpravnického 

procesu. 

o  Zvýšit hodinový výkon ve výrobě praných drtí do 32 (22) mm při zachování kvality. 

o Optimalizovat výrobní proces tak, aby zatížení finálních třídičů bylo konstantní bez 

výkyvů v množství přiváděného materiálu. 

o Naplnit znění § 30 zákona č.44/1988 (Horní zákon), o hospodárném využívání 

výhradních ložisek, kde je zakotveno, že ložiska vyhrazených nerostů se musí 

dobývat, upravovat a zušlechťovat hospodárně s přihlédnutím k současným 

technickým a ekonomickým podmínkám. 

o Naplnit znění § 3 vyhl. 104/1988 ČBÚ o hospodárném využívání výhradních ložisek, 

který hovoří o povinnosti používat takové postupy při úpravě, které umožní co 

nejúplnější využití vydobytých nerostů s co největší výtěžností jejich užitkových 

složek. 
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1. CHARAKTERISTIKA KAMENOLOMU JAKUBČOVICE  

Kamenolom Jakubčovice nad Odrou se nachází v Moravskoslezském kraji v 

bývalém okrese Nový Jičín, 4 km severozápadně od města Odry v obci Jakubčovice nad 

Odrou.  

Jakubčovický kamenolom leží na třech katastrálních územích: Jakubčovice nad 

Odrou, Heřmanice, Heřmánky. Z hlediska objemu těžby patří k největším ve střední 

Evropě. V blízkosti vede železniční trať Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou.    

Lokalitu tvoří výrazný kopec Chrastavec s prudkými svahy a relativním 

výškovým rozdílem až 226 m. 

Nerost, který se zde dobývá, se nazývá moravská droba. Organizace Eurovia 

Kamenolomy a.s. provozovna Jakubčovice, dobývající tuto nerostnou surovinu, patří k 

významným dodavatelům kvalitního drceného praného kameniva pro výrobu živičných 

asfaltobetonových směsí v regionu Moravy a Slezska. 

Kamenolom Jakubčovice se dále specializuje na výrobu materiálu pro železniční a 

silniční výstavbu. Organizace získala certifikát na dodávky železničního kameniva pro 

stavby koridorových tratí pro české dráhy. Rovněž dodává kamenivo do betonáren pro 

výrobu betonových směsí se širokým uplatněním ve všech odvětvích stavebnictví. 

Obr. č. 1: Kamenolom Jakubčovice nad Odrou 
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1.1.  Historie kamenolomu 

Kamenolom v Jakubčovicích byl založen roku 1876. Ve věku pouhých 

šestadvaceti let jej zde otevřel Emil Teltshik. Od otevření lom sloužil k zajištění kameniva 

pro výstavbu dopravních komunikací, což zůstalo jeho hlavním využitím dodnes, i když za 

dobu své existence zásoboval všechny obory stavitelství. Zásadní význam měl pro trať 

Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou vedoucí v jeho těsné blízkosti. 

Postupující těžbou narůstala výška lomových stěn. V roce 1911 byly práce v této 

lokalitě natolik nebezpečné, že byla těžba z důvodu bezpečnosti práce ukončena. Dobývání 

se přesunulo o 500 m dále na kopec Chrastavec (532 m n. m.). Když v roce 1921 

zakladatel lomu zemřel, odkázal svůj majetek mladému Československému státu. 

Kamenolom prosperoval, avšak většina produkce byla zajišťována ruční prací. Tzv. klepači 

kamene dobyli od 1,5 m
3
 do 3 m

3
 roztlučeného kamene během osmihodinové směny. Roku 

1924 se kamenolom rozšířil směrem do lesů svrchovaného majitele Oderského panství 

hraběte Adama Potockého. 

Roku 1938 byly Jakubčovice přičleněny k říši jako součást Sudet. Ve válečných 

letech se přirozeně zvyšovala spotřeba štěrku, a bylo potřeba zefektivnit těžbu. K zásadní 

změně došlo v roce 1940, kdy byl podnik elektrifikován. V roce 1945 byl provoz na 

několik týdnů přerušen kvůli rychlému postupu fronty. V letech 1945 – 1947 za tzv. 

národní správy Františka Moslera zde došlo k rozsáhlé zpronevěře. Následně kamenolom 

převzala pražská firma Konstruktiva přejmenovaná roku 1949 na národní podnik 

Moravský průmysl kamene Přerov. 

Nároky na výrobu štěrkovin rostly, avšak pracovní síly ubývalo, proto roku 1953 

ministerstvo průmyslu rozhodlo postavit v obci nápravně pracovní tábor pro 150 – 200 

vězňů, čímž byl lomu zajištěn stálý přísun levné pracovní síly. Rozsáhlý geologický 

průzkum kopce Chrastavec (1955) ukázal, že celé ložisko obsahuje kvalitní moravskou 

drobu vhodnou k výrobě štěrků a drtí pro každou oblast stavebního průmyslu. Záhy začíná 

v provozu 40 budování nových technologií financovaných ze značných investičních 

prostředků. Zároveň se však snižuje možnost využití vězeňského potenciálu. 
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V první polovině 70. let došlo k zásadní rekonstrukci za provozu. Kapacita výroby 

vzrostla na 1 700 000 tun kameniva ročně. Po sametové revoluci v roce 1989 se podnik 

osamostatnil a s názvem Kamenolom Jakubčovice fungoval do roku 1994.  

Historicky druhým soukromým majitelem kamenolomu Jakubčovice se stal Josef 

Hájek, který mu dal své jméno. V roce 1994 jej získal na základě veřejné soutěže v rámci 

velké privatizace. Kamenolom poté prošel rozsáhlou modernizací a smysluplnými 

změnami, jejichž výsledkem byl výrazný úspěch firmy v roce 2001 prezentovaný 

překročením hranice prodeje jednoho milionu tun kameniva za rok. 

V červnu 2005 došlo k prodeji 51% podílu firmy Hájek s.r.o. společnostem 

Stavby silnic a železnic a ODS – Dopravní stavby Ostrava a následně v listopadu 2006 

prodal Josef Hájek zbývajících 49% rovněž těmto společnostem. V rámci nadnárodní 

společnosti Eurovia vlastnila 80% firmy Hájek s.r.o. stavební firma SSŽ a.s. 20% firma 

ODS a.s. Se změnou majitele došlo také ke změně názvu na Lom Jakubčovice s.r.o. [1]. 

V roce 2007 byl kamenolom přejmenován na Eurovia Lom Jakubčovice, a 

1.4.2009 proběhla poslední změna obchodního názvu na do dnešních dnů platný název 

Eurovia Jakubčovice s.r.o. 

Žádný z posledních majitelů nezastavil proces postupné inovace a rekonstrukce 

provozu lomu a řádně promyšlenými investicemi přispívali k jeho udržení a posílení pozice 

jako jednoho z lídrů kamenoprůmyslu v České republice. Ať už se jedná o objem těžby, 

dodržování těch nejvyšších kvalitativních požadavků produkce či požadavků ochrany 

životního prostředí. 
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Graf č. 1: Přehled vývoje těžby v jednotlivých letech 
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2. ÚLOŽNĚ-GEOLOGICKÉ POMĚRY LOŽISKA 

2.1.  Geneze ložiska 

Drobová a břidličná formace se ukládá v karbonském moři, které se rozprostíralo 

na východ od již vyvrásněného krystalického pohoří Jeseníku. Tato sedimentace je 

považována jako typická pro deuterogeosynklinálu, tj. pro mořskou pánev, která vznikla 

před horstvem vyvrásněným z protogeosynklinály. Břidličná a drobová formace je tvořena 

mořskými sedimenty příbřežního charakteru. Blízkost břehu dokazují zbytky připlavených 

rostlin, někdy jsou na plochách pozorovatelné čeřiny.  

Mohutná mocnost vrstev, až 800 m, se vysvětluje tím, že podklad během 

sedimentace pomalu klesal, někdy mohlo dojít i k občasnému ústupu moře. O tom svědčí 

dobře pozorovatelné kapky deště otisknuté na plochách břidlic. K suchozemské 

sedimentaci však nedošlo.  

Ve svrchním karbonu však moře značně oscilovalo, což se projevuje v Ostravské 

pánvi střídáním sladkovodních a mořských usazenin. Toto kolísání bylo způsobeno 

horotvorným pochodem, během něhož se vyvrásnilo jádro Hrubého Jeseníku [2]. 

2.2.  Geomorfologie ložiska 

Geomorfologicky je území starou parovinou značně postiženou erozí s hluboce 

zaklesnutými údolími. Nejvýraznější z nich je údolí řeky Odry, které probíhá ve směru   

SZ – JV, a údolí Heřmanického potoka probíhající ve směru V – Z, u soutoku s řekou 

Odrou se stáčí k JZ. Lokalitu tvoří výrazný kopec s prudkými svahy, které nejstrměji 

upadají k JZ a SZ s relativními výškovými rozdíly až 226 m. Absolutní výškové rozdíly se 

pohybují v mezích 309 až 316 m n. m. (hladina řeky Odry) a 537,6 m n. m. (nejvyšší bod 

terénu na severu území).  

Ložisková oblast náleží k východosudetské facii svrchního karbonu, 

moravskoslezského kulmu. Východosudetské facii spodního karbonu patří hradecký a 

moravický vývoj [2]. 
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2.3.  Geologická stavba ložiska 

Ložisko Jakubčovice patří k moravskoslezskému kulmu a tvoří ho tzv.    

hradecko-kyjovické souvrství, pro něž je charakteristické flyšové střídání drob, prachovců 

a jílovitých břidlic.  

Geologickými průzkumnými pracemi bylo na ložisku zjištěno jedenáct 

petrografických typů hornin, ale skladba ložiska je daleko rozmanitější. Existují přechodné 

typy a dále místy velmi prudké střídání zvláště jemnozrnných sedimentů.  

Převládajícím typem hornin na ložisku jsou droby šedozelené, šedomodré a 

hnědošedé, které jsou nejčastěji hrubě až středně zrnité, makroskopický velmi obtížně 

rozlišitelné od pelitů. Dalšími typy hornin, které se vyskytují v hojnějším zastoupení, jsou 

polymiktní pískovce, aleurolity, jílovité břidlice a prachovce, v menší míře se vyskytují 

polymiktní většinou drobnozrnně drobové slepence.  

Výše uvedené horniny vytvářejí značně složitou vrásovou strukturu, většinou 

ploše položených vrás se SV vergencí. Generální směr struktur je SV – JZ s generálním 

úklonem k SZ, pouze v místech vrásových uzávěrů se úklony mění v širokém rozmezí 

hodnot úklonů od SZ k JV.  

V oblasti západní části lomu vystupuje mohutná plocho ukloněná antiklinála s JV 

vergencí, která má svůj uzávěr a druhé rameno zhruba uprostřed lokality. Přechod 

synklinály do další antiklinální části je JV od haldového hospodářství lomu. V SZ části je 

zastoupena facie hrubého flyše, kde dochází k rytmickému střídání poloh psamitů, 

aleurolitů a pelitů, v rytmech cm až dm řádů, a tyto polohy vytvářejí mocnosti kolem 10 až 

50 m. Střední část ložiska, tj. severní a SV předpolí lomových stěn je tvořeno jádrem 

antiklinály s převahou psamitických hornin. Východní část zájmového území je tvořena 

převahou velmi hrubého flyše.  

Stavba ložiska je komplikovaná, což vyplývá z vrásové stavby, jejíž konečná 

modulace je produktem přesmykové tektoniky. Ložisko je narušeno systémem zlomů. 

Obecným rysem ložiska je značná rozpukanost hornin, neboli kliváž. Jednotlivé horniny 

mezi sebou netvoří ostré kontakty, ale pozvolna přecházejí jedna v druhou [2]. 
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2.4.  Jakostní a technologická charakteristika suroviny 

Podle jakosti suroviny, tj. výsledků technologických zkoušek, můžeme jednotlivé 

typy suroviny zařadit takto: 

 

1. Droba čerstvá a slabě navětralá. 

2. Droby s vložkami pelitů. 

3. Droby navětralé, které se vyskytují zejména v horních polohách. 

4. Droby jemnozrnné, středně i hrubě zrnité s pruhy pelitů, resp. prachovců 

v poměru 1 :1. 

5. Polohy tmavě šedých pelitů s polohami drob. 

Nejjakostnější surovinou je typ 1 (droba čerstvá a slabě navětralá), který vyhovuje 

výrobě veškerého drceného kameniva. Při technologických zkouškách vykazoval tento typ 

nízkou nasákavost, nízké úbytky na hornině po zkoušce trvanlivosti a velkou houževnatost 

proti otlukovosti.  

V případě suroviny typu 2 (droba s vložkami pelitů), který vykazuje obdobné 

výsledky technologických zkoušek, je nutno sledovat možný zvýšený obsah veškeré síry 

po přepočtu na SO3 vázané především na sulfidy (převážně pyrit) v pelitech – prachovcích 

až jílovité břidlici.  

Další typy suroviny vykazují horší technologické vlastnosti a to podle výše 

uvedeného pořadí.  

Surovina odpovídá kvalitativním požadavkům norem ČSN EN 12620 (kamenivo 

do betonu), ČSN EN 13043 (kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních 

komunikací, letištních a jiných dopravních ploch). ČSN EN 13242 (kamenivo pro 

nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní 

komunikace) a ČSN EN 13450 (kamenivo pro konstrukční vrstvy tělesa železničního 

spodku). 

Podíl prachovců a břidlic velmi snižuje kvalitu suroviny. V povrchových partiích 

ložiska je kvalita suroviny snížena v důsledku zvětrávání. Surovina s vyšším podílem 
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prachovců a břidlic a taktéž surovina ze svrchních partií ložiska je využívána pro 

kvalitativně méně náročné výrobky [2]. 

2.5.  Stavy zásob výhradního ložiska 

Na ložisku byl v minulosti proveden geologický průzkum v několika etapách. 

Současné vyhodnocené zásoby na ložisku jsou vykazovány na základě poslední 

geologicko-průzkumné práce a nového výpočtu geologických a vytěžitelných zásob. 

K 31.12.2012 byl stav zásob vedený v bilanci zásob výhradního ložiska 

nerostných surovin prostřednictvím „ Ročního výkazu o pohybu a stavu zásob výhradních 

ložisek  nerostných surovin“ Geo (MŽP) V 3 – 01 následující. 

 

Zásoby v dobývacím prostoru…………………………65 032 480 m
3
  

Využitelné zásoby……………………………………..36 873 690 m
3
  

 

K úbytku zásob bude docházet postupně vlivem pokračující těžby ložiska. 

S převody zásob se na ložisku Jakubčovice nad Odrou v současné době nepočítá. 

Při předpokládané roční těžbě do 1 700 000 tun (641 500 m
3
) bude 36 873 690 m

3
 

vytěžitelných zásob vydobyto za přibližně 57 let. V předstihu budou odstraňovány 

skrývkové horniny a souběžně horniny původní [3]. 
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3. TECHNOLOGIE TĚŽBY  

3.1.  Základní tržní analýza  

Povolení hornické činnosti bylo lomu Jakubčovice vydáno v souladu se 

schváleným Plánem otvírky, přípravy a dobývání (dále jen POPD), rozhodnutím 

Obvodního báňského úřadu v Ostravě ZN.8803/1989-510/Ing.Me/Hu ze dne 5.2.1990. 

Uvádí se plánovaná roční těžba do 2 200 000 tun suroviny. Při vývoji stavebnictví 

v posledních letech, kvalitě suroviny a produkce lomu Jakubčovice je tato hranice 

v některých letech i překračována, jak uvádí graf č. 1.  

Charakter poptávky po drceném kamenivu je sezónní, odpovídá charakteru 

stavebnictví. K největším prodejům dochází od června do listopadu, dle klimatických 

podmínek, v zimních měsících jsou prodeje silně utlumeny. Přehled sortimentního 

rozdělení prodávaných frakcí kameniva uvádí následující graf. Data reprezentují stav 

z  prodeje lomu v průběhu jednoho roku a to 2012. 
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Graf č. 2: Sortimentní rozdělení prodeje, lom Jakubčovice, rok 2012. 
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3.2.  Způsob otvírky, přípravy a dobývání – stávající stav  

Otvírka ložiska byla provedena stěnovým lomem, který má v současné době 

10 řezů a přibližně obdélníkový tvar o rozměrech 400 x 500 m s podélnou osou ve směru 

SV- JZ. 

V severním předpolí lomu je v dostatečném předstihu provedena skrývka nadloží 

na ploše cca 33 970 m
2
. Hrana skrývkového řezu v této části ložiska má dostatečný 

předstih před 1. těžebním řezem. 

Deponie skrývkových zemin se nachází ve východní části lomu, v prostoru mezi 

bloky zásob 1, 2 a 3 a bloky zásob 5, 13 a 15. Haldové hospodářství se nachází v západní 

části lomu. Výpěrky – kaly, vznikající jako odpad po technologii úpravy a třídění mokrým 

způsobem, jsou ukládány v severozápadní části ložiska v zahloubení lomu na kótě 

320 m n. m. 

Předpolí v severovýchodní části lomu je na výškové úrovni cca 512 m n. m., 

zahloubení lomu v jihozápadní části lomu na výškové úrovni 320 – 321 m n. m. Toto 

převýšení lomu je rozděleno 1 skrývkovým řezem a 10 těžebními řezy. 

Generální směr postupu těžby je severním směrem. Dobývání suroviny je 

prováděno ze stávajících těžebních řezů. Tyto těžební řezy budou při dalším postupu 

vykliňovat až k výškové úrovni horní hrany na kótě 380 až 385 m n. m. Zbývající části 

vyklíněných těžebních řezů zůstanou na severovýchodním a severním okraji lomu. 

Stávající zahloubení lomu v JZ části lomu bude po dotěžení vytěžitelných zásob této části 

ložiska i nadále využito k ukládce výpěrků z mokré úpravny. Tato část zůstane od větší 

části lomu oddělena ponechaným poruchovým pásmem břidlic. Po vytvoření dostatečného 

předstihu těžby 7. a 8. řezem, bude na výškové úrovni 350 m n. m. provedeno zahloubení 

nejdříve 9. řezu na 340 m n. m. a následně zahloubení 10. řezu na úroveň 320 až 

321 m n. m. [2] 

3.3.  Vrtací práce 

Hornina je dobývána převážně clonovými odstřely, výjimečně jsou použity plošné 

odstřely. 
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Vrtací práce pro clonové odstřely (dále CO) zajištují vrtací soupravy: 

SANDVIK DP 1500i – souprava s hydraulickým povrchovým vrtacím kladivem o 

vrtném výkonu až 40 m/hod, při průměru vrtu 115 mm. Slouží k vrtání záhlavních vrtů při 

délce podle těžebních řezů nejčastěji do 25 m. Vrty pro CO vrtány šachovitě ve třech 

řadách, v roztečích 2-4 m v závislosti na kvalitě materiálu a na požadované fragmentaci.  

3.4.  Trhací práce 

Primární rozpojování horniny ze skalního masivu je prováděno trhacími pracemi 

velkého rozsahu. Pro provádění trhacích prací je vypracován generální projekt trhacích 

prací velkého rozsahu. V tom jsou stanoveny mezní hodnoty jednotlivých a celkových 

náloží, způsob roznětu a jeho časování s ohledem na co největší snížení negativních účinků 

seismických a tlakových vln na objekty a okolí. 

Vrty pro umístění náloží a vlastní trhací práce velkého rozsahu budou prováděny 

podle předem vypracovaného projektu a pod přímým vedením oprávněného technického 

vedoucího odstřelu (TVO). 

Vertikální vrty (záhlavní) jsou nabíjeny trhavinou DIGMON, CELMON, 

EXPLODIT 2,4. Horizontální vrty (patní) se nabíjejí trhavinou EMULGIT. Pro počinové 

nálože se používá plastická trhavina SUPER GEL nebo PERUNIT. Používají se elektrické 

milisekundové rozbušky se zpožděním 23 milisekund. Jsou typu DeM-S ve stupních 0 až 

20. Roznětnice je kondenzátorová, označení PR 12. Do těžebního řezu 415 (nadmořská 

výška) se může používat celková nálož 21 tun. Od 415 m n. m. do 505 m n. m. je povoleno 

použít 33,6 tun trhaviny, což umožňuje provádění velkokapacitních trhacích prací. Na 

jeden časový stupeň ve spodní části ložiska je povolena 1 tuna trhavin, ve vrchní je to 

1,6 tuny. Organizace disponuje vlastním skladem trhavin, kde povolené obložení je 25 tun 

trhavin a 18 000 kusů rozněcovadel. 

Pomocné odstřely pro dočišťování těžebních řezů a v menší míře sekundární 

rozpojování nadměrných kusů horniny je prováděno pomocí trhacích prací malého 

rozsahu. 

Metoda CO je v kamenolomu Jakubčovice používána od poloviny 70. let. Od té 

doby jich bylo k lednu 2013 provedeno 1148. 



Jan Kadúch : Optimalizace technologie úpravy kameniva v lomu Jakubčovice 

 2013  13 

  

3.5.  Nakládka a doprava rubaniny 

Těžba suroviny z rozvalu a její nakládka je zajišťována pomocí kolových 

lopatových čelních nakladačů CATERPILLAR 988 G-váha 55 tun, objem lžíce 6,5 m
3
, 

které jsou v současné době v nasazení v počtu 3 ks. Dalším těžebním strojem je 

hydraulické lopatové rýpadlo s pásovým podvozkem LIEBHERR 974 - váha - 50 tun, 

objem lžíce 3,5 m
3
. 

V kamenolomu je používána kolová doprava. Transport rubaniny od těžebních 

strojů k násypkám primárních drtičů celkem tří technologických linek provádí nákladní 

automobily. Jedná se o velkokapacitní tzv. dampry, jednak běloruské výroby zn. BELAZ o 

nosnosti 40 tun (v provozu 4 ks), a firmy CATERPILLAR o nosnosti 60 tun (2 ks). 

K zajištění těžby, navážky a provozu na kamenolomu je vybudováno celkem 

36  km místních komunikací. 

4. TECHNOLOGIE ÚPRAVY KAMENIVA 

Stávající technologii úpravy kameniva v kamenolomu Jakubčovice v současné 

době zajištují v podstatě tři na sobě nezávislé linky. Všechny linky jsou znázorněny v 

příloze č. 1-  Technologické schéma lomu Jakubčovice nad Odrou a v příloze č. 2 – Mapa 

DP Heřmanice u Oder.  

Jedná se technologickou linku I - V10, která začíná u násypky primárního drtiče 

na kótě 415 m n. m., pokračuje přes sekundární a terciární drcení až k finálnímu třídění 

mokré úpravny dále MÚ, včetně kalového hospodářství a expedice. Linka slouží k výrobě 

nejkvalitnější produkce lomu, což jsou prané drtě pro obalovny a betonárky. 

Technologická linka I - V8, jejíž počátek je u primárního drtiče na kótě 

350 m n. m., pokračuje přes jeden stupeň drcení v kuželovém drtiči na finální třídiče, kde 

se vyrábí štěrk do kolejového lože a štěrkodrtě do podkladů těchto těles. Tato linka je 

plněna materiálem ze selektivní těžby, kdy je důsledně dbáno na nepřekročení hranice 3% 

obsahu břidličných zrn ve výsledném štěrku 32 - 63 mm.  
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Výše zmíněné linky jsou v případě rozdílných požadavků zákazníků vzájemně 

propojeny, a je využíváno rozdílných výrobních variant pro maximalizování výroby frakce, 

která je nejvíce poptávána tak aby bylo co nejvíce využito kapacit všech strojů. 

Technologická linka II, se nachází na jihozápadní straně lomu, těsně u železniční 

tratě. Jde o samostatnou technologickou linku, která slouží k výrobě komponentů do 

mechanicky zpevněných kameniv. Linka zpracovává méně kvalitní surovinu ze svrchních 

a krajních partií a částí lomu s příměsemi jílovitých břidlic a prachovců. 

Tyto tři linky zajištují celou výrobu kamenolomu a v roce 2012 se na nich 

vyrábělo celkem 27 rozdílných frakcí. 

 

4.1.  Technologická linka I – V 10 

4.1.1. Drcení  

Tato linka je určena k výrobě nejkvalitnější produkce lomu tzn. k výrobě praných 

drtí pro zásobování obaloven a betonárek. Je na ní realizována nejpodstatnější část výroby 

lomu. Technologická linka I má svůj počátek na etáži 415 m n. m. Rubanina je navážena 

technologickými vozidly do násypky primárního drtiče. Z násypky je deskovým 

podavačem (V10.0) podána na roštnicový hrubotřídič Metso (V10.1), kde je odtříděn 

materiál menší než 90 mm. Materiál je dále sveden skluzy a pásovým dopravníkem na 

prstový třídič Tornádo (V10.7), zde je oddělena frakce 0-22 mm, která je následně přes 

zemní skládku nákladními automobily odvážena na odval. Materiál 22-90 mm je vrácen do 

toku materiálu pod primární drtič (V10.2) na pásový dopravník (V10.8; V10.4). Materiál 

větší kusovitosti než 90 mm je podrcen v primárním jednovzpěrném drtiči DCJ 1038 

(V10.2) o velikosti vstupního otvoru 1600x1250 mm na výstupní kusovitost zrna do 

180 mm (jednotlivé zrna 250 mm). Po tomto zpracování je materiál odveden vynášecím 

dopravníkem (V10.4; V10.5) a následně gravitačním způsobem uložen na zemní tunelovou 

skládku. 

Pod touto skládkou je železo-betonový tunel, ve kterém je zabudovaných 

5 vibračních podavačů (S1-S5) nad pásovým dopravníkem (S6). Podavači se reguluje 

odběr materiálu z této skládky k dalšímu zpracování a optimalizuje se složení suroviny 
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z různých částí ložiska. Materiálem se zásobuje vyrovnávací zásobník (Z0) nad 

sekundárním kuželovým drtičem SANDVIK CS 660 (S7). Jako záložní je zde osazen 

kuželový drtič KDH 1500 (S 7.1). Vždy pouze na jednom z dvojice nasazených drtičů se 

materiál podrtí na výstupní frakci 0-120 mm, která je podána na technologické třídění na 

hrubotřídiči HT 4000x1500/2 (501.1).  

Nadsítná frakce 63 - 120 mm je dále dopravena přes soustavu pásových zásobníků 

do vyrovnávacího zásobníku (Z1). Odtud je dále podána k podrcení na kuželovém drtiči 

KDH 1250 ST III (P 2.3.). Takto podrcený materiál je roztříděn na vibračních třídičích 

SDT 2,0x4,0 (P 1.5; P 2.5). Zrna větší než 63 mm jsou vrácena v uzavřeném okruhu do 

drtiče KDH 1250 ST (P 2.3.). Materiál menší než 63 mm je vrácen pásovými dopravníky 

do toku materiálu od hrubotřídiče HT 4000 x 1500/2 (501.1).  

Mezisítná frakce 32-48 z třídiče HT 4000x1500/2 (501.1) je podána k podrcení 

v kuželovém drtiči KDH 1250 II (501.3). 

Po podrcení je společně s frakcí 0-63 mm dopravena na zdvojené třídiče KDT 

2000x5000/2 (503, 504).  Na těchto dojde k odtřídění frakce 0 - 4 mm. Tato je dopravena 

skluzy a dopravníky (508, 507.1, V4.1) na zemní skládku, odtud buď k expedici, nebo je 

variantě možné dále ji zpracovávat na mokré úpravně (dále MÚ).  

Je zde také možnost přidávat k materiálu 0 - 4 mm i mezisítný materiál  4 - 32 mm 

z třídičů KDT 2000x5000/2 (503, 504) a tímto způsobem vyrábět štěrkodrť 0/32 mm. 

Tímto způsobem je zabezpečována výroba frakce 0/32 ŠDA A 0/32 KV. Tento výrobek je 

stejně jako frakce 0/4 dopravena na zemní skládku dopravníky (508, 507.1, V4.1) a odtud 

kolovými čelními nakladači k expedici. 

Z třídičů KDT 2000x5000/2 (503,504) je mezisítný materiál, společně 

z nadsítným 32 - 90 mm ukládán do vyrovnávacího zásobníku (M). Tento slouží 

k rovnoměrnému plnění následného drtiče Magotteaux (506).  

Přes dva vibrační podavače Techkon (506.1; 506.2) je materiál podán k drcení v 

odrazovém horizontálním drtiči MAGOTTEAUX MI 2400. Zde je více než zdrobnění, 

upravován tvarový index a kubicita zrna. Hodinová výkonost je 350 t/hod, čímž je vlastně 

dán i hodinový výkon následné MÚ. 
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4.1.2. Třídění 

MÚ je řešena jako zdvojená linka, každá je ze tří rezonančních třídičů Binder RT 

2000x8700/2 (510.1.2; 511.1.2; 512.1.2; 513.1.2; 512.A.B; 513.A.B;) a dehydrátorů 

KKD 80 (515, 517). Sítové plochy jsou intenzivně sprchovány vodou, kdy na každém 

třídiči je přiváděno 50 - 80 m
3
 vody za hodinu. Sítové plochy na jednotlivých třídičích jsou 

zasítovány síty dle technologického schématu a současně je tak vyráběno 8 frakcí od 

drobného kameniva 0 - 4 mm, po hrubé kamenivo  32 - 63 mm resp. 63 - 125 mm. Frakce 

jsou soustavou skluzů odvedeny do ocelových zásobníků OZK 485, každý o kubatuře 

750 tun kameniva.  

Dehydrátory KKD 80 (515; 517) je zajišťováno odvodnění frakce 0 - 8 mm před 

další mezioperační dopravou na třídiče, kde by zvýšená vlhkost kameniva neumožnila 

dopravu pásovým dopravníkem ve sklonu 15°. Další funkcí těchto dehydrátorů je prvotní 

odvedení rmutu z technologického procesu promývání do hydrocyklonu Warman 20 CE. 

V tomto hydrocyklonu je rmut rozdružen na dělící zrnitosti 0,065 mm. Zrna menší než tato 

velikost jsou odvedena do přepadu následného dehydrátoru (519) a společně svedena do 

kalových polí. Zrna velikostně větší než 0,063 mm jsou přes spodní výstupní trysku 

hydrocyklonu svedena do podtlakových kapes následného dehydrátoru, kde jsou 

dehydrována a odvedena na zemní skládku jako finální produkt 0 - 4 mm. 

MÚ je vybavena předrcovacím okruhem, kde se ve dvou drtičích (KDH 1250 GH 

+ SANDVIK 440 C) drtí méně prodejné frakce 11 – 125 mm, a ve vratném okruhu jsou 

vráceny zpět na třídění. Tímto se zvyšuje produkce nejžádanějších frakcí do 11 mm.  

Frakce 0 – 4 mm je potrubním systémem dopravena do dehydrátoru BINDER – 

Sandexx BSF 40/10 (519). V tomto dehydrátoru je zajištěno pomocí podtlakových korečků 

maximální odvodnění (na 9% zbytkové vlhkost) a díky dostatečné bazénové ploše (40 m
2
) 

je zajištěno oddělení zrna na dělící zrnitosti 0,063 mm. Následné kalové výpěrky jsou 

odvedeny potrubní trasou do sedimentačních nádrží, pískové podíly nad 0,063 mm jsou 

dopraveny pásovým dopravníkem s pojízdným shazovacím vozem na zemní skládku. 

Plocha této skládky je zpevněna asfaltovým povrchem, vyspádována do odkalovací jímky, 

čímž dochází k doodvodnění frakce 0 - 4 mm. Celý proces dehydratace a skládkování je na 

obr. č. 2 - Objekt separace, dehydratace a skládkování pískových a kalových podílů. 
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4.1.3. Využití vod při technologickém procesu úpravy  

Při technologickém procesu úpravy a třídění kameniva na finální výrobky se 

v kamenolomu Jakubčovice využívá mokrého způsobu. Voda je používána k praní 

kameniva na MÚ, ke zkrápění kameniva kvůli snižování prašnosti v procesu drcení, 

mezioperační dopravy a třídění tam, kde je kamenivo zpracováváno suchým způsobem tzn. 

ve všech technologiích mimo MÚ.  Dále je voda používána na oplach podvozků 

automobilů v automatické průjezdné myčce nákladních aut. Poslední významnější spotřeba 

se promítá v kropícím voze, který zkrápí a omývá komunikace lomu. 

Koloběh vody v MÚ je uzavřený, přičemž ztráta je doplňována odběrem z řeky 

Odry. K odběru vody má firma sjednanou smlouvu s Povodím Odry na 150 000 m
3
 na rok. 

V loňském roce bylo spotřebováno z tohoto zdroje 98 530 m
3
 vody.

 
  

K  sprchování třídičů MÚ je voda čerpána z kalových polí a vytlačována na 

třídírnu jedním odstředivým čerpadlem o výkonu 430 m
3
/hod. Voda je dopravována 

potrubním systémem na jednotlivé třídiče dle přílohy č. 1 – Technologické schéma lomu 

Jakubčovice. Hlavním čerpadlem je voda dopravována na všechny třídiče MÚ a do 

nejvyššího bodu úpravny, což je rozplavovací komora při vstupu materiálu na třídírnu.  Z 

této komory a ze všech třídičů stéká samospádem do kalového pole, resp. do kalové 

jímky 1. V kalových polích probíhá sedimentační proces, kde v závislosti na čase 

sedimentují všechny pevné částice ve rmutu, čistá voda je přes přepadové hradítka 

přivedena zpět k primárnímu čerpadlu. 

V kalových polích probíhá sedimentační proces všech odplavitelných částic. 

Vzhledem k tomu že velmi jemné koloidní částice velikosti do 0,004 mm vlivem 

Brownova efektu nesedimentují vůbec, je využíváno provozu flokulační stanice. Pomocí 

této stanice jsou do odpadního rmutu před vstupem do kalových polí přidávány flokulační 

činidla, která zabezpečují dokonalé shlukování i těchto nejmenších částic a jejich následné 

sedimentování v kalových polích. Po tom co proběhne takto popsaný sedimentační proces 

a kalové výpěrky jsou zahuštěny na obsah 50 – 60% sušiny, je ze sedimentačních nádrží 

odčerpána zbytková povrchová voda. Po tomto odčerpání je prováděna těžba kalových 

výpěrků lopatovým rýpadlem DH 1800 s drapákovým zařízením o objemu drapáku 1 m
3
 

viz obr. č. 3 - Lopatové rýpadlo s drapákovým zařízením. Takto vytěžené kaly jsou 
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transportovány do trvalého uložiště kalových výpěrků pomocí nákladních automobilů. 

Toto uložiště je situováno jako vnitřní výsypka lomu ve vytěžených prostorách. Podrobný 

popis tohoto uložiště je v diplomové práci pana Josefa Hájka z roku 2004: Studie 

haldového a kalového hospodářství kamenolomu. Pro představu je současná situace tohoto 

uložiště vyobrazena na obr. č. 4 - Uložiště kalových výpěrků. Situování uložiště je zřejmé 

z přílohy č. 2 – Mapa DP Heřmanice u Oder. 

 Výkonové parametry výše popsané linky I – V10 jsou patrny na následujícím 

Technologickém předpisu – obr. č. 5 Flow sheet - stávající stav drtě - varianta 1A. Tento 

předpis (a všechny následující) byl vytvořen v programu PlantDesigner firmy Sandvik. 

 

 

 

 

Obr. č. 2: Objekt separace, dehydratace  pískových a kalových podílů 
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Obr. č. 4: Uložiště kalových výpěrků  

Obr. č. 3: Lopatové rýpadlo s drapákovým zařízením – těžba kalů 

Obr. č. 4: Uložiště kalových výpěrků 
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 Obr. č. 5: Technologický předpis-Stávající stav- drtě- varianta 1A 
Obr. č. 5: Technologický předpis - Stávající stav – drtě - varianta 1A-Zpracováno v programu PlantDesigner fa. Sandvik 
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4.2.  Technologická linka I – V8 

Druhá technologická linka je provozována suchým úpravárenským procesem a 

primárně je určena k výrobě drážního železničního štěrku 32-63 BI. Její počátek je 

v násypce primárního drtiče V 10-2N (V8.1.2) na kótě 350, kam je navážena rubanina ze 

selektivní těžby. Po podrcení v primárním drtiči je materiál dopraven pásovými dopravníky 

(V8.1.3; V8.1.4) na pevný rošt, kde je odtříděn materiál do 150 mm. Materiál nad 150 mm 

je dále drcen v čelisťovém drtiči DCD 1015 (V8.1.6) při výstupní štěrbině 150 mm. 

 Takto zpracovaný materiál je dopraven pásovými dopravníky (P1.7; P2.1) do 

ocelového vyrovnávacího zásobníku, odkud je dále podáván vibračními podavači (P2.2.1; 

P2.2.2) do kuželového drtiče KDH III 1250 – ST (P 2.3). Tento pracuje se štěrbinou 

40 mm a hodinovým výkonem 280 tun. 

Materiál je po podrcení přiveden dopravníky (P1.4; P2.4) na vibrační třídiče SDT 

2200x4000/2 (P2.5,P1.5). Zde jsou vytříděny frakce 0 - 32 mm, 32 - 63 mm, 63 - 125 mm. 

Frakce 0 - 32 mm je dle potřeby odeslána k expedici jako štěrkodrť, anebo může být 

zpracována na MÚ I. technologické linky. V této výrobní variantě je frakce 0/32 připojena 

k toku materiálu z technologické linky I-V10 v místě přesypu mezi dopravníkem (502) a 

třídiči KDT 2000x5000/2 (503, 504).  

Frakce 32-63 BI je od třídičů SDT 2200x4000/2 (P2.5,P1.5) odvedena 

dopravníkem P 3.3 do betonového svahového zásobníku (Z2). Kapacita tohoto zásobníku 

je 1000 tun. V případě potřeby produkce větší zásoby frakce 32-63 BI, je možno z tohoto 

zásobníku (Z2) materiál dopravit na zemní skládku pomocí dopravníků 

(E5;V3;V4;V4.1;V5;V6;V6.1). Kapacita takto vytvořené skládky je 5000 tun materiálu. 

Frakce 63-125 od třídičů SDT 2200x4000/2 (P2.5,P1.5) je ve vratném okruhu přes 

dopravníky (P3.4; P3.4.1; P3.4.2) vrácena do drtiče P 2.3, kde dále vylepšuje tvarovou 

hodnotu zrna frakce 32 - 63 mm a zajištuje, aby co nejméně tohoto nejkvalitnějšího 

materiálu bylo ztraceno v dalších upravujících procesech. 

Výkonové parametry výše popsané linky I – V8 jsou patrny na následujícím 

technologickém předpisu – obr. č. 6: Technologický předpis - stávající stav železniční   

štěrk - varianta 2A. 
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 Obr. č. 6: Technologický předpis-Stávající stav- železniční štěrk-varianta 2A 

Obr. č. 6: Technologický předpis - Stávající stav - železniční štěrk - varianta 2A- Zpracováno v programu PlantDesigner fa.     

                       Sandvik 
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4.3.  Technologická linka II 

Rubanina je navážena do násypky primárního drtiče V8-2N (L2-2), vozíkovým 

deskovým podavačem (L2-0) podávána přes odhliňovač (L2-1) do tohoto dvouvzpěrného 

čelisťového drtiče. Zde je možnost zpracovávat materiál pouze tímto způsobem a vlastně 

nastavit jeho horní zrnitostní složení pouze štěrbinou drtiče. Toto je v současné době 

využíváno k výrobě frakce 0 - 150 mm, která je skladována na zemní deponii na pravé 

straně drtiče dopravníky (L 2-5; L 2-6). 

Jestliže jsou vyráběny další frakce, je materiál po výstupu z drtiče dopraven 

dopravníky (L 2-4; L 2-7) na odhliňovací třídič HT 1500x4000/2 (L2-8), kde je provedeno 

odtřídění zahliněné frakce 0/22 mm. Ta je dále ukládána na odval pomocí nákladních 

automobilů. Je zde také možnost při vhodnosti materiálu využít horní sítovou plochu a 

vyrábět zde frakci 63/125 a tuto dále skládkovat – obojí přes dopravník (L 2-9). 

Zbývající materiál je dále dopraven do vyrovnávacího zásobníku. Z tohoto je 

vibračním podavačem (L 2-11) prováděno plnění kuželového drtiče SVEDALA S 3000 

(L2-12) a po podrcení je materiál přiváděn na finální třídič KDT 2000x5000/4 (L2-14). 

Zde jsou dle požadavků odběratelů vyráběny 4 frakce a nadsítný materiál je vrácen zpět do 

vyrovnávacího zásobníku kuželového drtiče.  

Jsou zde vyráběny komponenty do mechanicky zpevněných kameniv, což jsou 

nejvíce frakce 0 - 4 mm,  4 - 8 mm, 8 - 32 mm, 32 - 63 mm nebo přímo 0 - 32 mm. U 

těchto frakcí nejsou tak vysoké požadavky na tvarovou hodnotu zrna, a tudíž toto 

dvoustupňové zpracovávání (drcení) je zde dostačující. 

Výkonové parametry výše popsané linky II jsou patrné na následujícím 

Technologickém předpisu - obr. č. 7 Technologický předpis - linka II stávající stav. 
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Obr. č. 7 Technologický předpis-Linka II stávající stav Obr. č. 7: Technologický předpis - Linka II stávající stav- Zpracováno v programu PlantDesigner fa. Sandvik 
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4.4.  Expedice kameniva 

Expedice a doprava kameniva z kamenolomu Jakubčovice nad Odrou je 

v současné době realizována v zásadě dvěma způsoby. Je prováděna vagóny z vlastní 

kolejové vlečky (délka 1972 m) a nákladními automobily.  

Nakládku na vagóny je možno realizovat na třech nakládacích místech. Pod 

zásobníky MÚ je možno nakládat celou produkci třídírny pomocí pásových dopravníků 

(551; 550) a pomocí vyrovnávacího zásobníku. 

 Další nakládací místo je pod zásobníky štěrku pro kolejové lože, kde se nakládá 

opět pomocí pásů (E9 - E11) přímo do vagónů. Poslední místo pro nakládku je násypka 

s vynášecím dopravníkem, který slouží pro navážku produkce nákladními automobily ze 

zemních skládek do vagónů. Při využití všech těchto kapacit lze vyexpedovat až 4 ucelené 

vlakové soupravy denně (cca 4 500 tun). 

Další možnost expedice je nákladními automobily, která je v současné době 

daleko více preferována vzhledem k vlakové dopravě, v poměru zhruba 90% ku 10% ve 

prospěch automobilní dopravy. Nakládka na nákladní automobily probíhá přímo ze 

zásobníků MÚ a ze zemních skládek celého lomu. K zajištění nakládky ze skládek jsou 

nasazeny celkem tří kolové čelní nakladače, každý o objemu lžíce 4,5 m
3
 a provozní 

hmotnosti 25 tun.  

 

4.5.  Zhodnocení současného stavu technologie 

Jak je patrno z výše popsaného dnešního stavu technologie jedná se o velmi 

složitou linku. Umístění tří v podstatě na sobě nezávislých linek s sebou přináší mnoho 

aspektů. Jako jednoznačně kladné je nutno vidět to, že každá linka zpracovává v podstatě 

jiný druh materiálu. To je dáno rozmanitostí skladby ložiska, jak je popsáno v kapitole 2. 

Úložně – geologické poměry ložiska. Kdyby každý druh tohoto materiálu nebyl 

zpracováván odděleně, zákonitě by na lince docházelo k smíchání jednotlivých tříd 

materiálu a nebylo by dosahováno kvalitativních požadavků jednotlivých výrobků. 
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4.5.1. Linka I- V8 

Jak bylo popsáno na lince I - V8, je pro výrobu drážních štěrků využíván 

bezvýhradně nejkvalitnější materiál z jakostní třídy 1. Droba čerstvá a slabě navětralá kde 

je navíc striktně dodržován obsah břidlicových zrn ve finálním produktu 32-63 BI do 3%. 

Prodej tohoto produktu dosahuje a bude dosahovat dle průzkumu trhu výše 

100 000 tun za rok.  Pro zajištění výroby takovéhoto množství je potřeba zpracovat na této 

lince zhruba 350 000 tun vstupní suroviny. Při hodinové výkonnosti linky 350 t/hod je 

v podstatě potřeba linku provozovat 860 hodin. Zbývajících 2 420 hod je linka nevyužitá. 

Náklady spojené s touto linkou jsou stálé a zatěžují v konečném důsledku cenu všech 

výrobků lomu. 

Na lince I-V8 je vyráběn železniční štěrk, který je ve finální fázi před expedicí 

skladován v tzv. svahovém zásobníku (Z2) viz. obr. č. 8 Svahový zásobník na 32/63 BI. 

Výstavba tohoto zásobníku proběhla v letech 1930 - 1932 a v letech 1954 - 1957 byla 

k zásobníku přistavena levá část, která tvoří 60% kapacity zásobníku. Z důvodu 

nevyhovujícího stavu betonových konstrukcí je nutno provézt generální opravu nebo 

výstavbu nového zásobníku.  

Drtič KDH III 1250 – ST (P 2.3) byl nasazen do technologie v roce 1998. 

Z důvodu značného zatěžování tohoto drtiče při výrobě drážních štěrků vykazuje drtič 

značné známky opotřebení a dokonce přetěžování drtiče. Toto se projevuje popraskáním 

tělesa stojanu drtiče, který musel být již několikrát opravován svařováním. Drtič ve 

standartním režimu pracuje s maximálními hodnotami tlaku hydraulického okruhu. Drtič je 

tedy značně opotřeben. 

Dílčí závěr 

Je potřeba zachovat selektivní těžbu materiálu a výrobu železničního štěrku       

32-63 BI, ovšem linka I-V8 je v technologii lomu neefektivní a jsou s ní spojeny 

neadekvátní náklady. Dále je nutno vyřešit nevyhovující stav stavebních konstrukcí 

svahového zásobníku. Do krátkodobého plánu investic je nutno zařadit výměnu drtiče 

KDH III 1250 – ST (P 2.3).  
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4.5.2. Linka I- V10 

Současné uspořádání linky I-V10 ji primárně předurčuje k výrobě kvalitních 

praných drtí na mokré třídírně, a současně k výrobě štěrku 32/63 B (obyčejný štěrk) 

s větším povoleným obsahem břidličnatých zrn, a mírnějším požadavkem na požadovaný 

tvarový index, než je tomu u drážního štěrku 32/63 BI. Současně jsou na této lince 

vyráběny štěrkodrtě 0/32 a 0/63 v kvalitativním požadavku dle norem ČSN EN 13 285 

ČSN EN 13 242 jako ŠDa a ŠDb. Jako nesprávný v současném uspořádaní technologie se 

jeví fakt, že obyčejný štěrk 32/63 B (stejně tak i štěrk 63/125) je vytřízen až na finální 

mokré třídírně a odsud je expedován z  velkoobjemového zásobníku. Tento štěrk ovšem 

splňuje všechny požadavky na něho kladené již po sekundárním drcení, jeho další doprava 

po technologické lince je tudíž neekonomická a nežádoucí a zbytečně zvyšuje výrobní 

náklady. Stejný závěr lze konstatovat i u štěrkodrtě 0/32 ŠDb, kdy je třízena až po třídičích 

KDT 2000x5000/2 (503,504). Kvalitativní parametry na ní kladené jsou splněny již tehdy, 

co by byla vytřízena na odhliňovací lince u primárního drtiče DCD 1038 (pouze je potřeba 

osadit síty třídič Techkon (V10.7) na dělící rozhraní 32 mm). 

Obr. č. 8: Svahový zásobník na 32/63 BI 
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V dnešním uspořádání technologické linky I-V10 dochází k tomu, že jsou značné 

výkyvy v rovnoměrnosti zatížení sítových ploch finálních třídičů MÚ. Tato 

nerovnoměrnost je jednou ze zásadních příčin toho, že dochází k výrobě produktů, které 

neodpovídají zrnitostním složením deklarovaným hodnotám v nadsítném a podsítném 

obsahu v rámci jednotlivých frakcí. Tato nerovnoměrnost je způsobena tím, že MÚ je 

zásobována ze dvou plnících míst. Jedno místo je vyrovnávací zásobník (M) nad drtičem 

Magotteaux a druhé místo jsou vlastní velkokapacitní zásobníky MÚ (11/22; 22/32; 32/63 

a > 63), ze kterých jsou plněny drtiče v předrcovacím okruhu MÚ. Jestliže není dostatek 

materiálu pro plnění těchto drtičů, pak dochází k tomu, že MÚ je plněna pouze z prvního 

plnícího místa, což je drtič Magoteaux. V této situaci jsou sítové plochy zatěžovány 

nedostatečně a dochází k oněm zmiňovaným nerovnoměrnost v nadsítném a podsítném 

obsahu v rámci jednotlivých frakcí.  

Dále ze sledování provozních nákladů jednotlivých drtičů je zřejmé, že nejvyšší 

náklady jsou u drtiče Magotteaux. U tohoto drtiče je dlouhodobě dosahováno hodnoty 

6,50 Kč/tunu. U kuželových drtičů pracujících s podobným zatížením jsou zpozorovány 

náklady ve výši 2,10 Kč/tunu. 

Dílčí závěr 

Na technologické lince I-V10 je nutno frakce, které odpovídají kvalitativním 

požadavkům, v průběhu zpracování oddělit z toku materiálu již v tento okamžik a připravit 

k expedici na tomto patřičném stupni zpracování. Tímto opatřením zajistit, že sítové 

plochy finální třídírny nebudou zatěžovány tímto materiálem a budou uvolněny pro třídění 

materiálu nejvíce poptávaného produktu, což jsou prané drtě. 

Nutno je vyřešit zatížení finálních třídičů MÚ tak, aby bylo konstantní. V rámci 

snížení provozních nákladů nahradit drcení v odrazovém drtiči Magotteaux jiným typem 

drtiče. 

4.5.3. Linka II 

Tak jak je popsána v kapitole 4.3. Technologická linka II, byla zcela nově 

postavena v roce 2005 od nových základů přes konstrukce až po strojní zařízení. Jelikož 

byla projektována podle aktuálních požadavků trhu, z hlediska sortimentního složení, 
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kvalitativních i kvantitativních ukazatelů. Všechny tyto aspekty včetně bezpečnosti 

provozu a ochrany životního prostředí splňuje i v současné době. 

Dílčí závěr 

Z důvodů popsaných v předcházející kapitole není nutno žádným způsobem 

upravovat technologický proces na této lince. Ze stejného důvodu se nebudu touto linku 

v této práci dále zabývat. Dále se předpokládá její využití dle popsaného schématu až do 

skončení životnosti strojů. 

4.5.4. Proces praní kameniva 

Z celé produkce kamenolomu jsou prány všechny výrobky, které jsou 

produkovány na dříve popisované mokré třídírně (MU). Dle technologického schématu 

lomu Jakubčovice nad Odrou – příloha č. 1, to jsou tyto frakce 0/2 (0/4), 2/5, 4/8, 

8/11(8/16), 11/16(16/22), 11/22, 16/32, 32/63 B, a případně 63/125. V závorkách jsou 

uvedeny možné frakce dle nasítování třídících ploch.  Výsledky prováděných laboratorních 

zkoušek za rok 2012 hodnotící proces praní kameniva jsou vyhovující. U žádné frakce ve 

všech zkouškách není průměrná hodnota obsahu jemných částic za celý rok vyšší, než je 

požadovaná hodnota tohoto ukazatele u nejtvrdší normy na tento ukazatel, což je ČSN EN 

13 043 – Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, 

letištních a jiných dopravních ploch. Toto je doloženo v přiložené tabulce č. 1 – Výsledky 

zkoušek obsah jemných částic rok 2012. 

 

Tabulka č. 1: Výsledky zkoušek obsah jemných částic rok 2012             

Frakce Požadavek ČSN EN 13 043 Průměrná hodnota 2012 

0/2 3 % 1,7% 

0/4 3% 1,3% 

2/5 1% 0,2% 

4/8 1% 0,1% 

8/11 1% 0,1% 
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8/16 1% 0,4% 

11/16 1% 0,2% 

16/22 1% 0,3% 

11/22 1% 0,5% 

16/32 1% 0,4% 

32/63 2% 0,7% 

V celém procesu praní je ovšem jeden velký nedostatek. Jak je patrno na obr. č. 5 

Technologický předpis - Stávající stav drtě-varianta 1A, na technologické lince I-V10, je 

na třídičích KDT 2,0x5,0 (503.1,2 a 504.1,2) odtříděn primárně písek 0/4 v objemu 70 

t/hod. Tento písek je separován ještě před vlastní MÚ a z toho důvodu není vyprán a není 

docíleno snížení obsahu odplavitelných částic u tohoto písku na požadovanou úroveň. Za 

rok 2012 bylo v tomto produktu dosaženo průměrné hodnoty obsahu jemných částic 17,2 

%. Vysoký obsah degraduje kvalitu tohoto písku ve vztahu k zákazníkovi a tudíž je o něj 

takřka nulový zájem. V konečném důsledku se jedná o velkou zátěž kamenolomu, jelikož 

musí být ukládán jako doprovodný produkt bez dalšího využití. Prostory pro ukládku 

nejsou dostatečné a do budoucna se to jeví jako zdroj možných komplikací. 

Technologicky je zde možnost navolit dopravní cestu tohoto produktu na MÚ. Za 

třídiči KDT 2,0x5,0 (503.1,2 a 504.1,2) se navolí klapka směrem na pás 509, mimo pás 

508. Tímto opatřením dojde k tomu, že frakce 0/4 nebude deponována na zemní skládce, 

ale bude dopravena na finální třídírnu k vyprání. Po tom co je písek vyprán, jsou daleko 

lepší možnosti jeho umístění na trhu než je tomu u nevyprané 0/4.  

 Dojde tady ovšem k tomu, že budou více zatěžovány všechny procesy na třídírně 

odplavitelnými částicemi z tohoto písku a následně dojde ke snížení hodinového výkonu ve 

všech ostatních výrobcích a k snížení kvality všech výrobků tím, že bude zvýšen obsah 

jemných částic finálních produktů. Tento aspekt byl ověřen několikráte provozními 

zkouškami. Vzhledem k potřebě udržení maximální kvality produkce a rovněž maximální 

produkce nejžádanějších frakcí (4/8, 8/11, 8/16, 11/16), nemůže být tato technologická 

varianta využívána. 
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Dílčí závěr 

Nutno vyřešit otázku frakce 0/4, tak aby byla celá produkce 0/4 na lince I-V10 

vyprána a snížen obsah odplavitelných částic pod hranici 2% obsahu. Nevolit takové 

řešení, které by ovlivňovalo kvalitu a objem produkce ostatních frakcí. 

4.5.4. Těžba, přeprava a ukládka kalových výpěrků 

Proces těžby, přepravy a ukládky kamenných výpěrků je popsán v kapitole 4.1.3. 

Využití vod při technologickém procesu úpravy. Takovýto proces uložení kalových 

výpěrků vyžadoval v roce 2011 celkové náklady ve výši 5 335 109 Kč, což představuje na 

1 vyrobenou tunu náklad 2,88 Kč. 

Vlastní proces těžby kalů lopatovým rýpadlem je v rámci hodnocení rizik 

vyhodnocen jako činnost, která podstatně ohrožuje bezpečnost práce. Důvodem je velká 

hloubka kalových polí a nutný pohyb lidí a strojů kolem těchto polí při těžbě a přepravě 

kalů, kteří jsou všichni ohroženi touto vodní plochou. 

Z hlediska zatížení životního prostředí je opět tato činnost vyhodnocena jako 

velmi zatěžující. Podstatným důvodem je znečištění nákladních automobilů samotným 

přepravovaným kalem, jež je následně roztroušen po celé dopravní trase. Jedná se tak o 

významný zdroj následné prašnosti, která musí být likvidována nákladným způsobem – 

zametacím vozem. Náklady na zametací vůz v roce 2011 byly ve výši 1 180 000 Kč. 

 Vzhledem k takto vysoké nákladové ceně, přímému ohrožení bezpečnosti práce a 

k značnému zatížení životního prostředí dosud využívanou technologií těžby a přepravy 

kalů je žádoucí nalézt alternativu k této technologii, která odstraní výše popsané aspekty.                     
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5. OPTIMALIZACE TECHNOLOGIE ÚPRAVY KAMENIVA 

V předloženém návrhu optimalizace technologie úpravy kameniva bude řešena 

rekonstrukce technologické linky jako celku v jednotlivých etapách. Jak je uvedeno 

v kapitole 2.5. Stavy zásob v dobývacím prostoru vystačí při předpokládané těžbě do 

1 700 000 tun zpracovaného kameniva za rok na přibližně 60 let provozu. Zpracovaný Plán 

otvírky a přípravy dobývání je schválený až do vytěžení ložiska. Na základě těchto 

skutečností je upřednostněno snížení provozních nákladů. Ačkoliv jsou potřebné investiční 

prostředky vyšší, budou uspořenými provozními náklady v budoucnu kompenzovány. 

Návrh vychází taktéž z potřebné pravidelné obměny strojního zařízení, jelikož 

každý stroj má určitou maximální životnost. Do popředí je zde zakomponován požadavek 

toho, aby tato obměna byla prováděna v rámci linky jako technologického celku. Jako 

hlavní výsledek je vždy brán výkon v jednotlivých frakcích z celé technologie samozřejmě 

při nesnížených požadavcích na kvalitu produkce. Ta bude naopak po provedení 

rekonstrukce zvýšena díky zautomatizování linky a odstranění nerovnoměrného zatížení 

finálních třídičů. 

Celý návrh je zpracován do celkem 8 etap. Tyto etapy lze realizovat každou 

samostatně a nepředpokládá se odstavení provozu lomu jako celku na dobu delší, než je 

každoroční zimní odstávka v trvání max 3 měsíců. Samozřejmě v závislosti na uvolněných 

investičních prostředcích lze realizovat několik etap současně. 

Celkový pohled na návrh optimalizace technologie úpravy kameniva je patrný v 

příloze č. 3 – Z 004-00 Studie Jakubčovice Celkový půdorys. Je zde vyznačeno umístění 

každé konkrétní etapy přímo v situaci lomu.  

 

5.1.     1. ETAPA – Výstavba nového primárního drcení 

Návrh nového řešení je patrný z přílohy č. 4  Z – 1143 – 00 Studie primárního 

drcení a tunelového odběru. Následně je tato etapa vizualizována v jednotlivých řezech 

této studie, které jsou doloženy v přílohách 4/1. – 4/4. 
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Se záměrem snížení provozních nákladů, což obsahuje snížení počtu 

úpravárenských strojů, navrhuji především na stupni primárního drcení toto řešení.  

Návrh řešení 

Zrušení a demontáž obou současných primárních linek, tzn. linky I-V10 na ko 415 

a linky I-V8 na ko 350 o celkovém hodinovém výkonu 900 t/hod. Nahrazení obou těchto 

linek provézt výstavbou úplně nové primární linky s kuželovým primárním drtičem 

s hodinovým výkonem 1 100 t/hod. 

 Výsledkem tohoto řešení bude zvýšení hodinového výkonu primárního 

zpracování, snížení počtu primárních drtičů z dnešních 3 ks na 1 stroj, snížení počtu 

potřebných těžebních strojů z dnešních 2 ks na 1 stroj a snížení počtu potřebných vozidel 

technologické dopravy z 5 strojů na 3 stroje. 

Nový primární drtič navrhuji umístit na úplně nové místo, které se nachází na 

dnešních etážích 400 a 415 v místě jižních okrajů těchto řezů. Toto umístění je patrno na 

příloze č. 3. Primární drtič bude následně střídavě zásobovat dvě tunelové meziskládky 

před sekundárním zpracováním z tunelového odběru. Na každé meziskládce bude rozdílný 

druh materiálu pro rozdílné druhy výrobků. V podstatě na dnešní tunelové meziskládce 

bude skladován materiál na výrobu drtí a na nově vystavěné tunelové meziskládce bude 

materiál pro drážní štěrky. 

Z tohoto důvodu (dvojí druh materiálu) bude i uzpůsobeno plnění primárního 

drtiče (viz. příloha č. 4/2 – Řez primární drcení a tunelová skládka 2). Drtič bude možno 

zásobovat ze dvou stran. Na jedné straně z ko 415 bude předřazena před drtičem 

odhliňovací linka, která bude obsahovat toto strojní vybavení 

 deskový hydraulický podavač S 2071-Q, 

 odhliňovač SG 2151, 

 odhliňovač SS 1633 H. 

 

V případě že bude vstupní surovinu nutno zbavit nekvalitních jílových a 

zahliněných části, bude tato navážena do primárního drtiče přes tuto odhliňovací linku a 

dle požadavku obchodu bude odtříděna frakce buď 0/22, nebo nově spíše 0/32 ŠDb.  
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V případě zpracovávání suroviny pro výrobu železničního štěrku je z provozních 

zkušeností vysledováno, že tuto surovinu není nutno odhliňovat, ba naopak je její 

odhliňování na výše popsané lince nežádoucí. Než jílovité součásti obsahuje tento materiál 

spíše pískové podíly, které jsou žádoucí pro produkci prané frakce 0/4, nebo pro výrobu 

stěrkodrtí ŠDa nebo kv. Z toho je patrno, že tento materiál není nutno odhliňovat, a proto 

navrhuji, aby nebyl zpracováván na odhliňovací lince vůbec. V tomto případě je možno 

primární drtič plnit přímo do drtící komory, k čemuž bude sloužit druhé plnící místo drtiče 

a to na ko 400. Předností tohoto řešení je, že odhliňovací linka nebude opotřebovávána. 

Jak je patrno v přílohách č. 4/3 a 4/4 od primárního drtiče budou vystavěny dvě 

nové dopravní trasy pomocí pásových dopravníků na každou tunelovou meziskládku 

samostatně. Na stávající tunelovou meziskládku bude i nadále zpracováván materiál pro 

výrobu praných drtí, a na nově vystavěnou tunelovou meziskládku bude zpracováván 

materiál pro výrobu drážního štěrku 32/63 BI. Třetí dopravní trasa bude vybudována od 

primární drtírny na deponii materiálů z odhliňovací linky. Jedná se o dva pásové 

dopravníky od primární drtírny na ko 400, kde se utvoří tato deponie a vynášecí dopravník 

o délce 70 metrů. 

 

Návrh drtiče 

Pro výše popsané řešení navrhuji nasadit primární kuželový drtič SANDVIK 

CG650 vč. hydrauliky, ASRi, přímý poháněcí převod, el. motoru viz. obr. č. 10 – Primární 

drtič SANDVIK CG650. Hlavní rozměry jsou na obr. č. 9 – Rozměry drtiče SANDVIK 

CG650. 
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Obr. č. 9: Rozměry drtiče Sandvik CG650 

 

Výkonové parametry drtiče jsou uvedeny v následující tabulce.  

Pro představu jsem v této tabulce uvedl celou řadu těchto drtičů od firmy Sandvik. 

Z ní je dobře patrno, že navržený drtič je nejmenší z této řady. Pro naše nasazení, kdy 

potřebujeme výkon drtiče přibližně kolem 1100 t/hod, je ovšem úplně dostačující. 

 

 

 

Tabulka č. 2: Výkony primárních kuželových drtičů Sandvik  
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Důvody k nasazení tohoto drtiče jsou : 

Hodinová výkonnost 1100 t/hod (na dnešním čelisťovém drtiči nedosažitelná). 

Tato výkonnost je dosahována ovšem při výstupní štěrbině 150 mm. Oproti dnešní štěrbině 

180 mm, která je nastavena na primárním drtiči DCJ 1048 na lince I-V10. Tato menší 

výstupní štěrbina bude mít za následek to, že v dalších drtičích v technologické lince 

nebude muset být dosahováno tak velkého stupně zdrobnění, a tím pádem bude 

dosahováno lepšího tvarového indexu výsledného produktu a může se tak nahradit 

odrazový drtič kuželovým. Tento aspekt je pro Jakubčovický lom velmi důležitý, jelikož 

sedimentární hornina typu droby vykazuje velmi nepříznivé parametry co do přirozené 

kubicity zrn, a tudíž musí být upravována vhodným strojním zařízením. 

Obr. č. 10: Primární drtič SANDVIK CG650 
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Rozpočet této etapy bude uveden v kapitole  5.2. 2. Etapa - výstavba tunelové 

meziskládky. 

5.2.     2. ETAPA – Výstavba druhé tunelové meziskládky 

Příloha č. 4  Z-1143-00 Studie primárního drcení a tunelového odběru.  

Proto, aby první etapa byla plně funkční a hlavně aby byl splněn požadavek na 

zachování selektivní těžby pro výrobu štěrku 32/63 BI, je nutno provézt realizaci 2. Etapy. 

Výstavbu této etapy je možno provézt za plného provozu kamenolomu. 

Pro návrh tunelové meziskládky budou využity zkušenosti ze skládky 

z tunelového odběru na stávající lince, která je již zde provozována bezmála 40 let a 

všechny pozitivní i negativní zkušenosti byly implementovány do rekonstrukce tohoto 

tunelového odběru, která proběhla v roce 2008 tím způsobem, že starý tunel byl kompletně 

rozebrán a byl postaven nový tunelový odběr. 

Meziskládka s tunelovým odběrem bude vybudovaná na ko 350 mezi stávající 

linkou primárního drtiče linky I-V8 a současnou tunelovou meziskládkou. Materiál zde 

uskladněný bude odebírán spodním odběrem. Dopravník z tunelové meziskládky bude 

zaústěn do zásobníku před drtičem Sandvik  CS 660 H (S7). Zde se bude zpracovávat 

materiál cyklicky z jednoho tunelu nebo z druhého. Pro výběr zde bude směrodatné, zda se 

budou vyrábět standardní drtě nebo drážní štěrky. Schéma kompletního tunelového odběru 

je na obr. č. 11 – Řez tunelovým odběrem a na výše uvedené příloze. 

23 

Obr. č. 11: Řez tunelovým odběrem 



Jan Kadúch : Optimalizace technologie úpravy kameniva v lomu Jakubčovice 

 2013  38 

  

Tabulka č. 3: Odhad ceny primární drcení a tunelový odběr 

  EUROVIA JAKUBČOVICE                                              20.2.2013   
  Studie č. Z-1143-00 – Primární drcení a tunelový odběr   

  Primární drcení a tunelový odběr  Cena v Kč 
1 Primární násypka 2 637 000 

  OK primární násypky 1 196 000 

2 Hydraulický podavač SH 2071-Q 3 950 000 

3 OK podavače a odhliňovače včetně skluzů 1 229 000 

4 Pásový dopravník B1000 x 6 000 / 5,5 kW / pro propad 342 000 

5 Skluzy 668 000 

6 Ochozy, schodiště 230 000 

7 Odhliňovač SG 2151 2 250 000 

8 Vibrační podavač 399 600 

9 Odhliňovač SS 1633 H 1 250 000 

10 Pásový dopravník B650 x 10 000 / 5,5 kW / odhlinění 365 000 

11 Jeřábová drážka nosnost 60t, zdvih 22,5 m s pojezdem 1 987 000 

  OK jeřábové drážky s pojezdem 2 420 000 

12 Primární drtič SG650 52 800 000 

  Ochozy,lávky a nástupní schodiště okolo drtiče 230 000 

13 Tunelový mezikus s vibrátorem - 2 ks 386 920 

14 Vibrační podavač 1200x2500 - 2 ks 772 000 

15 Pásový dopravník B1200 x 48 300 / 22 kW / 1 545 600 

  OK přesýpací stanice a skluz na PD 247 000 

16 Pásový dopravník B1200 x 31 200 / 30 kW / na haldu tunelu 1 115 300 

  OK závěsné podpěry PD a táhla 196 500 

17 Pásový dopravník B1200 x 70 000 / 2 x 30 kW / 2 380 000 

18 Pásový dopravník B1200 x 80 000 / 2 x 30 kW / 2 720 000 

19 Pásový dopravník B650 x 70 000 / 30 kW / odhlinění na haldu 1 869 000 

20 Tunelový mezikus s vibrátorem - 5 ks 967 300 

   tyčový uzávěr a skluz do podavače - 5 ks 229 000 

21 Vibrační podavač 1200x2500 - 5 ks 1 930 000 

22 OK podavače a skluz - 5 ks 552 500 

23 Pásový dopravník B1200 x 76 000 / 55 kW / 2 437 000 

      

  CENOVÁ  REKAPITULACE     

  Dodávky  89 301 720 

  Doprava výrobků 563 000 

  Montáž   2 341 600 

  Zvedací mechanismy 1 194 000 

  Technická dokumentace 630 000 

  Zkušební provoz 216 000 

  ODBORNÝ ODHAD CENY STROJNÍ ČÁST CELKEM BEZ DPH 94 246 320 

  OPCE - ODBORNÝ ODHAD STAVEBNÍCH PRACÍ   

  
UZEL PRIMÁRNÍHO DRCENÍ  + TUNEL U PRIMÁRU /ca 1 630 m3-
ARMOVANÝ BETON 9 800 000 

  Tunelový odběr  - ca 520 m3 ARM.BETONU  3 150 000 

  Základy pod dopravníky  - ca 305 m3 ARM.BETONU  1 830 000 

  CENA CELKEM 109 026 320 
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5.3.     3. ETAPA – Rekonstrukce třídění po sekundárním drcení 

Návrh rekonstrukce je patrný z přílohy č. 5 Z – 1057 – 01C Výměna třídiče kóta 

350 Studie, a z příloh č. 6;6.1 Z – 1139 – 02 list 1,2 Skládkování frakce 32/63 na ko 350. 

V rámci pravidelné obměny strojního zařízení a z důvodu vysoké poruchovosti 

třídiče HT 4000 x 1500/2 (501.1) je nutná jeho výměna. V rámci jeho obměny jsme 

vytyčili několik dalších dílčích záměrů: 

1. V rámci pravidelné obnovy výrobního zařízení provézt výměnu třídiče po 

sekundárním stupni drcení na technologické lince Lomu Jakubčovice. 

2. Finální frakci 32/63 B vyčlenit z výrobního procesu hned po sekundárním stupni 

drcení, jelikož již v tomto stupni zpracování splňuje všechny požadované 

parametry. 

3.  Provézt úpravu technologického procesu úpravy kameniva tak, že nebude na 

finální mokré třídírně zpracováváno hrubší kamenivo jak 32 mm.  

4. Počet současně vyráběných prodejných frakcí na technologické lince úpravny 

zvýšit z 6 na 8. 

5. Optimalizovat provoz sekundárního drtiče Sandvik CS 660 a zvýšit jeho 

využitelnost z dnešních 60% výše. Na drtiči Sandvik CS 660 byly v roce 2012 

dosaženy tyto provozní hodnoty 

Hod provozu drtiče celkově       3 625 mth 

Hod provozu pod zatížením   2 170 mth   cca 60% provozního času. 

6. Snížit energetickou náročnost technologického procesu úpravy kameniva. 

 

Návrh řešení 

Ad 1 

Výše zmiňovaný třídič navrhujeme nahradit novým, který bude schopen 

zpracovávat kamenivo dle zrnitostní křivky, která je výstupem z drtiče Sandvik CS 660 

v hodinovém výkonu 750 t/hod. Pro toto nasazení doporučuji třídič od firmy Sandvik SC 

2462.  

Ad 2 

Finální frakci 32/63 B vyčlenit z technologické linky hned po sekundárním drcení 

a zbytečně dále nezatěžovat touto frakcí celou technologickou linku. Tohoto dosáhneme 

tím, že tuto frakci vytřídíme na výše zmíněném třídiči a zde přidanou pasovou soupravou 

odešleme tuto frakci na zemní skládku. 
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Ad 3 

Za zmiňovaný třídič vřadíme dopravník do vratného okruhu pro sekundární drtič 

Sandvik CS 660. Z technologie úplně odstraníme drtič KDH II (501,3), přes který se nám 

dostávají zrna o větší velikosti než je žádoucí. Práce, kterou dodnes tento drtič vykonává, 

bude nahrazena v sekundárním drtiči Sandvik CS 660 (S7) vloženým vratným okruhem. 

 

Ad 4 

Tím, že třídírna nebude zásobována materiálem o zrnitosti větší než 32 mm (této 

hranici docílíme na novém třídiči na spodní sítové ploše), můžeme poslední zásobník a 

první sítovou plochu, využít pro další požadovanou frakci a tu vyrábět současně 

s předchozími. Další frakce, která je vyráběna současně, je již jednou zmíněná 32/63 B. 

Ad 5 

Provoz drtiče Sandvik CS 660 pod zatížením zefektivníme (zvýšíme), instalací 

zmiňovaným vratným okruhem (dopravníkem) od nově osazeného třídiče a zpracováváním 

nadsítného materiálu z tohoto třídiče. 

Ad 6  

I přesto, že v navrhovaném řešení doporučuji větší třídič a několik nových 

dopravníků, tak vyřazením neefektivně využívaného drtiče KDH II (501,3) se celková 

energetická náročnost tohoto stupně úpravy sníží. Stejně tak po tom, co byl ověřen 

v 2 letém provozu drtič Sandvik CS 660 a jeho provozní spolehlivost, bude záložní 

sekundární drtič KDH 1500 z technologie demontován a prodán, což představuje další 

úsporu v instalovaném příkonu. 

Návrh realizace   

VÝMĚNA TŘÍDIČE KO 350 – stejně pojmenovaná je i dokumentace, což je 

přiložená příloha č. 5 včetně soupisu realizovaných technologických zařízení. Před 

samotnou instalací nového zařízení musí být demontována stará technologie od dopravníku 

501 (včetně) až po dopravník 502 (zůstává). Vše mezi těmito dopravníky bude 

demontováno včetně konstrukcí, základů a drtiče KDH II (501.3). V této etapě by proběhla 

výstavba na nově zřízených základech dle přílohy č. 5 
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 (3) nového dopravníku od sekundárního drtiče na nový třídič 1200 x 64 590 

 (20) úprava vynášecího dopravníku od CS 660 na dopravník (3) 

 (5) nové konstrukce a instalace třídiče (4) 

 (9) dopravníku pro mezisítný materiál B800x7 820 

 (10) dopravníku pro nadsítný materiál B 800 x 10 500 

 (16) dopravníku pro vratný okruh B 1000x 68 950 

 (13) zásobník 40 m
3
 se čtyřmi podavači 1 000x2 000 

 obtočný dopravník kolem drtiče Magoteaux 

dále podle přílohy č. 6 

 (4) pásový dopravník B 800x23 300 

 (5) pásový dopravník B 800x 53 881 

 všechny propojovací skluzy, přesypy ochozy, lávky a elektroinstalace dle 

soupisu položek. 

 

Návrh třídiče 

Pro výše popsané nasazení navrhuji nasadit třídič firmy Sandvik SC 2462. Jedná 

se o klasický vibrační třídič se sklonem a kruhovým pohybem obr. č. 12 – Třídič Sandvik 

SC 2462. 

Základní technické parametry: 

 Šířka: 2400 mm 

 Délka: 6000 mm 

 Počet třídících ploch: 2 

 Třídící plocha: 14,4 m
2
 

 Základní sklon: 18°, sklon nastavitelný 16°- 22° 

 Příkon: 30 kW 

 Celková váha: 8500 kg  

 První třídící plocha: hranice třídění 63 mm 

 Druhá třídící plocha: hranice třídění 32 mm 

 Materiál sítových ploch: polyuretan (životnost cca 3 roky) 

 Max vstupní velikost: 400 mm 

 Hranice třídění 1 - 140 mm 
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V následující tabulce č. 4 je rozpočet 3. etapy                                                                                        

Tabulka č. 4: Odhad ceny rekonstrukce třídění po sekundárním drcení 

  EUROVIA JAKUBČOVICE                                                                              20.2.2013   

  VÝMĚNA TŘÍDIČE KÓTA 350 - ODBORNÝ ODHAD CENY 
   Studie  Z - 1057 - 01C                                                                 Cena v Kč 

1 Jeřábová drážka kompletní, vč. kladkostroje nosnost 16 t - 7,5 kW 883 500 

2 Vyztužení sila nad tunelem + plošina pochozí 132 940 

3 Dopravník na třídič PD B 1200 x 64 590 mm / 45 kW / oboustranný ochoz 2 089 160 

  Skluz na třídič s rozrazovým klínem 57 350 

4 Třídič SANDVIK SC2462 / 30 kW /  2 199 000 

5 OK třídiče bez zakrytování třídiče 697 500 

6 Skluzy třídiče + klapka 361 760 

9 Pásový dopravník B 800 x 7 820 / 9,2 kW / 306 300 

  Skluz do zásobníku 19 720 

10 Pásový dopravník B 800 x 10 500 / 11 kW / 407 600 

  Kalhotový skluz s klapkami pro možnost skládkování veleštěrků 83 450 

13 Zásobník 40 m3 se 3 mi skluzy do podavačů 697 500 

14 3 ks vibrační podavač B 1 000 x 2 000 mm / 3x ( 2 x 2,2 kW + fr. Měnič ) /  837 000 

15 Přepadový skluz fr. 0-32 na PD - výška 14,8 m 187 600 

16 Vratný dopravník do zásobníku PD B 1000 x 68 950 mm / 30 kW / 2 166 300 

  Skluz do zásobníku 15 430 

20 Pásový dopravník stávající pod drtičem Sandvik - otočení o 180º / 18,5 kW / 27 750 

Obr. č. 12: Třídič SANDVIK SC 2462  Obr. č. 12: Třídič SANDVIK SC 2462 
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21 Skluz frakce 32-63 57 200 

22 Demontáže stávající technologie  180 000 

23 Nové základy pod novou technologii a úprava terénu 450 000 

24 Rozvody elektroinstalace a řízení  750 000 

  CENOVÁ  REKAPITULACE     

  Výroba  11 857 060 

  Protiprašné zakrytování dopravníků - CAPOTEX 150 000 

  Doprava výrobků 162 000 

  Montáž   865 000 

  Zvedací mechanismy - investor 320 000 

  Technická dokumentace 321 000 

  CENOVÁ NABÍDKA STROJNÍ ČÁSTI CELKEM 13 525 060 

  EUROVIA JAKUBČOVICE                                                                   20.2.2013                             

  Skládkování frakce  fr 32 - 63 na kótě 350      
   Studie  Z - 1139 - 02 - LIST 1, LIST 2                                                                Cena v Kč 

1 Doplnění skluzu P.D. B1000 57 250 

2 Vibrační podavač 1000x2000 / 2x2,2kW 317 500 

3 Úprava podpěr stávajících dopravníků 43 200 

4 Pásový dopravník B 800 x 23 300 / 11 kW 722 000 

5 Pásový dopravník B 800 x 53 881 / 18,5 kW +2x3 Kw se shazovacím vozíkem 1 893 050 

6 Rozvody elektriky  150 000 

7 Základy dopravníku 305 000 

  CENOVÁ  REKAPITULACE     

  Výroba  3 033 000 

  Doprava výrobků 63 200 

  Montáž   374 000 

  Zvedací mechanismy - investor 130 000 

  Technická dokumentace 53 600 

  Základy dopravníku 300 000 

  ODBORNÝ ODHAD CENY STROJNÍ A STAVEBNÍ ČÁSTI CELKEM BEZ DPH 3 953 800 

  ODBORNÝ ODHAD 3. ETAPA CELKEM BEZ DPH 18 228 860 
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5.4.    4. ETAPA – Výměna terciárního drtiče 

Návrh výměny drtiče KDH 1250 III a jeho nahrazení drtičem Sandvik CH 660 

MC je zpracován na příloze č. 7 Z – 0001 – 00 Studie výměny drtiče CH660 náhrada za 

KDH. 

Z důvodu potřebného hodinového výkonu 425 t/hod navrhuji nasadit na tento 

stupeň drcení drtič Sandvik CH 660 MC. Takovýto hodinový výkon v nové technologii 

bude požadován při výrobní variantě výroby drážních štěrků a nastavené štěrbině drtiče 

45 mm. Zároveň při výrobní variantě výroby drtí musí tento drtič pracovat s hodinovým 

výkonem 350 t/hod a výstupní štěrbině 35 mm. Výše uvedený drtič tyto základní 

požadavky splňuje, což je doloženo na technologických schématech v kapitole 6. 

Technické zhodnocení nové technologie. 

Při realizaci této etapy bude nejprve provedena demontáž stávajícího drtiče KDH 

1250 III, ocelové konstrukce drtiče a obslužných plošin, skluzu z pod drtiče se dvěma 

výpady. 

Následně bude provedena montáž nové ocelové konstrukce včetně obslužných 

plošin, nový skluz pod drtičem se dvěma výpady. Bude provedena úprava sklonu 

stávajícího dopravníku (P 2.2) o 1° a následná úprava skluzu pásového dopravníku. Dále 

bude provedena vlastní montáž drtiče Sandvik CH 660 MC a část elektro. Tato etapa si 

vyžaduje nejmenší úpravy a zásahy do konstrukcí, jelikož se jedná o prostou výměnu drtiče 

stejného typu a přibližně rozměrově stejného drtiče jako je ten stávající, ačkoli je vlastně 

výkonově o jednu třídu výše. 

Návrh drtiče 

Jak jsem již uvedl výše, navrhuji nasadit drtič Sandvik CH 660 MC. Jedná se o 

zcela totožný drtič, jaký je nasazený v sekundárním stupni drcení, je však osazen drtící 

komorou MC oproti komoře C, která je nasazena na sekundárním drtiči. Jeden z důvodů 

pro nasazení tohoto drtiče jsou velmi pozitivní provozní zkušenosti téhož drtiče 

v sekundárním stupni drcení. Drtič je zobrazen v řezu na obr. č. 13 – Drtič SANDVIK CH 

660 MC.  
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Obr. č. 13: Drtič SANDVIK CH 660 MC 
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V následující tabulce č. 5 je uveden rozpočet etapy č. 4 

Tabulka č. 5: Odhad ceny výměny drtiče CH 660 MC 

  EUROVIA JAKUBČOVICE                                                              20.2.2013   

  VÝMĚNA DRTIČE CH660MC ZA STÁVAJÍCÍ KDH III  Cena v Kč 

  Studie  Z - 0001 - 00                                                                  

1 Úprava sklonu stávajícího dopravníku o 1º 17 300 

2 Úprava a doplnění skluzu PD 38 320 

3 Nový drtič CH 660 MC 10 770 000 

4 OK drtiče včetně obslužných plošin 429 260 

5 Nový skluz pod drtičem se dvěma výpady 157 740 

     CENOVÁ  REKAPITULACE     

  Výroba KOOL 11 412 620 

  Doprava výrobků 14 860 

  Demontáž stávajícího drtiče KDH včetně OK 17 640 

  Montážní práce strojní a osazení nového drtiče CH660   47 810 

  Zvedací mechanismy - investor 0 

  Technická dokumentace 27 000 

  CENOVÁ NABÍDKA STROJNÍ ČÁSTI CELKEM 11 519 930 
 

 

5.5.     5. ETAPA – Rekonstrukce zásobníků na štěrk 32/63 BI a  

32/63 BI 

Návrh řešení rekonstrukce svahového zásobníku (obr. č. 8) je vyobrazen v příloze 

č. 8, 8/1  Z-1139-03/00 List 1,2 – Studie umístění zásobníků. Vzhledem k havarijnímu 

stavu konstrukcí svahového zásobníku, které vykazují velké množství prasklin, není možno 

dále tento zásobník používat. Nejstarší (pravá) část zásobníku byla v současné době 

odstavena z provozu. Předpokládá se, že jakákoliv rekonstrukce a sanace betonových 

konstrukcí zásobníku by byla velmi nákladná a znamenala by v podstatě vybudování 

nových betonových konstrukcí.   
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Návrh řešení 

Všechny betonové konstrukce svahového zásobníku budou rozebrány až na 

úroveň základů tohoto zásobníku, svah bude zajištěn proti pohybu stavebně. Na stávajících 

základech budou vybudovány nové betonové desky. Na tyto desky budou umístěny dva 

nové velkoobjemové zásobníky, každý o kapacitě 1700 m
3 

viz. obr. č. 14. Jeden zásobník 

bude určen pro skládkování materiálu 32/63 BI a druhý bude pro skladování 32/63B. 

Obr. č. 14: Umístění velkoobjemových zásobníků 
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Toto plnění zásobníků znamená, že zásobník pro 32/63 B bude plněn z třídiče SC 

2462 a druhý zásobník bude plněn materiálem 32/63 BI z třídičů SDT (P1.5, P2.5). Pro 

obojí plnění budou na horní část zásobníků instalovány pásové dopravníky. Obojí připojení 

plnících dopravníků je již řešeno v předcházejících etapách a plynule na sebe navazuje. 

Při následném provozu těchto zásobníků bude možno plnění jakkoliv kombinovat 

v závislosti na požadavcích zákazníků, tzn. že do obou zásobníků bude možno plnit 

kterýkoliv štěrk. Toto zabezpečuje reverzní pás instalovaný na horních částech obou 

zásobníků. 

Z obou zásobníků bude materiál možno expedovat na železniční vagóny přes 

finální dotřídění, tak jak je to nutné při výrobě drážních štěrků. Materiál bude možno 

vypouštět na zemní deponii a z ní opět nakládat do vagónů, ale opět přes finální třídění. 

Tuto možnost lze využít i při dnešní výrobě avšak za provozu dvou třídičů. V novém řešení 

by třídič zůstal pouze jeden. 

Ze zásobníku určeného pro 32/63 B by bylo možno expedovat přímo do 

nákladních automobilů. Tímto řešením nám odpadá nakládka nakladačem ze zemní 

deponie na ko 350. 

Zde nutno uvézt, že původní řešení skládkování 32/63 B na ko 350, by zůstalo 

zachováno pro skládkování frakce 63/125. Tento aspekt bude vždy závislý na požadavcích 

zákazníků. Je zde možno využít jakékoliv kombinace. Například že v obou 

velkoobjemových zásobnících bude skladována 32/63 BI a následně nakládána do 

železničních vagónů, přičemž není potřeba žádná zemní deponie, jelikož kapacita těchto 

dvou zásobníků je dostatečná. V takovémto případě by štěrk 32/63 B byl skladován na ko 

350. 

V následující tabulce je uveden rozpočet této etapy. 

 

Tabulka č. 6: Odhad ceny rekonstrukce zásobníků na štěrk 

  EUROVIA JAKUBČOVICE                                                       20.2.2013     

  Umístění zásobníků fr 32 - 63      ks Cena v Kč 

  Studie  Z - 1139 – 00,03, LIST 1, LIST 2                                                                   
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2 Novy zasypávací skluz na pas. Pol.3 1 65 000 

3 Pásový dopravník B 800 x 25 200 / 11 kW 1 635 500 

4 Úprava podpěr stávajících dopravníků 2 43 200 

5 Plošina pro uložení dopravníků 1 58 050 

6 Pásový dopravník B 800 x 28 133 / 11 kW 1 722 000 

7 Plošina pod pásový dopravník 1 34 200 

8 Úprava stávajících skluzů 1 46 080 

9 Pásový dopravník B 800 x 20 636 / 11 kW / 1 536 050 

10 Meziplošina pro ukotvení dopravníků s ochozem 1 110 250 

11 Pásový dopravník B 800 x 11 656 / 7,5 kW / reverz 1 314 100 

12 Vsypy do sila s plošinou 2 250 060 

13 Zásobník 11x17 m 2 5 494 000 

14 Skluzy na podavače s vibrátorem 2,2 kW 4 692 384 

15 Vibrační podavač 1000x2000 / 2x2,2kW 5 1 585 000 

16 OK podavače 5 288 000 

17 Skluz z podavače 5 250 750 

18 Pásový dopravník B 1 000 x 30 233 / 22 kW / s ochozem 1 833 090 

19 Pásový dopravník B 1 000 x 28 000 / 18,5 kW / s ochozem 1 772 400 

20 Úprava stávajícího skluzu na třídič 1 24 630 

21 Úprava podsítného skluzu 1 43 950 

22 Skluzy třídiče 2 87 220 

23 Pásový dopravník B 800 x 12 980 / 7,5 kW / s ochozem 1 338 280 

24 Pásový dopravník B 1 000 x 6 600 / 7,5 kW  1 217 800 

25 Pásový dopravník B 1000 x 10 000 / 7,5 kW / s ochozem 1 315 860 

26 Pásový dopravník B 1000 x 31 748 / 18,5 kW  1 794 030 

27 Úprava přesypu 1 21 330 

28 Pásový dopravník B 1000 x 41 808 / 22 kW / s ochozem 1 1 138 460 

29 Základy a úpravy stávajících základů  1 3 350 000 

31 Zesílení zásobníků a střecha 2 826 440 

        

  CENOVÁ  REKAPITULACE       

  Výroba    19 888 114 

  Doprava výrobků   391 760 

  Montáž     2 084 700 

  Zvedací mechanismy - investor   0 

  Technická dokumentace   195 000 

  ODBORNÝ ODHAD CENY  CELKEM BEZ DPH   22 559 574 
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5.6.     6. ETAPA – Přemístění a výměna granulovacích drtičů 

Návrh na přemístění granulovacích drtičů a výměna odrazového drtiče 

Magotteaux je zpracován v příloze č. 9  Z-0002-00 Studie umístění kuželových drtičů. 

Důvody k přemístění kuželových a nahrazení odrazového drtiče byly popsány v kapitole 

4.5.2. 

V této etapě navrhuji provézt. V první fázi demontáž drtiče Magotteaux 

z technologie. Na uvolněné místo se namontuje kuželový drtič Sandvik CH440F (drtící 

komora fine). Na stejné podlaží po obou stranách zmiňovaného drtiče se provede 

přemístění obou současných drtičů z předrcovacího okruhu (526, 523). Drtič Sandvik 

CH440F se přemístí bez jakýchkoliv úprav. Na drtiči KDH 1250 GH se v závislosti na čase 

realizace provede důkladná revize stavu drtiče a dle výsledku se rozhodne o jeho 

přemístění nebo nahrazení novým drtičem. Vzhledem k délce provozu tohoto drtiče 

předpokládám, že se bude spíše jednat o nahrazení a tak dále budu (i v rozpočtu) pracovat 

s novým drtičem. KDH 1250 bude tedy nahrazen taktéž novým drtičem Sandvik CH440F.  

Po tomto usazení všech tří drtičů bude současně provedena úprava zásobníku (M). 

 

 

Obr. č. 15: Umístění drtiče Magotteaux  zásobníku M 
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Úprava spočívá v tom, že ze zásobníku budou tři samostatné výpustě, každá 

osazená vibračním podavačem do kuželového drtiče. 

Dále bude provedeno přemístění a úprava pásového dopravníku (529). Bude 

použit stávající dopravník a bude upraven na potřebné rozměry. Tento dopravník 

v dnešním uspořádání má vratnou stanici pod drtičema v předrcovacím okruhu a výsypnou 

stanici na podlaží u drtiče Magotteaux. Slouží k dopravě podrceného materiálu z drtičů 

(526, 523) na dopravník 529 a následně na MÚ. Tento dopravník bude přemístěn 

(vyzvednut) tak, že jeho vratná stanice (počátek) bude u výsypného bubnu dopravníku 522 

a výsypná stanice bude nad ústím zásobníku M. Dále budou namontovány všechny 

potřebné ochozy, lávky, skluzy a přesypy. 

Výhoda takto uspořádané technologie spočívá v tom, že zásobník M bude sloužit 

jako vyrovnávací pro regulaci zatížení celé MÚ. Tento zásobník bude vždy doplňován 

materiálem buď ze zásobníků MÚ, který bude určen k předrcení, nebo z předcházejícího 

stupně drcení tzn. sekundárního, kde výkonnost této části linky je vyšší než výkonnost 

potřebná k zajištění optimálního zatížení třídičů na MÚ. V podstatě už nenastane (mimo 

poruchy technologie) případ, kdy při zvýšeném prodeji frakcí určených pro předrcování 

(11/16 – 22/32) nebude možno dostatečně zatěžovat třídící plochy MÚ. 

Tabulka č. 7: Odhad ceny výměny granulovacích drtičů 

  EUROVIA Jakubčovice                                        20.2.2013     

  Umístění 3 ks kuželových drtičů a úpravy linky ks Cena v Kč 

  Studie  Z - 0002 - 00                                                                    

1 Úprava a přesunutí stávajících podavačů 3 198 350 

2 
Úprava a přesunutí stávajícího P.D., nový přesyp, stěrač, 
podpěry,úprava plošin 1 218 850 

3 Ocelová konstrukce pásového dopravníku B800 1 195 800 

4 Úprava stávajícího P.D. B800x72200 1 169 400 

5 Zesílení konstrukce pro P.D. B800 1 169 840 

6 Úprava stávajícího sila 1 81 400 

7 Nový spodní výpad ze zásobníku 1 257 330 

8 Vibrační podavač B800x1750  nový 1 273 000 
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5.7.     7. ETAPA – Separace kalových podílů z dosud neprané 0/4 

Návrh na separaci kalových podílů z neprané frakce 0/4 je zpracován v příloze 

č. 10 Z-0957-00 Jakubčovice 0-4 voda studie. Celý problém dosud neprané frakce 0/4 je 

konkretizován v kapitole 4.5.4. Proces praní kameniva. 

Tento aspekt navrhuji vyřešit tímto způsobem.  

Vytřízenou frakci 0/4 na třídičích KDT 5000x2000 (503.1,2 a 504.1,2) zachytit 

hned pod zmíněnými třídiči. K uvedenému místu dovézt potrubím technologickou vodu z 

praní kameniva a písek touto vodou zde rozplavit. Dále instalovat potrubní trasu k objektu 

dehydrátoru Binder BSF 40/10 (519). Potrubím dovézt rozplavený písek na tento objekt. 

Na konec potrubí nainstalovat hydrocyklon. Tento hydrocyklon bude zajišťovat rozdružení 

tohoto materiálu na dělící zrnitosti 0,065 mm. Zrna menší než uvedená zrnitost budou 

odvedena stávající potrubní trasou do kalových polí k následnému zpracování. Zrna větší 

než 0,065 mm budou svedena do stávající rozplavovací komory ve vstupu do dehydrátoru 

Binder BSF 40/10 (519), kde se spojí s materiálem (pískem), který byl vytřízen na MÚ. 

V tomto dehydrátoru dojde k dehydrataci písku a následnému skládkování přes pásový 

dopravník s pojízdným výsypem.  

9 Drtič CH440 (1ks stávající ) 1 0 

9 Drtič CH440 ( 2ks nový) 1 11 250 000 

11 Ocelová konstrukce pod 3 ks drtičů 1 630 960 

12 Skluz pod 3 ks drtičů 1 180 760 

13 Zesílení a úprava podlahy pod drtičem 1 158 400 

  CENOVÁ  REKAPITULACE       

  Výroba    13 784 090 

  Doprava výrobků   96 000 

  Demontážní práce a úpravy stávajícího PD   325 300 

  Montáž     395 000 

  Zvedací mechanismy - investor   0 

  Technická dokumentace   89 000 

  

ODBORNÝ ODHAD CENY STROJNÍ ČÁSTI CELKEM BEZ 
DPH   14 689 390 
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Tento celý proces byl popsán v  KADÚCH, J.: Optimalizace separace, 

dehydratace a skládkování kalových podílů v kamenolomu Jakubčovice. Bakalářská práce. 

Ostrava 2011. V návrhu dehydrátoru zpracovaném v této práci byl nasazen dehydrátor 

s větší kapacitou, než byla v té době bezpodmínečně nutná. Důvodem k tomuto řešení, 

bylo vytvoření prostoru pro realizaci zde uvedeného návrhu. 

Lze tedy uvést, že vytřízený písek bude vyprán na požadovanou hodnotu obsahu 

odplavitelných částic do 2%. Tohoto bude ovšem dosaženo bez jakéhokoliv zatížení MÚ 

tímto materiálem a žádným způsobem nebude snížena kvalita produkce praných drtí. 

Vlastní realizace této etapy by proběhla instalací potrubního mostu. Na mostě 

budou vedeny potrubí technologické vody jak vytlačené tak vratné pro rmut. Dále zde bude 

vedeno potrubí stávajícího rozvodu tlakové vody k zajištění zkrápění technologické linky. 

Potrubí bude uloženo na otáčivých ložiscích pro usnadnění manipulace při otáčení potrubí 

během opotřebování. Stávající potrubní most bude rozebrán a některé díly po provedených 

úpravách budou použity na nový most. 

V místě zaústění písku do rozplavovací komory (pod třídiči KDT 5000x2000 

(503.1,2 a 504.1,2)) budou osazeny šnekové dopravníky s plynulým řízením frekvenčními 

měniči. Toto bude sloužit k plynulému dávkování množství písku odebíraného pro praní. 

Položkový rozpočet je uveden v následující tabulce. 

Tabulka č. 8: Odhad ceny separace frakce 0/4 

  Jakubčovice - potrubní most fr 0 - 4   

  Číslo výkresu : Z-0957-00   

  Předběžný rozpočet Cena v Kč 

1 Potrubní most s podpěrami 37 750 kg - hmotnost bez podpěr  1 403 500 

  stávající podpěry budou zdemontovány    

  zkráceny,osazeny připojovacími přírubami a zavařeny do nového mostu 199 860 

2 Potrubí fr 0 - 4 mm ø 245/10 mm - 100 m s rolnam na otočení 363 873 

3 Vodní tlakové potrubí ø 89/8 mm - 2 x 130 m + příruby,držáky 249 100 

4 Přechodové kusy do šnekových dopravníků - 2 x 38 000 

5 Ruční uzávěry pro regulaci toku materiálu k šnekům - 2 x 19 000 

6 
Šnekové dopravníky ø 320 x 2000 mm - šnekovice HARDOX - 2 x + 
FREKV.MĚŇ. 194 000 

7 Potrubí od šneků s rozplavovacími nádobami 86 120 

8 Napojení od stávající rozplavovací komory 31 740 

9 Zhotovení schodiště 83 040 

  Hydrocyklon Warman 400 000 
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  CENOVÁ  REKAPITULACE     

  Dodávky pol. 1 - 9 3 068 233 

  Doprava výrobků 114 400 

  Montáž   287 000 

  Zvedací mechanismy  180 000 

  Technická dokumentace a statický výpočet 98 000 

  STROJNÍ ČÁST CELKEM 3 747 633 
 

5.8.     8. ETAPA – Doprava kalů do uložiště čerpáním  

Důvody pro hledání alternativy k dosud využívané technologii těžby a přepravy 

kalových výpěrků byly popsány v kapitolách 4.1.3 a 4.5.4 

Návrh řešení 

Pro dopravu kalových výpěrků do trvalého uložiště ve vnitřní výsypce lomu 

navrhuji tento způsob dopravy. V místě sedimentačních nádrží instalovat vhodné čerpadlo 

k čerpání sedimentovaných výpěrků. Instalovat potrubní trasu od tohoto čerpadla do místa 

ukládky tzn. vnitřní výsypky lomu. Pomocí čerpadla a potrubní trasy čerpat kontinuálně 

kalové výpěrky během provozu do místa ukládky. Potrubní trasa je znázorněna na 

obr. č. 16 – Návrh potrubní trasy čerpání kalů. 

K úplnému vyloučení kalových polí z technologického procesu praní kameniva, 

navrhuji vsadit do vratného potrubí technologické vody lamelový zahušťovač, který bude 

zajišťovat zahuštění kalových výpěrků na cca 40% obsahu tuhé fáze. Takto zahuštěné 

kalové výpěrky budou přímo vstupovat do čerpadla a kontinuálně čerpány. Vystupující 

voda z lamelového zahušťovače bude svedena do sací jímky hlavního čerpadla 

technologické vody a znovu použita. Situování celé navržené technologie je zřejmé z obr. 

č. 16 – Umístění zahušťovače, čerpadla a potrubní trasy. 

Umístění lamelového zahušťovače a čerpadla   

Potrubní trasa vedená po povrchu 

Potrubní trasa vedená na potrubním mostě  

Potrubní trasa vedená pod povrchem (komunikace) 

Prostor uložiště kalových výpěrků 
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Návrh čerpadla 

Zadávací podmínky 

-obsah sušiny ve rmutu   40% 

-přepravné množství    40 m
3
/hod 

-jmenovitý průměr potrubí    DN 150 

-dopravní vzdálenost   1100 m max 

-výškové převýšení    70 m 

-potrubní oblouky    8 

-max přípustný tlak    106 bar 

-provozní hodiny den    16 

-provozní dny za rok   200 (zima ne) 

Obr. č. 16: Umístění zahušťovače, čerpadla a potrubní trasy  
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Pro výše uvedené zadávací podmínky navrhuji osadit pístové čerpadlo 

průmyslových kalů  SCHWING KSP 65 HD (K) s hydraulickým agregátem EHS 1200 – 

200 kW. 

Jedná se o čerpadlo s talířovým ventilovým systémem a plně hydraulickým 

dvouválcovým systémem. Čerpadlo umožňuje dopravu hustých látek a kalů s vysokým 

obsahem sušiny. Celková koncepce čerpadla a plynulé oddělení sacího a výtlačného 

prostředí zaručuje bezporuchový provoz i při nejvyšším pracovním zatížení. 

 

Součástí čerpadla je hydraulický agregát EHS 1200 o výkonu 200 kW hnaný 

elektromotoricky s integrovanou olejovou nádrží. 

Technické údaje čerpadla KSP 65 HD (K) 

o Zdvih pístu     1 600 mm 

o Průměr dopravního válce   230 mm 

o Průměr hydraulického válce  150 mm 

o Převodový poměr    1:2,35 

o Hmotnost     3 000 kg 

o Zastavovací rozměry   6200x1400x1450 

Technické údaje agregátu EHS 1200 

o Obsah nádrže     1200 

o Max průtok oleje    450 l/min 

Obr. č. 17: Čerpadlo SCHWING KSP 65 HD a hydraulický agregát EHS  
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o Max tlak oleje    280 bar 

o Olejový chladič    olej-vzduch 

o Výkon motor     200kW 

o Počet otáček      1500 

o Zastavovací rozměry    3700x1440x1950 

o Hmotnost     2500 kg 

 

Návrh lamelového zahušťovače 

Pro zahuštění rmutu před vstupem do čerpadla navrhuji osadit potrubní trasu 

vratného potrubí technologické vody lamelovým zahušťovačem. Uvnitř lamelového 

zahušťovače jsou šikmé lamely a jejich hloubka nahrazuje plochu velkých kruhových 

zahušťovačů (Vlastimil Řepka, 2004). 

 Lamelový usazovač je určen k oddělení a usazení kalových flokulovaných částic 

z kalové vody na bázi sedimentace – usazování ve spodní části zahušťovače. V praxi to 

znamená, že částice s větší specifickou hmotnosti než voda a větší než 50 mikrometru se 

usazují. Menší částice se usadí, jsou-li zpracovány koagulací flokulačními činidly. Kalová 

voda přitéká do zahušťovače kanálem kalové vody spodem pod spodní část lamel. Zde se 

obrací a teče podél lamel vzhůru. Pevné částice klesají na lamelové desky, během tohoto 

procesu vyčištěná voda proudí vzhůru a poté přepadem odtéká k výpusti. Kaly kloužou po 

lamelách dolů a usazují se ve spodním trychtýři. Aby se zabránilo vytvoření kalových 

bloků, zabudovává se hřeblový stěrač kalů. Sedimentované kaly se cyklicky vypouští. 

Takto popsaný princip činnosti je zřejmý z obr. č. 18 Lamelový zahušťovač – princip 

činnosti. 

 



Jan Kadúch : Optimalizace technologie úpravy kameniva v lomu Jakubčovice 

 2013  58 

  

 

Obr. č. 18: Lamelový zahušťovač - princip činnosti 

Zadávací podmínky 

o Objem vstupního rmutu    400 m
3
/hod 

o Obsah kalů ve rmutu max    23 t/hod 

o Max výška příruby vstupního potrubí  7 000 mm 

 

Pro konkrétní nasazení za takovýchto vstupních podmínek v naší aplikaci 

doporučuji nasadit lamelový zahušťovač typ SK 250 / 40 / 14 /K firmy Leiblein. Z důvodu 

splnění všech zadávacích podmínek (výška zahušťovače) je potřeba osadit dvojici 

takovýchto zahušťovačů. 
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Technické údaje zahušťovače 

o Čistící plocha 250 m
2
 

o Typ lamel Leiblein voštinový filtr 

o Rozestup lamel 40 mm 

o Úhel sklonu lamel 60° 

o Délka lamel 2 000 mm 

o Materiál lamel polypropylen 

o Statický mísič 

o Obsah 60 m
3
 

o Objem kalů 8 m
3
 

o Nádoba ocelová 

o Konstrukce profilová ocel, pozinkovaná 

o Rozměry d x š x v 5 800 x 4 260 x 7 000 mm 

o Čistá hmotnost 25 t 

Lamelové zahušťovače tedy budou osazeny dva. Jeden v pravém a jeden v levém 

provedení, jinak jsou úplně identické (zrcadlově). Připojeny budou na vratné potrubí 

kalové vody. Na spodní výpustě zahušťovačů bude připojeno výše popsané čerpadlo. Toto 

čerpadlo kvůli minimalizování zastavovací výšky je navrženo firmou Schwing v otočeném 

provedení o 180°. Provoz zařízení bude probíhat kontinuálně a automaticky s provozem 

celé technologické linky. Čidla v kuželové části zahušťovače budou sledovat výšku 

hladiny kalů a v závislosti na této hladině budou řídit provoz čerpadla. Pro odstávku 

čerpadla bude nainstalována vypouštěcí armatura na výtlačné potrubí. Před odstavením 

provozu bude do čerpadla vtlačena čistá voda, po protlačení vody celým potrubím bude 

voda vypuštěna přes tuto armaturu.  

Zástavbový výkres zahušťovačů s čerpadlem je na obr. č. 19 
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Obr. č. 19: Lamelový zahušťovač LEIBLEIN s čerpadlem SCHWING 
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 Položkový rozpočet této etapy je uveden v následující tabulce 

Tabulka č. 9: Odhad ceny čerpání kalů 

  Jakubčovice - čerpání kalů   

  Číslo výkresu :    

  Předběžný rozpočet Cena v Kč 

1 Čerpadlo KSP 65 HD(K) 3 750 000 

2 Hydraulický agregát EHS 1200,200 kW 913 750 

3 Lamelový zahušťovać 2 ks 6 198 000 

4 Potrubní trasa DN 150, 1100 m 275 000 

5 Potrubní most 30 m 190 000 

6 Stavební připravenost  - základy 350 000 

  CENOVÁ  REKAPITULACE     

  Dodávky pol. 1 - 6 11 676 750 

  Doprava výrobků 115 000 

  Montáž   160 000 

  Zvedací mechanismy  45 000 

  Technická dokumentace a statický výpočet 38 000 

  STROJNÍ ČÁST CELKEM 12 034 750 
 

 

6. TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NOVÉ 

TECHNOLOGIE 

V kapitole 4.2. je uveden flow sheet stávající technologie ve výrobní variantě 

výroby železničních štěrků, a v kapitole 4.1.3. je uveden flow sheet stávající technologie 

ve výrobní variantě výroby drtí. V uvedených schématech je přesné nastavení celé 

technologie, u každého drtiče jeho průměrné zatížení, zdvih nebo excentricita, otevřená 

nebo sevřená výstupní štěrbina, třídící rozhraní každé sítové plochy, průměrné a maximální 

zatížení.  

V každém schématu jsou obsaženy výkonové parametry dané technologie v dané 

výrobní variantě, od hodnot navážky do primárního drtiče, přes výkony jednotlivých drtičů 

a dělení toků materiálu. Nakonec v každém schématu jsou obsaženy výsledky 

zpracovatelského procesu ve formě výstupních frakcí a jejich hodinových váhových 

hodnot. Takto máme představu o účinnosti ohledně výkonu technologie buď u jednotlivé 

frakce, anebo u součtu všech frakcí. 
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Takto jsou zřejmé i výsledky stávající technologie v uvedených dvou výrobních 

variantách. V další časti, uvedu technologické předpisy ve stejných výrobních variantách, 

ale samozřejmě v uspořádání podle v této práci uvedených etap pro optimalizování 

výrobního procesu. V podstatě to znamená, že všechny etapy v práci navržené jsou do 

těchto předpisů zahrnuty a výsledky v nich obsažené jsou vlastně výsledky optimalizace 

technologie.  

Na obr. č. 20 je zobrazen Technologický předpis – nová linka drtě-varianta 1A, a 

na obr. č. 21 je zobrazen Technologický předpis – nová linka železniční štěrky-varianta 

2B. 

Výsledky výrobního procesu  každého schématu jsou sumarizovány v následující 

tabulce č. 10 – Výrobní výsledky variant.   

Celkové náklady všech osmi etap optimalizace technologie úpravy jsou obsaženy 

v tabulce č. 11 – Celkové náklady optimalizace.  

Z uvedených údajů v těchto tabulkách vyplývá, že průměrný výnos nové 

technologie oproti stávající je o 350 tun/hod a o 94 370 Kč/hod vyšší než při provozu 

současné technologie.  

Korekcí průměrného využití fondu pracovní doby (12 h denně s využitím na 70% 

výkonu) stanovíme reálný výnos této nové technologie 

                             

                                    

Při celkové ceně investice 173 577 597 Kč je návratnost nové technologie za 

3 503 hodin provozu.  Tento údaj by samozřejmě platil za předpokladu, že se podaří 

veškerá produkce umístit na trh a výrobky se prodají. Tato skutečnost bude ovlivňována 

trhem a nelze ji přesně určit. Jestliže reálně uvažujeme, že se podaří umístit z tohoto 

množství 20% produkce, pak celková doba návratnosti se nám prodlužuje pětinásobně a 

výsledkem je 17 515 hod provozu technologické linky. Při ročním provozu linky 

v průměru 2460 hod je reálná návratnost 7,2 let.  
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 Obr. č. 20: Technologický předpis – nová linka drtě – varianta 1 B-zpracováno v programu PlantDesigner fa. Sandvik 
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 Obr. č. 21: Technologický předpis – Železniční štěrky  – varianta 2 B-zpracováno v programu PlantDesigner fa. Sandvik 
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Tabulka č. 10: Výrobní výsledky variant 

Varianta 
1A- současná 

drtě 1B-nová drtě 
2A současná 

štěrk  2B nová štěrk 

Vstup  (t.h-1) 1000 1200 1000 1200 

Odval (t.h-1) 155 81 137 0 

Produkt 

Cena   

  Výnosy (t.h-1) 

(kč.t-1)   (kč.h-1) 

0-4 240 76 222 84 242 

    18 240 53 280 20 160 58 080 

2-5 270 17 22 17 21 

    4 590 5 940 4 590 5 670 

4-8 345 69 94 68 88 

    23 805 32 430 23 460 30 360 

8-11 370 52 74 51 69 

    19 240 27 380 18 870 25 530 

11-16 295 54 107 54 100 

    15 930 31 565 15 930 29 500 

16-22 255 58 52 56 48 

    14 790 13 260 14 280 12 240 

22-32 215   110 0 100 

    0 23 650 0 21 500 

22-90 0 24 0 20 0 

    0 0 0 0 

32-63 BI 245   0 112 162 

    0 0 27 440 39 690 

VÝNOSY t/h 350 681 462 830 

CELKEM kč/h 96 595 187 505 124 730 222 570 

VÝNOS  VARIANTY  t/h 0 331 0 368 

PROTI SOUČASNÉ kč/h 0 90 910 0 97 840 
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Tabulka č. 11: Celkové náklady optimalizace 

Č.E. ETAPA NÁKLADY 

1. Výstavba nového primárního drcení 99 410 820 Kč 

2. Výstavba druhé tunelové meziskládky 9 615 500 Kč 

3. Rekonstrukce třídění po sekundárním drcení 18 228 860 

4. Výměna terciárního drtiče 11 519 930 Kč 

5. Rekonstrukce zásobníků na štěrk 32/63 BI  22 559 574 Kč 

6. Přemístění a výměna granulovacích drtičů 14 689 390 Kč 

7. 
Separace kalových podílů z dosud neprané 

0/4 3 747 633 Kč 

8. Doprava kalů do uložiště čerpáním 12 034 750 Kč 

  CELKOVÉ NÁKLADY 173 577 597 Kč 
 

V následujícím přehledu jsou shrnuty úspory těžební techniky, úpravárenských 

strojů a potřebné personální náročnosti po provedení optimalizace oproti dnešnímu stavu. 

 

 Dnes Po optimalizaci       Úspora 

 

Těžební stroje          4   2 2 

 

Technologická vozidla        6 + 3              4                       3 

 

Drtiče           10              6                       4 

 

Třídiče           21   15                      6 

 

Dělníci           68   57                      11 
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7. ZÁVĚR 

Závěr této diplomové práce provedu zhodnocením splnění cílů, které byly 

vytýčeny v úvodu této diplomové práce. 

o První a druhý cíl na zjednodušení výrobního procesu byl naplněn tím, že byl 

snížen počet těžebních a úpravárenských strojů se sníženou personální náročností. Roční 

výrobní kapacita byla zachována při změně zrnitostní skladby, kdy hlavní výrobní 

sortiment se realizuje ve frakcích do 22 (32) mm. 

o V optimalizaci je navrženo vyčlenit frakci 0/32 ŠDb ihned ve 

zpracovatelském procesu před primárním drcením, a frakci 32/63 B (variantně 63/125) po 

sekundárním drcení a obě frakce na těchto místech předat k expedici. Tím byl naplněn třetí 

cíl této práce. 

o Čtvrtý, patý a šestý cíl – snížení výrobních nákladů a zachování současného 

výrobního sortimentu, byl taktéž splněn jak je zřejmé z tabulky č. 10 a Technologických 

předpisů. 

o Sedmý cíl- konstantní zatížení finálních třídičů je naplněn, tak jak je 

popsáno v kapitole 5.6 – Přemístění a výměna granulovacích drtičů.  

o Požadavek § 30 zákona č. 44/1988 na hospodárné zpracování nerostů, byl v 

této práci naplněn ve všech výše popsaných bodech. 

o Co nejúplnější využití vydobytých nerostů s co největší výtěžností jejich 

složek byl na Jakubčovickém kamenolomu touto prací povýšen tím, že materiál který se 

dříve ukládal na odval jako 0/22 – odpad, je nově vyráběn jako 0/32 Šdb a tento produkt 

nachází na trhu dostatečné uplatnění, a tudíž je předpoklad toho že nebude žádný ukládán 

na odval. 

Další přínos práce k naplnění tohoto požadavku je v tom, že dříve nepraná frakce 

0/4, která byla taktéž celá ukládána na odval jako neprodejná, bude nově vyprána a snížen 

obsah odplavitelných částic pod 2%. Takto upravený produkt bude mít daleko širší 

uplatnění na trhu a tím odbytové možnosti. 
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Při provozování hornické činnosti se vždy jedná o zásah do stávajících přírodních 

podmínek. V podvědomí lidí je tato činnost spojována doslova s devastací okolí a krajiny. 

Je potřeba dbát na to, aby těžba a zpracování kameniva byla prováděna citlivě, bez příliš 

negativního celkového zásahu do krajiny. S určitou devastací krajiny během vlastní 

činnosti lomu je třeba počítat. Je však nutno vytipovat možná rizika negativního dopadu na 

životní prostředí, a tyto pak minimalizovat použitím vhodné technologie těžby a 

zpracování nerostných surovin. Také tyto aspekty jsem měl na zřeteli při zpracování této 

diplomové práce. 
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