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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

IVÁNEK, Z. Koncepční návrh uspořádání zpracovatelské linky na recyklaci R-materiálu. 

Ostrava: Katedra výrobních strojů a konstruování, Fakulta strojní VŠB-Technická 

univerzita Ostrava, 2013, 69 s. Bakalářská práce, vedoucí: Melecký, J. 

 

Cíl bakalářské práce je provést koncepční návrhy uspořádání zpracovatelské linky na 

recyklaci R-materiálu. Z těchto koncepčních návrhů je vybrán jeden, který je dále 

podrobně popsán a rozpracován. Vybraný návrh je osazen těmito komponenty: vibrační 

dopravník, násypka, nosná konstrukce topidel, sálavá topidla, zásobník ohřátého              

R-materiálu. Bakalářské práce se také zabývá celkovou konstrukcí násypky, která nám 

usměrňuje R-materiál na vibrační dopravník. V teoretické části jsou uvedeny používané 

technologie na recyklaci R-materiálu a také způsoby jakými lze recyklaci provádět. 

 

ANNOTATION BACHELOR THESIS 

 

IVÁNEK, J. Conceptual design of a processing machine for r-Stuff Treatment. Department 

of Production Machines and Design, Fakulty of Mechanical Engineering, VŠB-Technical 

University of Ostrava, 2013, 69 pages. Bachelor Thesis, supervised by: Melecký, J. 

 
The main target of this bachelor thesis is design of a processing machine for r-Stuff 

Treatment. From the conceptual design is selected one, which is further described in detail 

and developed. The selected design is equipped with the following components: vibrating 

conveyor, funnel, structure heaters, tank heated r-Stuff Treatment. Bachelor thesis also 

deals with the overall structure funnel that directs us to the material vibrating conveyor. In 

the theoretical section provides the technology for recycling materials and ways in which 

recycling can be carried out. 
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Seznam použitého značení 

 
A     amplituda kmitu                [m] 

       mechanická práce                [J] 

      kinetická energie                [J] 

F    síla                       [N] 

G     tíha                       [N] 

       koeficient provozní bezpečnosti              [-] 

       technologický koeficient               [-] 

L, l    délka               [mm] 

O    obvod                [mm] 

       hmotnostní průtok         [kg   ] 

       objemový průtok                   [     ] 

R     hydraulický poloměr                [m] 

V     objem             [mm3] 

  ,       šířka                         [mm] 

         maximální rozměr zrna           [mm] 

f     koeficient tření                 [-] 

      frekvence               [Hz] 

g     tíhové zrychlení            [    ] 

  ,       výška                             [mm] 

k     součiniteli bočního tlaku                 [-] 

  ,   ,  ,      rychlost                [    ] 

w    koeficient žlabu                      [-] 

      úhel vrhu materiálu                 [°] 

      úhel žlabu násypky                      [°] 

      sypný úhel vytvořeného svahu              [°] 

      úhel žlabu vibračního dopravníku              [°] 

      úhel stěny násypky                [°] 

      úhel stěny násypky                [°] 

      sypná tíha         [N   ] 

      úhel stěny násypky                [°] 

     úhel vnitřního tření                [°] 
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ε    úhel hrany násypky                 [°] 

λ    koeficient výtoku                 [-] 

ρ    hustota         [kg   ] 

      sypná hmotnost       [kg   ] 

      počáteční soudržné napětí          [Mpa] 

      úhel vnějšího tření      [°] 

Ψ    sypný úhel       [°] 
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1. Úvod 

 

Každodenním problémem veřejných komunikací je poškozování silnic a dálnic vzniklé 

dopravním přetížením nebo nekvalitní asfaltovou pokrývkou, kdy např. dochází k 

podélným trhlinám a vzniku výtluků ve vozovce. Tyto poruchy na komunikacích se po 

jejich neudržování dále zvětšují. Proto, abychom zabránili výtlukům ve vozovce a dalším 

jejím rozšiřováním, které vznikají díky povětrnostním, teplotním vlivům, je nutné se 

zabývat jejich opravou. Opravou vozovky se rozumí soubor technologií k odstranění 

poruch nejméně obrusné vrstvy vozovky výměnou obrusné vrstvy nebo krytu, zesílením 

anebo recyklací. Tedy porušená vozovka bude odfrézována a dále zpracována na               

R-materiál (recyklována asfaltová směs). Využití R-materiálu sebou přináší pozitivní 

přínosy v podobě spotřeby přebytečného stavebního odpadu a jeho znovupoužití při 

výstavbě a zároveň využití kvalitního materiálu. Před vysypáním materiálu na vozovku 

musí tento R-materiál projít určitým tepelným procesem. Poté co má R-materiál potřebnou 

teplotu,  je navezen na vozovku a zaválcován. Tímto procesem lze odstranit vzniklé 

poruchy na vozovce nebo vytvářet nové silnice, cyklostezky, parkoviště apod. 

 

První část této práce je teoretická (rešeršní), která se zaměřuje na obecnou úpravu a 

údržbu vozovek, způsoby recyklací asfaltových směsí a podkladních vrstev, základním 

rozdělením recyklace. Na závěr teoretické části jsou popsány stroje, které umožňují 

provést opravu a výstavbu vozovek. V další části se zaměříme na koncepční návrhy 

zpracovatelské linky R-materiálu, která bude splňovat veškeré požadavky. Především 

správné prohřátí R-materiálu na teplotu přibližně 160-170°C. Nutné je zajistit nejenom 

správné a rovnoměrné prohřátí, ale také zamezit spálení asfaltových částic obsažených v  

 R-materiálu. Tato zpracovatelská linka bude umožňovat opravu silnic 2. a 3. třídy a také 

jejích novostavbu. Z koncepčních návrhů je vybrán nejvhodnější návrh, který se skládá 

z vibračního dopravníku, násypky, nosné konstrukce topidel, sálavých topidel, zásobníku 

ohřátého R-materiálu.  

 

Materiál je vsypán do násypky, která slouží pro určení regulace rychlosti a usměrnění 

materiálu na vibrační dopravník. Tento dopravník nám zajišťuje dopravu a současné 

promíchání R-materiálu. Mezi tím sálavá topidla, která jsou těsně nad vibračním 

dopravníkem, ohřívají materiál na potřebnou teplotu. Všechny tyto zařízení jsou upevněny 

k rámu, který je zkonstruován tak, aby bylo možno tuto linku převážet po komunikacích. 
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Konečný ohřátý R-materiál je dopraven na vozovku a poté válcován. Všechny jmenované 

komponenty jsou následovně podrobně popsány. Na závěr pro technické doplnění 

bakalářské práce jsem zkonstruoval násypky této zpracovatelské linky, určil jejich 

geometrický tvar, rozměr a provedl pevnostní analýzu. 

 

 

2. Oprava a údržba vozovek 

 

Pro zachování bezpečnosti provozu na veřejných komunikacích musí být dodržována 

určitá pravidla spojená s péčí o vozovky. Tuto problematiku řeší provozní způsobilost 

vozovky, která se zabývá podélnými, příčnými nerovnostmi a protismykovými vlastnostmi 

povrchu vozovky. Dále se detekují poruchy vzniklé na vozovce, které jsou zaznamenávány 

obrazovým záznamem tj. videozáznamem, sekvenčním snímáním, poté se určí stav 

vozovky pro plánování údržby a oprav. Nesmíme také opomenout únosnost a dopravní 

nehodovost na pozemních komunikacích, která ovlivňuje prioritu plánování a provedení 

údržby a oprav na základě snížení počtu nehod. 

 

2.1 Návrh běžné údržby 

 

Návrh běžné údržby provádí vlastník nebo správce komunikace. Běžná údržba zahrnuje: 

 

a) postřiky, nátěry a těsnění trhlin 

Tyto metody slouží k zlepšení původních vlastností obrusné vrstvy vozovky. Nátěry jsou 

vhodné pro opravy a prodloužení životnosti nebo také při ztrátě kameniva z nátěru. 

Postřiky se používají k zajištění vzájemného spojení jednotlivých konstrukcí vrstev, ztrátě 

asfaltového tmelu a hluboké koroze. Jako materiál se používá kamenivo stejnosměrné 

kvality a pojivo, např. silniční asfalty, asfaltové emulze apod. 

 

b) vysprávky vozovky 

Tato technologie se provádí k opravě porušených úseků komunikace v případě, že porušení 

zasahuje do větší části tloušťky vozovky. Princip metody je založen na vyfrézování do 

hloubky porušené vrstvy a poté použití nové studené asfaltové směsi nebo s použitím 

živočišných směsí obalovaných za horka. 
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2.2 Návrh opravy 

 

a) Údržba mikrokobercem za studena 

b) Výměna obrusných vrstev 

c) Výměna krytových vrstev 

d) Recyklace vrstev za horka krytových (podkladních) 

e) Zesílení dlážděných vozovek 

f) Zesílení okraje vozovky 

g) Recyklace asfaltových vrstev za studena na místě asfaltovou emulzí nebo 

zpěněným asfaltem 

h) Recyklace podkladních vrstev 

 

3. Recyklace vozovek 

 

Využití odpadních materiálů a recykláž v konstrukci vozovky je velmi aktuální téma.                        

Recyklací se tedy rozumí znovupoužití vyfrézovaného materiálu, kde cílem je přeměna 

porušené a nehomogenní vrstvy vozovky, která vykazuje postupnou degradaci.  Recyklací 

se zlepší vlastnosti konstrukce vozovky, a to jak fyzikálně chemických tak i reologické.  

Reologie se zabývá trvalou deformací, která při vysokých teplotách musí být malá a 

zároveň se asfalt nesmí lámat při nízkých teplotách. Dalšími cíly je zlepšení nosnosti a 

životnosti vozovky, protismykových vlastností a zvetšení mechanické odolnosti proti 

opotřebení. 

 

Obr. 3.1 – symbol recyklace [1] 

 

První pokusy recyklace začínaly po 2. světové válce ve Velké Britanii a USA. Kolem 

80. let se tato metoda začala rozvíjet díky větším znalostem vlastností materiálů a 

dostupnosti strojů. Recyklace vozovky v ČR se začala nejvíce rozvíjet na začátku 

21.stoleti, a to zejména z důvodu ekonomického tlaku na recyklaci. V letech 2005-2008 se 

zvýšila cena za tunu asfaltu z 232$ na 650$, což bylo jedním z hlavních důvodů rozvíjet 

recyklační proces.  V dnešní době se recyklace vozovek používá nejvíce v Austrálii, USA, 

Jižní Africe, Japonsku, Německu a Španělsku. 
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Obr. 3.2 – Historie ceny ropy [2] 

 

3.1 Důvody pro recyklaci 

 

a) Zpracování recyklovaného materiálu porušené vozovky 

b) Snížení čerpaní přírodních materiálů díky znovupoužití 

c) Snížení objemů skládky a jejich omezení 

d) Šetrnost k životnímu prostředí, menší zásahy do krajiny 

e) Snížení pracovní doby, tedy ekonomický přínos 

f) Snížení materiálových zdrojů (kamenivo, ropa) 

g) Snížení energických zdrojů (pohonné hmoty) 

h) Snížení nákladů na dopravu 

i) Snížení pracovního provozu (hluk, výfukové plyny) 

j) Snížení skleníkových plynu CO2 

k) Zlepšení vlastností, kvality a životnosti vozovky 

 

3.2 Rozdělení vozovek podle deformačních charakteristik krytu 

 

a) Netuhá vozovka je vozovka s asfaltovým nebo jiným krytem se stmeleným nebo 

nestmeleným materiálem. 

b) Tuhá vozovka je vozovka s cementovým krytem anebo s podkladem z prostého nebo 

vyztuženého cementového betonu. 

c) Polotuhá vozovka je vozovka s asfaltovým krytem a hydraulicky stmelenými podkladními 

vrstvami. 
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4. Netuhá vozovka 

 

Rozdělení recyklace netuhých vozovek: 

 

• Podle místa provádění 

 - v míchacím centru (in plant) = obalovna, mobilní jednotka 

 - na místě (in place) 

 

• Podle teploty zpracování 

 - za horka 

 - za studena 

 

• Základní druhy recyklací 

 - recyklace na za studena na místě a v míchacím centru 

 - recyklace v míchacím centru (na obalovně) za horka 

 - recyklace na místě za horka 

 

4.1 Recyklace za studena na místě 

 

Běžným denním problémem je zhoršování technického stavu pozemních komunikací. 

V mnoha případech mají poškozen celkový kryt nebo mají malou únosnost podkladní 

vrstvy. U jednotlivých poruch, jako jsou trhliny, praskliny, vzniklá koroze vozovky apod., 

je možné použít různé metody oprav, jako jsou udržovací nátěry, položení mikrokoberců a 

další druhy sanačních úprav. Avšak u větších poškození, které zasahují do vnitřní struktury 

vozovky, je poškození diagnostikováno a dále je vybrán přesný způsob opravy a stanoven 

technologický postup. Jeden ze způsobů oprav je odfrézování vozovky do patřičné 

hloubky, kde poté probíhá na místě recyklace odfrézovaného materiálu za studena. Po 

odfrézování asfaltové vrstvy, tedy rozpojením původních vrstev konstrukce, upravíme 

zrnitost rozpojené směsi přidáním kameniva a dávkováním pojiva (emulze, pěna, cement 

apod.). Rovnoměrně rozprostřenou směs hutníme těžkými silničními válci. 

 

 Při použití studené technologie, která je prováděna na místě, se nemusí na stavbu 

dovážet nová asfaltová směs, dopravní uzavírky se zkracují na minimum. Snižuje se 
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množství odpadu, náklady na výrobu či opravu vozovky klesají a životní prostředí netrpí. 

Menší nevýhodou je, že po dokončení opravy je zapotřebí po 10-ti dnech položit konečný 

koberec. Tedy tento krok nám zkracuje pracovní čas oproti recyklaci namístě za tepla.  

 

 

Obr. 4.1 – schéma soupravy recyklace na místě za studena [3] 
 

Technologie je vhodná zejména k opravám vozovkových krytů, jejichž konstrukce 

obsahuje hutněné asfaltové vrstvy, vrstvy asfaltových postřiků, nátěr a jiné vrstvy 

obsahující asfaltové pojivo. Pro invertory, správce i uživatelé komunikací je důležité, že 

rekonstrukcí vozovky se zlepší technické vlastnosti, tj. dochází ke zvýšení její únosnosti, 

příčného řezu a podélných nerovností. [4] 

 

Studená recyklace se v zásadě dělí podle hloubky, do které stroj zasahuje. Je však 

možno ji členit i do tří skupin podle pojiv, které se do směsi po odfrézování přidávají.          

S asfaltovým pojivem (cement nebo vápno), s asfaltovým pojivem (asfaltová emulze nebo 

asfaltová pěna) a s kombinovaným pojivem (cement a asfaltová emulze nebo cement a 

asfaltová pěna). [4] 

 

Obr. 4.2 – schéma CR MX2 [3] 
 

1 – dopravní pás, 2 – drtič, 3 – síťový třídič, 4 – otvor pro vyfrézovaný materiál, 5 – hydraulicky 

ovládané vstupní a výstupní otvory, 6 – řiditelná zadní dvounáprava, 7 – řídící jednotka, 8 – 

dvouhřídelová míchačka, 9 – vypouštěcí otvor recyklované smě 
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4.1.1 Celková hloubka recyklace  

 

Podle výsledků předem provedené diagnostiky stavu vozovky a laboratorních zkoušek 

se nejprve provede rozfrézování stávající konstrukce komunikace (v tloušťce                   

100 – 300 mm) půdní frézou. Tato směs se upraví autograderem do požadovaných profilů 

a předhutní se těžkým vibračním válcem. Vzniklá vrstva se doplní předepsaným 

množstvím kameniva, cementu s přidáním asfaltu, případně asfaltové emulze a provede se 

promíchání. Následně se ihned realizuje profilace aoutograderem a zhutnění vrstvy těžkým 

vibračním válcem na požadovanou míru zhutnění. Vytvoří se nová únosná konstrukční 

vrstva z materiálů staré konstrukce komunikace, na kterou se podle třídy komunikace 

provede kryt z asfaltového betonu nebo i jednoduchá úprava nátěrem či mikrokoberem.[5] 

 

 

 
Obr. 4.3 – schéma procesu hloubkové recyklace za studena [5] 

 

4.1.2 Částečná recyklace 

 

Částečná recyklace, jak už vypovídá z názvu, nezasahuje do tak velké tloušťky jako 

hloubková. Pomocí silniční frézy se vyfrézuje konstrukce vozovky v tloušťce maximálně 

do 120 mm, tedy odfrézujeme pouze asfaltovou vrstvu v krytu, poté následuje třídění a 

předrcení materiálu. Do předrceného vyfrézovaného materiálu, který má maximální rozměr 

22 mm, se přidává pojivo. Nejčastěji je jako pojivo použita asfaltová emulze, která je 

společně s předrceným vyfrézovaným materiálem promíchána. Po rovnoměrném položení 

směsi za pomocí finišeru dochází ke zhutnění směsi. Povrch je možno ošetřit nátěrem nebo 

lze položit další asfaltovou vrstvu. Touto technologii lze opravit za jeden den až 1,5 km 

délky vozovky v šířce 3,5 m. 
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Obr. 4.4 – částečná recyklace za studena [6]  

 

 

4.2 Recyklace v centru za horka 

 

Recyklace ve výrobě má výhodu v tom, že je možno lépe kontrolovat kvalitu a 

homogenitu recyklátu, avšak při větších vzdálenostech od mísícího centra je tato výroba 

nákladná na dopravu vyrobené směsi. Výroba těchto směsí se provádí na obalovnách.  

 

Rozlišujeme 2 základní typy obaloven:  

 Šaržová obalovna 

 Kontinuální obalovna 

 

Nejrozšířenějším způsobem recyklace asfaltových vrstev je přidávání asfaltového       

R-materiálu k přírodnímu kamenivu v šaržových obalovnách.  Schéma šaržové obalovny je 

na obrázku 4.5. Materiál se vyfrézuje z vozovky a odveze na skládku. Mnohé výrobny mají 

přímo v areálu přístroje a zázemí na podrcení a vytřídění tohoto materiálu. Ten se pak 

přidává do procesu výroby asfaltových směsí. Podle různých způsobů přidávání 

rozeznáváme několik typů recyklace asfaltové směsi.[7] 
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4.2.1 Dávkování přímo do míchačky šaržové obalovny 

 
Obr. 4.5 - Šaržová obalovna s přidání R-materiálu [7] 

 

 

Nadávkované kamenivo se přesune do sušícího bubnu, dále do korečkového výtahu, 

kde probíhá mísení se studeným R-materiálem. Proto je potřeba kamenivo předehřívat na 

vyšší teplotu. S tímto souvisí další problémy, protože skládky nejsou většinou 

zastřešovány. Kamenivo a R-materiál má velkou vlhkost a proto bývá někdy sušení velmi 

nákladné. Maximální množství přidaného R-materiálu je 25%. Nad 25% se doporučuje 

výpočet gradace přídavného pojiva. [7] 

 

 

4.2.2 Předehřívání R-materiálu v paralelním bubnu 

 

 
Obr. 4.6 - Předehřívání R-materiálu [7] 
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Při tomto způsobu se dá využít výrazně většího množství přidaného R-materiálu než 

při dávkování za studena. V Německu se takto přidaného R-materiálu využívá až 80%. 

Opět i tady hraje vysoce důležitou roli zastřešení skládky materiálu z důvodu snížení 

nákladů na ohřev. Nejenom, že by skládky měly být zastřešené, ale taky by mělo docházet 

k rozdělování vyfrézovaného materiálu z vozovek podle toho, v které vrstvě byl uložen. 

Vyšší vrstvy vykazují zpravidla vyšší kvalitu a mohou se tak přidávat do výroby 

kvalitnějších asfaltových směsí.[7] 

 

4.2.3 Kontinuální obalovna, Metoda Drum-Mix 

 

V USA se v kontinuálních obalovnách zpracovává až 80% směsí. Vyžadují konstantní 

kvalitu vstupních materiálů, což znamená, že v průběhu procesu nelze měnit recepturu 

směsi.[7] 

 

 
Obr. 4.7 - Kontinuální obalovna [7] 
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Obecně existují 3 způsoby dávkování R-materiálu: 

 

4.2.3.1 R-materiál se přidává souběžně s proudem horkého vzduchu 

 
Obr. 4.8 – R-materiál souběžně s proudem horkého vzduchu [7] 

 

4.2.3.2 Proti proudu horkého vzduchu 

 
Obr. 4.9 – R-materiál proti proudu horkého vzduchu [7] 

 

4.2.3.3 Separátní vysoušení R-materiálu, míchání v míchačce 

 
Obr. 4.10 - Separátní vysoušení R-materiálu [7] 
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4.3 Recyklace na místě za horka 

 

Recyklace za horka na místě nabízí nové, progresivní technologie opravy asfaltových 

vozovek. Hlavním důvodem, proč si tyto způsoby oprav stále častěji nachází uplatnění při 

údržbě vozovek je, že při jejich použití se stávající povrch vozovky regeneruje na místě, 

což znamená, že se úplně využívá stávající materiál. Původní struktura a flexibilita povrhu 

se obnoví a podle použité technologie se buď zachová původní niveleta anebo se zesílí 

v jedné nebo ve dvou vrstvách. U porovnání s klasickými opravami je levnější, rychlejší 

(jeden pracovní proces) a přispívá k ochraně životního prostředí snížením spotřebovaného 

paliva potřebného na odvezení suti na skládku a naopak přivezení nové směsi na stavbu.[8] 

 

 

 

Obr. 4.11 – recyklace za horka na místě – předehřívač [9] 

 

 

 

Strojní soupravu pro recyklaci za horka tvoří předehřívače, které opravovanou 

asfaltovou vrstvu pozvolna nahřívají na potřebnou teplotu pomocí propanbutanových 

infrazářičů. Remixer, který ohřátou vrstvu rozpojí frézovacím bubnem a takto získanou 

směs dokonale promíchá i s případnými přidanými komponenty (asfalt, kamenivo, 

asfaltová směs). Finální částí remixeru jsou dvě nezávislé vyhřívané lišty, které 

homogenizovanou směs rozprostírají, profilují a předhutňují. Nakonec následuje hutnění 

recyklované směsi silničními válci. 

 

 Popsaná technologie umožňuje v podstatě provedení čtyř základních variant (remix, 

remix plus, repave, reshape) recyklace asfaltových vrstev za horka.[10] 
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Obr. 4.12  - předehřívání asfaltové vrstvy [10] 

 

4.3.1 Metoda Remix 

 

Hlavní rozdíl oproti metodám Repave a Reshape je, že metoda remix upravuje původní 

asfaltovou vrstvu na požadované fyzikální chemické vlastnosti přidáním potřebných přísad 

(silniční asfalt, změkčující přísady, předobalená směs kameniva). 

 

Konstrukce remixeru umožňuje přidávání asfaltového pojiva a asfaltové směsi podle 

předepsané receptury. Za účelem stabilizace a změkčení původní asfaltové směsi se 

obvykle přidává 5 až 30% nových materiálů. Tato metoda umožňuje efektivně recyklovat 

asfaltovou vrstvu do tloušťky až 50 mm. 

 

 
Obr. 4.13 -  schéma technologie remix [9] 

 

 

Při postupu této metody jako první ohříváme asfaltový povrch určený k recyklaci. Před 

ohřevem je možno rozprostřít přídavné kamenivo, avšak toto kamenivo musí být 

samostatné bez jakýchkoliv přísad. Pří zahřátí asfaltové směsi na požadovanou teplotu je 

nutno tuto směs rozpojit a zároveň přidávat potřebné přísady, které již byli zmíněny. Po 

vytvoření směsi se směs nanese zpět na opravované místo a poté se provede její hutnění. 
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Obr. 4.14 – schéma zpracované vozovky metodou remix [10] 

 

4.3.2 Metoda remix plus 

 

Tato metoda je zdokonalená metoda remix. Stejně jako u metody remix se upraví 

původní asfaltový kryt pomocí potřebných přísad, přičemž se změní fyzikálně chemické 

vlastnosti.  Zdokonalení tento metody spočívá v tom, že v jednom pracovním cyklu 

provádějí dvě technologické operace. V prvním kroku se upraví požadovaný asfaltový kryt 

a v druhém se na něj pokládá nová obrusná vrstva  

 

 
Obr. 4.15 – schéma zpracované vozovky metodou remix plus [10] 

 

 

4.3.3 Metoda Repave 

 

Tato technologie se používá především na úpravu nerovnosti vozovky. Podstatou je 

přetvarování asfaltového krytu vozovky a také vznik tenké obrusné vrstvy. Repave  metoda 

neboli Cutlerova metoda je založena na ohřátí starého asfaltového povrchu, kde 

požadována teplota je okolo 130˚C stupňů.  Poté co je asfaltový povrch ohřán na potřebnou 

teplotu, je nutno tento povrch rozrýt do hloubky 20 mm. Na tuto nakypřenou asfaltovou 

směs, která je urovnaná jak ve svislém tak i podélném směru, je pokládána nová směs. 

Přidáním nové směsi je možno dosáhnou zesílení vozovky až o 40 mm. Všechny tyto 

technologické operace je možno uskutečnit v jednom pracovním cyklu. Konečnou tedy 

závěrečnou operací je hutněni obou vrstev současně. 
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Obr. 4.16  - metoda repave s okamžitým přidáním nové směsi [9] 

 

 

4.3.4 Metoda Reshape 

 

Tato metoda recyklace představuje celkovou reprofilaci asfaltového krytu. U této 

metody se neupravují původní vlastnosti asfaltové směsi. Podstatou technologie je zahřátí 

asfaltového povrchu, kde požadovaná teplota se pohybuje okolo 160°C. Povrchová vrstva 

by při ohřevu neměla přesáhnout teplotu vyšší než 200˚C, při této teplotě dochází ke 

spalování asfaltové směsi, a tím dochází k jejímu znehodnocování.  Pomocí infračerveného 

tepla se dosáhne prohřátí asfaltových vrstev do hloubky 70 mm, díky této technologie je 

možné rozrytí směsi do hloubky 40 mm. Po nahřání se asfaltová směs nakypří, promíchá a 

urovná jak v příčném tak i podélném směru. Dále je tato směs zhutněna. Technologie je 

používána především na opravu menších deformací vozovky, trhlin a výtluku. 

 

 
Obr. 4.17 – schéma metody reshape [9] 
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5. Stroje na ohřátí asfaltové vrstvy 

 

5.1  Technologie Silkot 

 

Stroj technologie silkot využívá recykláž odpadu při frézování asfaltových vozovek, 

tento odpad nahřeje silkot na potřebnou teplotu 150-160 °C, aniž se spálí starý zbylý asfalt. 

Z recyklátu se stává materiál na opravu asfaltových vozovek. Základní a nejdůležitější 

součástí stroje je izolovaný ohřívací zásobník pro 1,1 m3 recyklátu a zadní sklopný 

nahřívací panel.  Další součástí je naviják s nosnou konstrukcí pro sklápění panelu, 

elektrická soustava s baterií a ovládacími prvky zajišťující chod stroje, plynová soustava 

s nádržemi LPG, nezbytnou součásti je box s nářadím potřebný k provádění opravy. 

 

 

Obr. 5.1 – stroj silkot [11] 

 

 K vytipovanému vytluku najede stroj tak, aby byl v oblasti náhřevu zadního čela 

s přesahem asi 40 cm. Před vlastní opravou se musí zajistit opravované místo značkami 

dopravního značení. Jako první je nutno zkontrolovat výtluk, zda neobsahuje nějaké 

nečistoty. Obsahuje-li tento výtluk nečistoty, vymeteme tyto nečistoty smetákem. Poté se 

spustí zadní nahřívací panel do polohy 35-45°C a zapálíme zapalovacím hořákem. Podle 

velikosti výtluku zvolíme náhřev polovinou nebo celou plochou panelu, tím se sníží 

spotřeba LPG. Pokud všechny hořáky pracují správně, spustíme panel do pracovní polohy 

na výtluk tak, až se opřou dosedací nohy čela o zem. Nahřívaná plocha kolem výtluku 

musí být asi o 40 cm větší než samotný výtluk. Poté se vozovka nahřívá sálavým teplem. 
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Doba náhřevu závisí na mnoha faktorech, jako jsou povětrností podmínky, složení 

materiálu vozovky, teplota vzduchu. V průměru se nahřívá vozovka okolo 10 minut. 

Nahřátou  plochu rozhrabeme ocelovými hráběmi tak, abychom po všech stranách nechali 

nejméně 5 cm nahřáté nerozhrabané vozovky, což je důležitě pro správné napojení 

opravované vozovky. Vlastní recyklát, který je předehřátý v izolováném zásobníku na 

teplotu 150°C, z něj odebereme speciálním hrabadlem a odeberme potřebné množství do 

koleček, které následovně vysypeme na opravované místo. Výška recyklátu musí být o 2-3 

cm větší než okolní vozovka. Poté důkladně promícháme s rozhrabanou vozovkou, 

rovnoměrně urovnáme urovnávací lištou. Dobře upravený povrch se začne hutnit 

vibračním válcem. Po zdárném zhutnění je oprava výtluků hotova. Přibližně za 15 minut 

po zhutnění je silnice připravena a mohou po ní přejíždět auta. 

 

 

                    
 

Obr. 5.2 – Stroj silkot v pracovním režimu [12] 

 

 

 

5.2 Stroj s tepelnými panely HM 4500 

 

Stroj s tepelnými panely HM 4500 se používá při recyklaci za tepla na místě, kde 

předehřívá poškozenou asfaltovou vrstvu na požadovanou teplotu. Touto technologii se 

opravují především výtluky, větší praskliny, nerovnosti a deformace vozovky. Stroj 

používá podobnou metodu jako stroje Silkot. Skládá se ze čtyř panelů (dva v zadu, dva ve 

předu), které jsou vybaveny infračervenými zářiči produkující sálavé teplo. Asfaltový 

povrch je ohřán na 150 stupňů v maximální šířce 4500 mm. Panely v pracovním režimu 

jsou naklopeny do stran. V režimu dopravy se naklopený panel vrátí zpět do základní 
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polohy, stroj při dopravě je štíhlý a velmi snadno ovladatelný. Mezi další výhody patří 

možná regulace výkonu infrazářičů a regulace výšky panelu nad zemí. 

 

 

 
 

Obr. 5.3 – stroj HM 4500 [6] 

 

 

5.3 Remixer 4500 

 

Remixer 4500 je novodobý pracovní stroj od firmy Wirtgen, jejíž sídlo se nachází 

v Německu. Tato firma je jednou z největších firem v Evropě, která se zabývá recyklací 

vozovek, jak za studena  tak i za tepla. 

 

Remixer 4500 je používán k opravě vozovek na místě za tepla. Tento stroj používá 

technologie remix a remix plus. V případě remix jsou přísady přiváděny ihned do mixeru 

nebo-li  míchačky. Za účelem stabilizace a změkčení původní asfaltové vrstvy je přidáváno 

přibližně 5-30% této směsi. U metody remix plus je nejdříve vytvořen asfaltový kryt a až 

poté na konci pracovní cyklu je směs přidávána na povrch, kde vytváří obrusnou vrstvu. 

 

Obr. 5.4 – Remixer 4500 [6] 
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Většina komponentů stroje je  vodou chlazená a produkuje velmi nízké emise ve 

výfukových plynech. Další výhodou je plně a účinně uzavřený systém, který snižuje 

hladinu hluku na minimum. Plynové nádrže jsou plněny rychle a snadno z cisterny. Nádrž 

systému pro kapalný plyn je vybaven ukazatelem hladiny, indikátorem tlaku a teploty. 

Stroj je vybaven panely, které umožňují ohřívat asfaltový povrch na teplotu 160°C pomocí 

sálavého tepla. Poté co je povrch nahřán na požadovanou teplotu je rozrýván tzv. rozrývači 

(frézou), tyto rozrývače složené z karbidu jsou uspořádaný za sebou. Pracovní výšku lze 

nastavit pomocí vysoce přesných senzorů, které určují, jak hluboko má být povrch rozryt.  

Rozfrézovaný asfaltový povrch prochází přes mixer (míchačku), která vytváří recyklát 

potřebných rozměrů a zároveň zajišťuje rovnoměrné promíchání, do kterého je přimíchána 

směs (silniční asfalt, změkčující přísady, předobalená směs kameniva). Směs je skladována 

ve skadovacím kontejneru, kde je dopravována přes dopravník a zásobník. Tyto elemety 

jsou neustále vyhřívány hlavně z důvodu udržení potřebné teploty směsi. Dvouhřídelový 

mixer je vybaven uspořádanými míchacími rameny a míchacími noži z vysoce odolného 

materiálu především proti otěru. Šnek, který je zabudován na konci stroje, umožňuje 

rovnoměrné promíchání granulátu, pomocí možného nastavení výšky šneku zajišťuje 

plynulý chod a rovnoměrné rozprostření. Za šnekem se nachází systém umožňující nanést 

konečný potěr na obrusnou vrstvu, což zajišťuje lepší vlastnosti vozovky. Poslední operací 

je hutnění vozovky pomocí válců. 

 

 

 
 

Obr. 5.5 – schéma remixeru 4500 [6] 
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6. zpracovatelská linka na recyklaci r- materiálu 

 

  První část této bakalářské práce je rešeršní, kde je popsána úprava a údržba 

vozovek, recyklace a její druhy včetně seznámení se stroji na ohřátí asfaltové vrstvy, které 

se již dnes používají při každodenní opravě silnic. Nyní se zaměřím na koncepční návrh 

zpracovatelské linky na recyklaci R-materiálů. Tato zpracovatelská linka není ještě 

v provozu, jedná se pouze o vývoj, inovaci a tvoření její konstrukce.  

 

Při poruše konstrukce vozovky nebo vzniku častých a známých výtluku ve vozovkách 

je nutné provést diagnostický průzkum, který nám určí, jakou technologii lze použít pro 

danou poruchu. Pokud se jedna o poruchy ve formě výtluku, podélných prasklin apod., 

které vznikly na pozemních komunikacích druhé a třetí třídy, je možné použít na jejích 

opravu  již zmiňovanou technologii Silkot. Při opravách výtluků musí být chybějící 

materiál doplněn materiálem o rozměru objemu výtluku. Tento vlastní recyklát je odebírán 

z předehřátého zásobníku, kterým je vybaven stroj Silkot. Avšak při opravách větších 

rozměrů výtluku nemá stroj Silkot dostatečné množství předehřátého recyklátu potřebného 

na zarovnání asfaltové vrstvy. Potřebné dodání předehřátého R-materiálu nám umožní 

zpracovatelská linka na recyklaci R-materiálu, která bude v provozu na místě opravy. 

Hlavním cílem této linky je prohřát R-materiál na požadovanou teplotu přibližně 160°C, 

aníž by se obsažený asfalt v granulátu spálil.  Tento předehřátý R-materiál bude dodáván 

na opravu vozovek, tak i na novostavbu nových cyklostezek nebo silnice II. a III. třídy. Je 

nutné se zabývat problematikou, jak silnice levně a rychle opravit, protože již v České 

republice máme 26% vozovek v kritickém stavu, kde se jedná přibližně o 25 000 km silnic. 

Nyní se zaměřím na koncepční návrh zpracovatelské linky na recyklaci R-materiálů.  

 

 
 

Obr. 6.1 – Stav silnic v ČR [13] 
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6.1 Koncepční návrh uspořádání zpracovatelské linky 

 

Zpracovatelskou linku na recyklaci R-materiálu bude možné převážet po pozemních 

komunikacích tak, aby R-materiál bylo možno zpracovávat na místě opravy nebo při 

výrobě nové silnice. Hlavním cílem je správné prohřátí R-materiálu na požadovanou 

teplotu se zaměřením na nejvhodnější uspořádání zpracovatelské linky tak, aby stroj 

pracoval co nejefektivněji, náklady na výrobu nebyly příliš vysoké a R-materiál byl 

správně prohřán a dál používán na výrobu či opravu silnic.  

 

 

Návrhy koncepčního uspořádání zpracovatelské linky: 

6.1.1 Bagela 

 

Stroj se skládá z násypky, kterou jsou vedeny a usměrňovány vyfrézované asfaltové 

kusy, které vychází z výsypného otvoru násypky a ústí do rotujícího bubnu. Na konci 

tohoto bubnu je radiálně uložený hořák, který ohřívá materiál. Velké kusy materiálu ústí do 

rotujícího bubnu, díky vysokým teplotám měknou a prochází mřížkovými segmenty, které 

jsou pevně uchycený uvnitř rotujícího bubnu. Materiál procházející těmito mřížkovými 

segmenty je zmenšován na menší požadované granulovité kusy. V topné části je uchycen 

hořák, který pomocí sálavého tepla ohřívá R-materiál na potřebnou teplotu a také ohřívá 

stěny bubnu. Tedy teplo nepůsobí jen z hořáku, ale také ze stěn. Nežádoucím dějem je, že 

při prohřívání R-materiálu dochází k mírnému spalování asfaltových částic, což snižuje 

životnost a kvalitu vozovky. Tento děj je velice nežádoucí, tudíž tento koncepční návrh 

zamítám. 

 
Obr. 6.2 – schéma bagely 

 

1 - násypka, 2 – vyfrézované asfaltové kusy, 3 – pevně uložený mřížkový segment, 4 – 

mřížkový segment uložený na rotující hřídeli, 5 – výsypka, 6 – tepelný hořák, 7 – rotující 

buben 
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6.1.2 Koncepční návrh linka na recyklaci R-materiálu se šnekovým dopravníkem 

 

Tato zpracovatelská linka se skládá z těchto základních komponentů, a to šnekového 

dopravníku, násypky, nosné konstrukce topidel, sálavých topidel, zásobníku ohřátého R-

materiálu. Princip této metody spočívá v tom, že po přivezení zpracovatelské linky na 

místo opravy nebo na místo výroby nové asfaltové vozovky, je recykláž odpadu získaná při 

frézování asfaltových vozovek vsypána do násypky. Tato slouží pro určení regulace 

rychlosti a usměrnění R-materiálu, kde tento R-materiál je vsypán pomocí čtyř výpustných 

otvorů násypky do čtyř šnekových dopravníku. Šnekový dopravník dopravuje materiál 

pomocí rotující  šnekovnice, která je umístěná v uzavřeném žlabu. Tření mezi materiálem a 

žlabem musí být větší než mezi materiálem a šnekovnicí. Pokud je tato podmínka splněna, 

materiál se posouvá ve žlabu. Zároveň šnekovnice  upevněna na rotující hřídeli 

promíchává materiál, což je velmi potřebné pro prohřátí materiálu v celém svém objemu. 

Výhodou použití šnekových dopravníku je snadná regulace rychlosti dopravovaného 

materiálu, kterou regulujeme pomocí změny stoupání a otáček šnekovnice. Nad šnekovým 

dopravníkem jsou umístěny ohřevné panely, které pomocí sálavého tepla ohřívají             

R-materiál posouvající se ve žlabu šnekového dopravníku. Jak šnekový dopravník, tak i  

ohřevné panely jsou uzavřeny ve skříni zpracovatelské linky, která slouží k zamezení 

úniku tepla, tedy snížení energetických ztrát. Skříň je vybavena ventilátorem, díky němuž 

lze regulovat teplota vzduchu ve skříni a tedy regulovat teplotu R-materiálu.  

 

Jednou z hlavních nevýhod šnekového dopravníku je, že tento dopravník umožňuje 

posouvat pouze materiál neabrazivní, drobnozrnný a takový, který se nelepí na stěny žlabu 

či na šnekovnici . Tedy v tomto případě při přesouvání mírně abrazivního r- materiálu, by 

docházelo za velmi krátkou dobu k rychlému opotřebení šnekového dopravníku, což by 

mohlo vést až k celkové výměně šnekového dopravníku. To by bylo velice nákladné a 

neekonomické. Další nevýhodou je, že při posouváni materiálu ve žlabu působí na tento 

materiál sálavé teplo, což způsobuje změnu jeho vlastností, jako je třeba lepkavost a 

přilnavost, která je nežádoucí při použití posunu materiálu pomoci šnekového dopravníku. 

Při nahřání se začne postupně materiál lepit na stěny a šnekovnici, což způsobí až celkové 

ucpání, tedy nefunkčnost stroje. K obrovským ztrátám energie a ke zvyšováním nákladů 

dochází z důvodu, že teplo musí nejdříve prostoupit tenkým ocelovým plechem, ze kterého 

je vyroben žlab.  Jednou z možností je použití jiné technologie k ohřáni R-materiálu. 
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Díky těmto velkým nevýhodám zamítám tento koncepční návrh zpracovatelské linky, 

kde posuvným elementem R-materiálu je šnekový dopravník. 

 

 
 

Obr. 6.3 – schéma zpracovatelské linky se šnekovým dopravníkem 

 

 
Obr. 6.4 - řez zpracovatelské linky se šnekovým dopravníkem 

 

1 – násypka, 2 – rotující hřídel, 3 – šnekovnice, 4 – žlab pro šnekovnici, 5 – skříň 

zpracovatelské linky, 6 – ohřevné panely, 7 – ventilátor, 8 – výsypka, 9 – zásobník pro 

předehřátý R-materiál. 
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6.1.3 Koncepční návrh linky na recyklaci R-materiálu s pásovým dopravníkem 

 

Tento koncepční návrh linky funguje na stejném principu jako linka se šnekovým 

dopravníkem, avšak tento dopravník je nahrazen pásovým dopravníkem, jehož unášecím 

prostředkem je nekonečný dopravní pás obíhající mezi poháněcím a vratným bubnem. Nad 

pásem jsou uloženy ohřevné panely, které prohřívají materiál přepravován dopravníkem. 

Pro vysoké teploty, které vzchází z ohřevných panelů ve formě sálavého tepla, musí 

dopravní pás odolávat vysokým teplotám. Těmto teplotám dokáže odolávat ocelový 

dopravní pás. Výhodou pásového dopravníku je plynulá doprava a vhodnost pro přepravu 

prakticky všech sypkých materiálů, tedy i pro přepravu našeho materiálu a také snadná 

regulace rychlostí dopravního pásu. Velkou nevýhodou je omezení šířky dopravního pásu, 

kde tento pás může mít maximální šířku 1400 mm, což při povoleném rozměru šířky 2000 

mm zmenšuje dopravní výkon.  Jedním z řešení je použít tyto pásové dopravníky dva vedle 

sebe, což by bylo příliš nákladné. Pásový dopravník také neumožňuje promíchání 

přepravovaného materiálu, což způsobuje nedokonale prohřátí R-materiálu v celé jeho 

struktuře. Horní vrstva přepravovaného materiálu by byla prohřátá mnohem více než 

spodní. To je jeden z dalších důvodů, proč tuto koncepci také nemůžeme použít, tedy tento 

koncepční návrh zamítám. 

 
Obr. 6.5 – schéma zpracovatelské linky s pásovým dopravníkem 

 

1 – násypka, 2 – pásový dopravník, 3 – ohřevné panely, 4 – zpracovaný R-materiál,  

 5 – zásobník, α – nastavitelný úhel sklonu. 
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6.1.4 Zpracovatelská linka na recyklaci R-materiálu s vibračním dopravníkem 

 

Tato zpracovatelská linka se skládá se stejných komponentů jako v uvedených 

případech, s rozdílem stroje na přepravu R-materiálu, kterým je vibrační dopravník. Tento 

vibrační dopravník může být buď závěsný, nebo podepřený pružinami na rámu. V našem 

případě bych volil s podepřenými pružinami upevněnými na podvozkovém rámu, a to 

z důvodu šetrnosti místa nad dopravníkem, které je potřebné pro ohřevné panely. Vibrační 

dopravník je ocelový žlab, ve kterém se přepravuje materiál pomocí setrvačných síl, 

působící na částice dopravovaného materiálu. Tyto síly vznikají harmonickým kmitáním 

vibračního dopravníku, při kterém dochází k oddělení materiálu od žlabu a poté se materiál 

pohybuje ve vodorovném směru. Při oddělení materiálu od žlabu dochází k promíchání 

tohoto materiálu, což je velmi žádoucí pro rovnoměrné prohřátí granulí.  Výhodou 

vibračního dopravníku je libovolně volitelná šířka, kde jeho konstrukce je navržena tak, 

aby byla využita maximální možná šířka dopravníku při dopravě zpracovatelské linky po 

pozemních komunikacích. Materiál žlabu je z oceli, která je odolná proti opotřebení a také 

odolná proti vysokým teplotám. Ze všech popsaných variant tento koncepční návrh 

vyhovuje nejlépe, způsob uspořádání splňuje veškeré požadavky. Materiál bude správně 

rovnoměrně prohříván a připravený k opravám vozovek nebo k vytváření nových vozovek. 

V dalších částech této bakalářské práce bude tento koncepční návrh podrobněji 

rozpracován. 

 
Obr. 6.6 – schéma zpracovatelské linky s vibračním dopravníkem 

 

1 – násypka, 2 – vibrační dopravník, 3 – ohřevné panely, 4 – R-materiál, 5 – vibrátor,  

 6 – tlačná pružina, α – nastavitelný úhel sklonu. 
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7. Zpracovatelská linka na recyklaci R-materiálu s vibračním 

dopravníkem 

 

Nejvhodnější ze všech uvedených koncepčních návrhů je zpracovatelská linka s 

vibračním dopravníkem. Jedna se o metodu tepelné recyklace na místě. Jedním z důvodu 

proč se zabývat konstrukcí zpracovatelské linky je snížení čerpání přírodních materiálů 

díky znovupoužití vyfrézovaných vozovek. Například cyklostezka, která je v desolátním 

stavu je odfrézována a poté rozdrcena na menší kousky v drtiči, kde tento stroj slouží 

k rozmělnění materiálu do formy zrn (granulí). Tento R-materiál pomocí zpracovatelské 

linky je tepelně upraven tak, aby se dal znovu použít na výstavbu nové vozovky. Poté co je 

materiál předehřát, je položen na místo budoucí cyklostezky, poté hutněn a válcován. 

Zpracovatelská linka pracuje na místě výstavby, tedy nákladní vozidla nemusí jezdit 

z obaloven pro R-materiál tam a zpět, což snižuje energetické zdroje ve formě pohonných 

hmot a zároveň snižuje skleníkové plyny ve formě C02, které směřují poté do ovzduší, a je 

zhoršováno životní prostředí.  

 

Zpracovatelské linka se přiváží na místo opravy nebo nové výstavby vozovky na 

přívěsu, který se skládá ze dvou rámů. Po příjezdu na místo je bezpečně zabrzděn. Přívěs 

nesmí přesahovat šířku 2550 mm, kde tento rozměr stanoví vyhláška č. 104/1997 Sb. Tyto 

dva rámy jsou při přepravě k sobě smontovány, např. pomocí šroubů, tedy pomocí 

rozebíratelného spoje. Po příjezdu na místo opravy se rámy od sebe oddělí. Jeden z rámu 

bude připevněn k nápravě vozidla. Na tento rám budou přimontovány komponenty jako 

např. násypka, zdvihací zařízení pro sálavé panely. Na druhém rámu je přimontován 

vibrační dopravník. Tento po příjezdu na komunikaci bude oddělen, tak že bude spuštěn na 

zem, např. pomocí hydraulického, pneumatického zařízení nebo pomocí kladkového 

mechanismu. Díky oddělení rámu se nám nepřenášejí vibrace způsobené harmonickým 

kmitáním dopravníku na další komponenty zpracovatelské linky. Poté co jsou rámy od 

sebe odděleny, můžeme pomocí nakládače vsypávat materiál získaný pomocí frézováním a 

drcením vozovky do násypky, která nám tento R-materiál usměrní na vibrační dopravník. 

Velmi důležité je, jak je násypka zkonstruována a z jakých materiálů je vyrobena. Touto 

problematikou se budu zabývat v další části této bakalářské práci. Poté co je materiál 

usměrněn na vibrační dopravník, je materiál přesouván pomocí setrvačných sil ve žlabu 

dopravníku. Pružiny umístěny na spod dopravníku jsou spojeny s podvozkovým rámem, 

který je spuštěn na zem. Tyto pružiny zajišťují tlumení kmitání a také zamezení vzniku 

resonance, která je velmi nebezpečná nejen pro samostatnou zpracovatelskou linku, ale 
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také pro okolní budovy. Při přesouvání materiálu ve žlabu dopravníku je materiál zahříván 

na požadovanou teplotu přibližně 160° pomocí sálavých topidel, kde při přepravě materiálu 

ve žlabu dopravníku o šířce 2000 mm a tloušťce 10 cm je pro ohřátí materiálu o 1°c 

potřebná energie 1350000 J. Nutné je dodržet, aby se obsažený asfalt v R-materiálu 

nespálil. Z ekonomického hlediska musí zpracovatelská linka umožnit přepravu a prohřev 

materiálu pro 120 t za osmihodinovou pracovní dobu. Po správném prohřátí materiálu je 

materiál např. přepraven do zásobníku, ze kterého je odebírán potřebný objem pro opravu 

či novostavbu vozovky a poté válcován například vibračním válcem.  

 

 

 

Obr. 7.1 – sestava zpracovatelské linky 

 

Tato zpracovatelská linka je v Brně zkonstruována v prototypním stavu, kde hlavními 

komponenty jsou ohřevné panely o rozměrech 1800x1800 mm, přičemž jeden ohřevný 

panel dosahuje výkonu 160 kW. Vibrační dopravník dlouhý 6000 mm o šířce 2000 mm 

přepraví materiál přes celou délku žlabu za předpokládány čas 10 minut. Pro prohřátí 

vrstvy materiálu o výšce 10 cm je potřebný výkon topidel 2,25 kW pro ohřev o 1°C, tedy 

pro ohřátí materiálu na požadovanou teplotu 160°C je zapotřebí 360 kW. Z toho vyplývá, 

že pro ohřátí 10 cm vrstvy R-materiálu za 10 minut je zapotřebí dva a půl ohřevných 

panelů. Nyní se zaměříme na jednotlivé komponenty zpracovatelské linky R-materiálu. 
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Obr. 7.2 – Zpracovatelská linka v prototypním stavu 

 

7.1 Násypka 

 

Násypky slouží k přenášení a usměrňování převážně sypkých materiálů a určení 

výsypné rychlosti, což určuje její tvarová konstrukce. Podstatné je, z jakého materiálu bude 

násypka vyrobena. Jedny z nejčastěji používaných materiálů jsou nerezové oceli třídy 17 

nebo konstrukční oceli třídy 11 nebo násypky mohou být vyrobeny s materiálu jako je 

železobeton, plasty (gumové) popřípadě provizorní materiál dřevo. Při výběru materiálu, 

z kterého se násypka bude vyrobena, záleží na vlastnostech přepravovaného materiál. Je 

možno použít povrchové úpravy materiálu násypky, které se vždy volí s ohledem na 

dopravovaný materiál. Nejčastější úpravy jsou broušení, polyuretanový nástřik, vylepení 

pryží nebo tkaninami.  Pro přepravovaný materiál abrazivní lze použít například ocelové 

konstrukce s nalepeným protiabrazivním povrchem, který je odolný proti otěru. Další 

prioritou je určení tvaru a objemu násypky, kde potřebný objem vyplývá z geometrického 

 tvaru násypky. Tvar násypky je určován podle vlastnosti sypkého materiálu a podle toho 

na co bude násypka použita. Mezi základní parametry výsypky patří úhel stěny, úhel hrany 

a velikost výpustného otvoru. 
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7.1.1 Rozdělení násypek a zásobníků: 

 

rozdělení podle tvaru konstrukce: 

a) pravoúhle (jehlancovité) – jednoduché, kombinované (obr. 7.3) 

b) kruhové (kuželovité) – jednoduché kombinované (obr. 7.4) 

c) štěrbinové – především použití v hornictví: svislé, šikmé, rýhové (obr. 7.5) 

  

rozdělení podle použití: 

a) potřebují materiál orientovat 

b) nepotřebuji materiál orientovat 

 

 
Obr. 7.3 - schéma pravoúhlé jednoduché a kombinované násypky [14] 

 

 

 
 

Obr. 7.4 -  půdorys kruhového zásobníku (násypky) [14] 
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Obr. 7.5 -  štěrbinový zásobník (násypka) [14] 

 

  

Návrhem a stavbou se zabývá konstruktér železobetonových a ocelových konstrukcí. 

Konstrukce násypky především závisí na mechanicko-fyzikálních vlastnostech výsypného 

materiálu, kde mezi základní vlastnosti a veličiny sypkých hmot patří zrnitost, vlhkost, 

měrná, objemová a sypná hmotnost, soudržné napětí, sypný úhel, úhel vnitřního tření, úhel 

vnějšího tření a podložky, abrazivnost, soudržnost, lepkavost a další. 

 

Tedy jak už bylo řečeno při konstrukci násypky je velmi důležitý výběr správného 

materiálu, ze kterého bude násypka vyrobena a také určení správného geometrického tvaru 

násypky. Při nesprávné konstrukci nám mohou v násypce vznikat problémy toku, kde mezi 

tyto nepravidelné toky sypkého materiálu patří vznik klenby, vznik středového tunelu nebo 

nežádoucí segregace. 

 

7.1.2 Druhy toku: 

 

a) Vznik klenby – Ve většině případů dochází k vytvoření klenby nad výsypným 

otvorem zásobníku, kde materiál který je vsypán do násypky a nad výpustí zastaví. 

Vzniku klenby můžeme předejít návrhem dostatečně velkého výsypného otvoru 

nebo změnou úhlu stěny násypky. 

 

 
 

Obr. 7.6 – vznik klenby v násypce [15] 
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b) Vznik netekoucího materiálu – Tento druh nepravidelného toku se stává tehdy, 

jakmile materiál vsypaný do násypky přiléhá ke stěnám a zůstává v klidu, kde 

vytváří tzv. mrtvou zónu. Tento nežádoucí tok vzniká především u materiálu, které 

jsou přilnavé a lepivé a také pokud má násypka špatně navržený geometrický tvar. 

 

 
 

Obr. 7.7 – netekoucí materiál v násypce [15] 

 

 

 

c) Vznik segregace – Při vsypání materiálu do násypky určitá část přiléhá ke stěnám 

násypky. V případě nehomogenního materiálu dochází k segregaci, kde větší 

částice přiléhají ke stěnám a menší prochází střední části násypky. Tedy na výstupu 

násypky vychází jako první menší částice materiálu a poté větší. Tento 

nepravidelný tok je nežádoucí v případě, kde je nutné dodržet homogenitu 

materiálu vysypaného z násypky. 

 

 

 
 

Obr. 7.8 – vznik segregace v násypce [15] 
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7.1 Vibrační dopravník 

 

 K hlavním komponentům zpracovatelské linky na recyklaci R-materiálu patří vibrační 

dopravník, který je podepřen opěrnými pružinami upevněnými na rámu. 

 
Obr. 7.8 - Schéma Pohonu mechanického budiče kmitů 

 

  

Přívod R-materiálu z výpusti násypky musí být plynulý, nejlépe po skluzu, tak aby 

Jansenova síla působící ve svislém směru z výpustného otvoru násypky byla zachycena 

pomocí skluzu. Jensenovou sílu vsypaného R-materiálu nemusí tedy překonávat vibrační 

dopravník, ale zachytí ji skluz násypky, což nám zajišťuje plynulejší chod a také odlehčení 

budiče.  Pohon, tedy zdroj kmitů vibračního dopravníku je zajištěn pomocí mechanického 

budiče kmitů upevněný pod žlabem dopravníku. Tento žlab je rozkmitán frekvencí f pod 

úhlem β. Na R-materiál začne působit setrvačná síla způsobená tímto harmonickým 

kmitáním. Po určité době se materiál oddělí od žlabu tzv. mikrovrhem, kde se zrno oddělí 

od žlabu a pokračuje letem po balistické křivce. Let samozřejmě skončí dopadem na žlab, 

ale o kousek dál než byla původní poloha. Předpokladem mikrovrhu R-materiálu je, že 

svislá složka zrychlení musí být větší než zrychlení gravitační.  

 

Při názorné ukázce kmitání si představme zavěšenou rozkmitanou pružinu, kde na 

konci této pružiny je upevněno hmotné těleso. Po určité době se nám pružina zcela zastaví.  

Abychom udrželi pružinu v dlouhodobém chodu, je nutné jí rozkmitávat na ní přiloženou 

silou. Tato harmonická síla se v čase mění. Proto, aby nám výchylka hmotného bodu 

extremně nevzrostla, je zapotřebí tlumící budicí frekvence. Pokud by neexistovalo tlumení, 

nastal by jev rezonance. Tento jev je nežádoucí a nejčastěji vzniká při doběhu vibračního  
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stroje, tedy po vypnutí vibromotorů, kde jejich rotory s nevývažky poměrně dlouho 

dobíhají. Jejich frekvence je shodná s vlastní frekvencí stroje. Tento jev lze výrazně omezit 

typem brzdění, kde vibrátory se nechají doběhnout volněji a poté je během velmi krátké 

doby zastavíme, například pomocí stejnosměrného brzdění. 

 

 Rychlost přesunu materiálu ve žlabu lze měnit pomocí pracovní frekvence (počet 

kmitu stroje za sekundu), kde se tato frekvence volí s ohledem na technologickou funkci 

stroje. Rychlost měníme pomocí frekvenčního měniče, který mění napájecí frekvenci 

střídavého proudu vibrátoru. Další možný způsob regulace rychlosti R-materiálu ve žlabu 

je nastavení úhlu sklonu vibračního dopravníku, kde by se tento úhel měl pohybovat od        

0-15°. Snadnou regulaci rychlosti R-materiálu lze uskutečnit také pomocí posunutí 

nevývažky v ose mechanického budiče, čímž vznikne větší amplituda kmitu. Vzhledem 

k předpokládané tloušťce (50-100 mm) vrstvy pohybujícího se materiálu ve žlabu 

dopravníku může docházet k nerovnoměrnému prohřátí vrstvy. Proto, abychom zajistili 

rovnoměrné promíchaní a prohřátí R-materiálu, je vibrační dopravník zkonstruovat tak, že 

žlab je vytvarován do ,,terasovité“ podoby. Tedy tvar žlabu obsahuje několik přepadů, 

které plní funkci promíchávání. 

 

 

Obr. 7.9 – přepady žlabů vibračního dopravníku 
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7.1.1 Výpočet postupové rychlostí 

 

   
      

           
· 

    

 
    

                
  

  
 ·  

 

  
                              (1) 

  

 

Kde: 

 g – tíhové zrychlení 9,81      

    – úhel vrhu materiálu [°] 

    – úhel žlabu [0-15°] 

 ω – úhlová frekvence kmitání [   ] 

   – technologický koeficient  

 A – amplituda kmitání žlabu [m] 

 

Rovnice odpoutání zrna od žlabu: 

 

  
                   

       
         (2) 

           

 

 
 

Obr. 7.10 – grafické znázornění odpoutání zrna od žlabu 

 

 

Určení technologického koeficientu: 

   = <1,8-2,2> – hutní materiály (vápenec, uhlí) 

    = <2,2-3,3> – rudy 

    = <3,3-4>    – kamenivo 

 

Výpočet amplitudy: 

 

   
            

      
 

 

       
         (3)  

  
         

            
         (4)  
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Výpočet úhlové frekvence: 

ω = 2·π·    [             (5) 

 

Výpočet          

         
 

  
          (6) 

 

Ze vzorců lze vidět, že rychlost pohybujícího se R-materiálu ve žlabu lze regulovat 

změnou velikosti amplitudy, kterou lze měnit za klidu pomocí nevývažků. Nebo rychlost 

lze také měnit pomocí frekvenčního měniče, pomocí kterého měníme pracovní frekvence. 

Takto lze regulovat v rozsahu cca 30-100% dopravovaného množství. Pokud snížíme 

napájecí frekvenci pod 25-30 Hz dojde ke ztrátě autosynchronizace vibrátorů a stroj 

neuspořádaně vibruje a materiál se neposouvá, proto rozsah začíná na cca 30%. Výjimkou 

je vibrační dopravník s elektromagnetickým budičem, kde rychlost regulujeme změnou 

proudu, který ho napájí. U toho použití lze je možná regulace v rozsahu 0-100% dopravní 

výkonnosti. 

 

7.2 Topné panely 

 

Sálavá topidla pracují na principu přenosu tepla do okolí sáláním, toto teplo působí na 

R-materiál, který potřebujeme prohřát na přibližnou teplotu 160°C. Správné prohřátí 

materiálu a dosažení požadované teploty závisí na mnoha faktorech, jako např. tloušťce 

vrstvy pohybujícího se materiálu ve žlabu vibračního dopravníku (přibližně 100mm), 

rychlosti pohybu materiálu ve žlabu, intenzitě topidel (výkonnost) a také nesmíme 

opomenout aktuální povětrnostní podmínky jako je vítr nebo okolní teplota vzduchu. 

Nutné je se také zaměřit jak správně zvolit vzdálenost topidel od přepravovaného             

R-materiálu a také jaká vzdálenost bude mezi panely a vnitřní stranou žlabu dopravníku. 

Při nesprávném určení vzdálenosti hrozí nežádoucí zvýšení teploty mez panely a 

přepravovaným materiálem, což má za následek spálení asfaltových částic obsažených 

v R-materiálu a tedy také jeho znehodnocení. 

 

Sálavá topidla se skládají z otevřené plechové skříně, ve které jsou uloženy plynové 

trysky. Stěny této skříně jsou vyrobeny tak, aby usměrňovaly sálající teplo do 

požadovaného směru. Na tuto skříň je napojen vnější rozvod hořlavě směsi, vyrobený 

z trubek a plechových směsných komor, který je napojen na dmýchadla. Dmýchadla 

nasávají okolní vzduch do již zmiňovaných směsných komor, kde se smísí s hořlavým 
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plynem. Poté pod tlakem prochází dmýchadlem, dále putuje přes trysky sálavých topidel, 

kde na konci těchto trysek hoří. 

 

Obr. 7.10 – Sálavá topidla 

 

7.1 Zastřešení zpracovatelské linky 

 

Recyklační zpracovatelskou linku R-materiálu není vhodné používat za deště. Při 

občasných přeháňkách se voda dostane na žlab vibračního dopravníku, kde tato voda má 

vyšší tepelnou kapacitu než přepravovaný R-materiál. Při působení sálavého tepla se voda 

začne odpařovat, avšak zbylá voda zamezí plynulému pohybu R-materiálu. Pokud 

zpracovatelskou linku celou zastřešíme, zamezíme tím vniku velkého množství vody do 

žlabu, ale i tak zpracovatelskou linku nemůžeme používat z důvodu obsahu vody v           

R-materiálu. Před vsypáním R-materiálu do násypky, materiál pohltí vlhkost a nasákne 

mírně vodou, což je velice nežádoucí, protože pří zpracování materiálu bude potřeba vyšší 

výkonnosti topných panelů. Spotřeba energie vzroste a náklady na recyklaci budou vyšší. 

Provozuschopnost zpracovatelské linky za deště zamítám. 

 

Pokud bude zastřešení linky součástí montážního celku zpracovatelské linky, jeho 

úlohou je zamezení vniku vody do elektrických obvodových částí. Zastřešení také zmenší 

riziko vzniku koroze, která má za následek znehodnocení materiálu. Střecha musí být 

zkonstruována tak, aby při větrných a zároveň deštivých podmínkách se déšť nedostával do 

různých částí linky jako např. do ventilátorů, topidel, elektrických rozvodů apod. 
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Jedna z variant zastřešení zpracovatelské linky je pomocí obdobného způsobu 

funkčnosti markýz nebo garážových vrat. Kovový rám je přimontován k podvozkovému 

rámu. Tento rám má boční vedení (kolejnice), ve kterých nám textilní látka nebo tzv. 

garážové rolety vyjíždí a zajíždí podle potřeby. Zajíždění a vyjíždění rolet nám umožňuje 

navíjení nebo odvíjení rolet na hřídel, která je spojená s motorem. Zastřešení lze ovládat 

ručně, klikou, motorem nebo motorem s dálkovým ovládáním, které nám přes elektromotor 

aktivuje rotaci hřídele. Nutné je zkonstruovat zastřešení tak, aby bylo možné provést 

naklápění ohřevných panelů do svislé polohy. Na obrázku lze vidět zjednodušeně 

konstrukce zastřešení jedné poloviny zpracovatelské linky.  Do spodní častí by byla 

umístěná rotující hřídel s motorem. 

 

 
 

Obr. 7.11 – zastřešení zpracovatelské linky 

 

7.1 Přeprava zpracovaného R-materiálu 

 

Tepelně upravený a zpracovaný R-materiál je nutné dopravit na místo opravy nebo 

výstavby nových silnic. Tedy zpracovaný R-materiál musí být nejdříve přemístěn do 

nákladního vozidla (automobil Tatra) a poté je přepraven R-materiál na požadované místo. 

Nutné je, aby při přepravování zpracovaného R-materiálu mezi vibračním dopravníkem a 

nákladním vozidlem nebyl R-materiál značně ochlazován povětrnostními podmínkami, 

čímž by byly zhoršeny jeho vlastnosti. V další části se budeme zabývat jakým způsobem je 

možné materiál přepravit z výstupné části vibračního dopravníku do nákladního vozidla.  
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7.1.1 Skipový výtah 

 

Nasypaný R-materiál dopraví skipový vozík po skipové dráze do polohy, kdy při 

otevření jeho spodní části dojde k vysypání R-materiálu do nákladního vozidla. Kovová 

nádoba s kolečky pojíždí v drážkách z ocelových profilů. Nad skipovou dráhou je umístěn 

pohon, který zajišťuje pohyb vozíku. Pohon se skládá z elektromotoru, převodovky a 

bubnu, na němž se navíjí a odvíjí tažné lano. Skipová dráha je osazena 

elektromagnetickými koncovými spínači, které dodávají řídicímu systému informace o 

pohybu a poloze skipu. Výhodou skipové dopravy je možný úhel sklonu dráhy až do 50-

60°.  Není také zapotřebí zúžení výstupné části vibračního dopravníku, protože skipový 

vozík může být zkonstruován v libovolných rozměrech. 

 

 
Obr. 7.12 – schéma skipového výtahu [16] 

 

 

7.1.2 Pásový dopravník 

 

Materiál je možné přepravovat pomocí pásového dopravníku, jehož unášecím 

prostředkem je nekonečný dopravní pás obíhající mezi hnacím a hnaným bubnem. Další 

konstrukční prvky jsou napínací zařízení pásu, nosná konstrukce, válečky a příslušenství. 

Pro snadnou přepravu volím mobilní dopravník, který se skládá ze stabilního podvozku 

ocelové konstrukce. Zdvih zajišťuje hydraulický agregát a to do maximální výšky 4metrů.  
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Obr. 7.13 – mobilní pásový dopravník, vytvořeno v program Inventor 

 

 

Díky přepravovaného R-materiálu, který má po zahřátí teplotu okolo 150°C musíme 

zajistit takový pás, který je tepelně odolný. Tedy materiál pásu volím z oceli. Pro zajištění 

úhlu sklonu dopravy 60-70° se užívá dopravní pas s přepážkami. Tyto přepážky nám 

zamezí zpětný pohyb R-materiálu po povrchu dopravního pásu. Výšku přepážek můžeme 

volit v rozměrech 50-300 mm. Nevýhody v porovnání s klasickým pásem je složitější 

výrobní technologie pásu, složitost konstrukce podpěrných válečků, vrátné větve a také 

větší pořizovací cena. Dopravní pás může být veden pomocí jednoválečkového až 

tříválečkového uspořádání. Při výběru největší délky nosných válečků může pás dosahovat 

maximální šířky1400 mm, kde při šířce 2000 mm vibračního dopravníku není tato šířka 

dostačující. Řešením je zúžení výstupné částí vibračního dopravníku na požadovanou 

šířku. Zúžení zajistíme pomocí šikmého žlabu z oceli, který bude připevněn na výstupu 

vibračního dopravníku. Nutné je se zabývat chladnutím R-materiálu při dopravě.  

Abychom zajistili správné vlastnosti R-materiálu, musíme v co největším měřítku zamezit 

jeho chladnutí při dopravě do nákladního vozidla. Tedy žlab, ve kterém je přepravován     

R-materiál, je nutné zakrýt a chránit jej proti okolnímu prostředí (vítr, teplota okolí). Při 
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zakrytí žlabu docílíme udržení požadované teploty R-materiálu. Výhodou oproti skipové 

dopravě je plynulá doprava, tedy větší produktivita a menší časové ztráty. 

 
Obr. 7.14  - řez pásovým dopravníkem 

 

1 – uzavírací kryt, 2 – žlab (nosná konstrukce), 3 – přepážky, 4 – pásový dopravník, 

  5 – váleček, 6 – zpracovaný R-materiál. 

  

8. Konstrukce násypky 

 

Násypka je jedna z hlavní součástí zpracovatelské linky. Přes tuto násypku bude 

procházet R-materiál získaný vyfrézováním vozovky. Velmi důležité je znát vlastnosti 

materiálu, který bude vsypán do násypky. Určení mechanicko-fyzikálních vlastností jsou 

prvním krokem pro správné určení geometrických tvarů a materiálu, ze kterého bude 

násypka vyrobena. Pro učení vlastnosti R-materiálu je nutné získat dílčí vzorek toho 

materiálu, který mi byl propůjčen z obalovny sídlící v Ostravě – Kunčicích, Štěpaňákova 

ulice. Po navštívení obalovny jsem odebral dílčí vzorek (přibližně 10kg) dvou odlišných     

R-materiálu a to hrubozrnný R-materiál se zrnitosti 20-30mm a to s výskytem 26% a 

jemnozrnným R-materiálem se zrnitosti 15-20mm s výskytem 36%. Poté jsem tento dílčí 

vzorek předal do laboratoře sypkých hmot Vysoké školy báňské. Laboratoř VŠB-TUO je 

založena od roku 1997 a zabývá se analýzou a posuzování mechanicko-fyzikálních 

vlastností a geometrických vlastnosti sypkých hmot. Díky této laboratoři a Ing. Davida 

Zurovce, který mi tyto dílčí vzorky analyzoval a vyhodnotil z nich potřebné požadované 

veličiny (viz. Příloha), lze provést konstrukci násypky. 
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Obr. 8.1– dílčí vzorek jemné a hrubé strusky 

 

Násypku je nutno zkonstruovat pro potřebný objem a to takový, jaký má objem lžíce 

nakladače, který bude vsypávat materiál do násypky. Vibrační dopravník je součástí 

zpracovatelské linky v šířce 2000 mm, tedy předpokládáme jak násypka, tak i lžíce od 

nakladače by se měla přibližovat k tomuto rozměru, pro maximální využití šířky 

dopravníku. Násypka je zkonstruována pro objem lžíce 0,579  . Analyzovaný materiál se 

řadí do mírně abrazivních materiálů, tedy musíme vybírat takový materiál, který je 

otěruvzdorný a je dostatečně tvrdý natolik, aby nebyl po krátké době opotřebován. 

Analyzovaný vzorek byl zkoušen na oceli 11 373, tento materiál dostatečně splňuje tyto 

vlastnosti. Tedy pro konstrukci násypky volím materiál neušlechtilou konstrukční ocel 

11 373, která je vhodná pro svařování a namáhání jak staticky tak i dynamicky. Máme tedy 

zvoleno, z jakého materiálu bude násypka vyrobena a jakým objemem granulátu může být 

maximálně naplněna. Součástí násypky je kovová mříž, která je uložena v horní části 

násypky. Tato mříž slouží k zabránění vsypání nežádoucích předmětů do násypky, jako 

např. větší kusy materiálů nebo různé druhy nářadí z místa pracoviště. Mříž bude položena 

na tvarové části upevněné uvnitř násypky. Jedna z možností je zpevnění násypky pomocí 

šroubů, kde tyto šrouby budou zajištěny tvarovou maticí, na kterých bude položena kovová 

mříž. Součástí násypky je žebřík přimontovaný na vnější straně násypky, touto 

problematikou se zabývá norma ČSN ISO 8456 (266202). Nyní můžeme přejít k výpočtům 

rozměrových parametrů násypky. 

 

Obr. 8.2 kovová mříž v násypce 



52 

 

 

Obr. 8.3 - násypka 

8.1 Výpočet rozměrových parametrů 

 

Tyto výpočty se budu vztahovat k dílčímu vzorku jemnozrnného R-materiálu.  

Všechny analyzované veličiny jsou zapsány ve zpracované zprávě laboratoře sypkých 

hmot viz. příloha. Pro maximální využití šířky vibračního dopravníku bude násypka 

konstruována jako jehlancovitá kombinovaná násypka obdélníkové výpustě. Vzhledem 

šířky vibračního dopravníku, která je 2000mm volím délku výpustného otvoru násypky     

= 1920mm,           a šířku 860mm. Hlavním úkolem je aby násypka byla schopna 

přes výpustní otvor přenést R-materiál, a to v hmotnostním průtoku 120t za 8 hodin. Bez 

dosáhnutí této hodnoty by byla zpracovatelská linka neefektivní a ekonomicky ztratná. Na 

obrázku lze vidět hlavní rozměry násypky potřebné pro zkonstruování. 
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Obr. 8.4 – Hlavní rozměry násypky 

8.1.1 Definice analyzovaných veličin  

 

  Sypný úhel         [°] – je úhel přirozeně vytvořeného svahu sypkého 

materiálu. Vzniká při pomalém vysypávání z kuželové nádoby na vodorovnou podložku. 

Při rychlém vysypávání materiálu z nádoby by tento úhel měl být podstatně menší 

 

 Úhel vnitřního tření ϕ = 44,22 [°] - představuje velikost tření mezi vlastními 

částicemi materiálu 

 

 Úhel vnějšího tření    = 24,72 [°] - vyjadřuje velikost tření mezi částicemi 

materiálu a kontaktním povrchem zásobníku v našem případě konstrukční ocel 11 373, kde 

na tomto povrchu byl také zkoušen odebraný vzorek R-materiálu 

 

 Sypná hmotnost    = 1129,9 kg·    - je hmotnost objemové jednotky sypkého 

materiálu s dutinami, póry i s mezerami mezi zrny. 

 

 Počáteční soudržné napětí    = 327,9 [Pa]  - napětí vymezené lineární tokovou 

čarou granulární hmoty, které závisí na sypné tíze   , součiniteli vnitřního tření f a úhlu 

smykové roviny. 
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8.1.2 Výpočet úhel stěny násypky    

 

Doporučený úhel sklonu stěny: 

  =    + (5°÷10°)         (7) 

  = 29,11 + (5°÷10°) = 34,11°÷39,11°  -volím β = 38°     (8) 

   

Kde: 

     = 29,11°                             dle LSH                  

     – sypný úhel přirozeně vytvořeného svahu materiálu 

 LSH – Laboratoř sypkých hmot 

 

Podmínky: 

 

 β >    =  38° > 29,11°           splněno                (9) 

            β > δ    =  38° > 24,72°           splněno     (10) 

 

Kde:  

            δ  =  24,72°                             dle LSH        

            δ – úhel tření mezi materiálem a stěnou zásobníku 

 

8.1.3 Výpočet úhlu hrany násypky ε 

 

Doporučený úhel hrany: 

ε = δ + (5°÷10°)         (11)  

ε  = 24,72° + (5°÷10°) = 29,72°÷34,72°  - volím ε = 32°    (12) 

    

Podmínky: 

             

 ε >     = 32° >  29,11° splněno      (13) 

 ε >  δ    = 32° > 24,72° splněno      (14)           

              

Kde:     

 

 δ  =   24,72°                            dle LSH          

     = 29,11°                           dle LSH                      
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8.1.4 Výpočet rychlosti přepravovaného materiálu a objemového průtok 

 

Hlavním požadavkem je, aby tepelné panely byly schopny prohřát minimálně 120 t za 

osmihodinovou pracovní dobu. 

 

Převod hmotnostního průtoku: 

    120 t/8h = 15 t/h        (15) 

  

Výpočet rychlostí: 

 

Rychlost se vztahuje k R-materiálu, který je přepravován vibračním dopravníkem. 

Tloušťka přepravovaného materiálu je v rozmezí 50 ÷ 100 mm. Nutné je dodržet tuto 

výšku, po překročení hrozí nedokonalý prohřev spodní vrstvy materiálu. Naopak pokud je 

přepravovaný materiál v tenké vrstvě, hrozí spálení asfaltových částic obsažených 

v materiálu. Při výpočtu počítáme s tloušťkou 100mm  přepravovaného materiálu. 

      

   = 3,6 · b · L · v ·    · ψ        (16) 

v = 
  

                   
 

v = 
  

                         
 = 0,0263 m/s       (17) 

 

Výpočet objemového průtoku: 

 

   = 
  

 
 = 

  

           
 = 3,687·       /s      (18) 

    

Kde: 

 

    = 15000 kg/h      dle zadání 

   ρ  = 1129,9 kg·      dle LSH 

 

8.1.5 Výpočet výpustné šířky násypky   

 

Výpočet šířky výpustného otvoru: 

 

   = S · v =    ·    · v =>        (19)  

   = 
  

     
 = 

          

           
 = 0,074m       (20) 
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Výpočet minimální šířky výpustného otvoru: 

 

   = ρ · g = 1129,9 · 9,81 = 11084,3 N·         (21) 

    

     = 
                

  
 ·     +      = 

                        

       
  · 1,5 + 0,04 = 0,19 m (22) 

Volím b =20 mm 

 

Kde: 

        ρ  = 1129,9 kg·         dle LSH 

        g = 9,81 kg·    

           327,9 Pa – počáteční soudržné napětí    dle LSH 

        ϕ = 44,22° - úhel vnitřního tření   dle LSH 

             = 0,04m – maximální rozměr zrna   dle LSH 

           = <1,5 ÷ 2> - uvádí se v tech. Lit. Podle Zenkova, volím 1,5 

8.1.6 Výpočet výšky násypky    a    

 

 
 

Obr. 8.5 – boční pohled násypky 

 

 

Výpočet výšky   : 

 

X = 
      

 
 = 

       

 
 = 330mm = 0,33m      (23) 

   = x · tg(β) = 0,33 · tg (38°) =  0,25m      (24) 
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Výpočet výšky              : 

 

Nakládač bude pomocí nakládací lžíce vsypávat R-materiál do násypky o objemu 

0,579  . Při tomto předpokladu musí mít násypka objem o něco větší než je objem         

R-materiálu, který bude vsypán do násypky. Tedy volím objem násypky 0,66  . Pomocí 

programu invetor profesional jsem zjistil objem spodní častí násypky    = 0,27832  . 

Nyní spočítáme objem    a výšku   . 

 

Výpočet   : 

 

V =    +    => 

   = V -    = 0,66 – 0,278 = 0,38         (25) 

 

Výpočet    : 

Předpokládáme tloušťku stěny plechu násypky 10mm. 

 

     =    - 20 = 860 – 20 = 840 mm = 0,84 m     (26) 

  ‘ =     - 20 = 2320 – 20 = 2300 mm = 2,3 m     (27) 

   =     ·   ‘ ·     =>         (28) 

    = 
  

          
 = 

    

         
 = 0,196 m       (29) 

   - Volím 0,2m 

 

8.1.7 Výpočet hydraulického poloměru 

 

R = 
 

 
 

    

        
 = 

        

             
 = 0,09 m      (30) 

         

     = 
                

  
 = 0,05 m        (31) 

      

Kde: 

            = 11084,3 N·      dle rovnice (21) 
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8.1.8 Výpočet rychlosti z výpustného otvoru    

 

f = tg(ϕ) = tg (44,22) = 0,97             (32) 

                                        

   = λ ·            
  

    
) = 0,3·                 

     

            
  = 0,45 m/s  (33) 

 

Kde: 

 

       λ = 0,3 – koeficient volím 0,3 pro hrubozrnný netříděný materiál 

       g = 9,81 kg·    

       R = 0,15 m   dle rovnice (30) 

          327,9 Pa   dle LSH 

         = 11084,3 N·      dle rovnice (21)    

8.1.9 Kontrola klenby nad výpustným otvorem 

 

Vznik klenby je nad výpustným otvorem je nežádoucí. Je tedy nutné splnit podmínku, 

kde síla, která drží klenbu na obvodu výpustného otvoru, musí být menší než tíha klenby. 

 

O = 2·(a+l) = 2·(1.9+0.2) = 4,2 m       (34)  

F = (   +              · O · Δh       (35)  

G = S · Δh ·            (36)  

 

G > F           (37)  

S · Δh ·    > (   +             · O · Δh      / Δh     (38)  

a · b ·    > (   +             · O       (39) 

1,9 ·0,2·11084,3 > (327,9 + 327,9 · sin (44,22)) · 4,2    (40) 

4212 N > 2337 N         (41) 

        

Podmínka je tedy splněna klenba nad výpustným otvorem nevznikne. 

 

Kde:    

 O – obvod výpustného otvoru. 

 F – Síla držící klenbu na obvodu výpustného otvoru. 

 G – Tíha klenby. 

     327,9 Pa   dle LSH 

               = 11084,3 N·      dle rovnice (21)    

 ϕ = 44,22°   dle LSH 
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8.2 Koncepční návrhy regulace rychlosti R-materiálu na výstupu násypky 

 

Pomocí hodinového podávaného množství R-materiálu, tedy dopravního výkonu 

(15t/h) vibračního dopravníku jsem vypočetl potřebnou rychlost přesouvajícího se           

R-materiálu ve žlabu. Tato rychlost    = 0,026m/s je mnohem menší než rychlost            

R-materiálu vycházejícího z výpustného otvoru násypky   = 0,45 m/s. Tento velký rozdíl 

rychlostí je zapotřebí řešit například přidáním regulačního mechanismu rychlostí, který 

bude součástí násypky. Nyní se zaměřím na jednotlivé způsoby, jakými způsoby lze 

regulace rychlostí provést. 

 

8.2.1 Plochý uzávěr horizontální  

Jsou tvořeny plochým šoupátkem v rámu a pohyb se uskutečňuje po opěrných lištách 

nebo kladičkách. Otvírání je převážně mechanické ručním kolem přes převody (šnekový 

převod) a ozubené tyče připevněné na šoupátku. Ozubené tyče jsou dvě, aby nedocházelo 

k příčení. Pro větší výpusť používáme dvojitého uzávěru.[14] 

8.2.2 Segmentové uzávěry 

Segmentový uzávěr jednoduchý umožňuje regulovat rychlosti R-materiálu sypajícího 

se z čtvercové nebo obdélníkové výpusti, která je upevněna na nátrubku. Je ovládán ručně 

pákou neb ručním kolem pomocí pastorku a ozubení připevněném na segmentu.[14] 

8.2.3 Pomocí šikmého žlabu 

Regulace rychlostí výsypného materiálu lze také provést pomocí žlabu, jehož částí 

je boční vedení. Tento žlab je upevněn na nátrubku výsypné části násypky. Rychlost         

R-materiálu lze regulovat pomocí změnou úhlu sklonu žlabu, délkou žlabu nebo také 

správným výběrem materiálů, ze kterého je žlab vyroben. Ten ovlivňuje rychlost 

vsypaného R-materiálu díky smykovému tření vznikající mezi R-materiálem a žlabem. 

V našem případě potřebujeme správně navrhnout žlab tak, aby na konci tohoto žlabu byla 

stejná rychlost jaká je potřebná při přesunu materiálu ve žlabu vibračního dopravníku. 

Regulace rychlosti pomocí šikmého žlabu je oproti uvedeným třem způsobům finančně 

nenákladný a technologicky nejméně náročný. 
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8.2.3.1 Výpočet šikmého žlabu: 

 

Zadané parametry           ,            . Žlab bude vyroben 

z neušlechtilé konstrukční oceli 11 373, kde na tomto materiálu byly také provedeny 

zkoušky pro analýzu potřebných veličin R-materiálu. Pro tento výpočet bude potřeba úhel 

vnějšího tření R-materiálu           k vypočtení součinitele smykového tření. Pro 

výpočet volím úhel sklonu žlabu násypky    = 25°.V tomto případě lze tedy regulovat 

rychlost pouze pomocí zvolené délky žlabu.  Jedna z dalších možností je regulace rychlostí 

pomocí změny úhlu žlabu. Kde tuto jedinou neznámou veličinu bychom vyjádřili z rovnice 

kinematické energie, která je rovna mechanické práce. Postup při výpočtu by byl stejný, 

jako bude následovně vypočítána potřebná délka žlabu. 

 

 
Obr. 8.6 schéma rychlostí R-materiálu 

 

Výpočet rychlostí    a   : 

 

   =    · sin (α) · o = 0,45 · sin (25) · 0,93 = 0,177m/s    (42) 

   =    · cos (α) · o =>        (43) 

   
  

        
 

      

            
 = 0,0312m/s      (44) 

 

Kde: 

   =25° - úhel sklonu žlabu 
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Výpočet koeficient žlabu pro dvě bočnice: 

 

w = k · 
 

         
 = 0,3 · 0,46· 

   

             
 = 0,75·        (45) 

 

Kde: 

    =25°  – úhel sklonu žlabu        

    = 1,9m – šířka R-materiálu na žlabu       

 H = 0,1m – výška R-materiálu na žlabu       

     =
  

  
 

 

K – součinitel minimálního bočního tlaku, určíme pomoci Mohrovy kružnice. Tato 

Mohrova kružnice určuje napěťový stav R-materiálu, pomocí které určíme hlavní napětí a 

poté dopočteme součinitel bočního tlaku. Pro názorný výpočet určuji součinitel bočního 

tlaku k=0,3. 

 

    Výpočet délky žlabu:  

 

Rozdíl kinetických energií je roven mechanické práci a potenciální energie, tedy 

potřebnou délku skluzu můžeme vyjádřit z této rovnice. 

  

 
Obr. 8.7 – schéma skluzu a působení sil na materiál 

 

Δ   =             (46) 

 

 
      

     
 

 
 · m ·   

   = m·g ·(sin(α) – cos(α) · f ) · L  /m   (47) 

 
 

 
 · (  

     
   = g · [sin (α) - f·(cos (α)] · L =>     (48) 

L = 

 

 
     

     
   

                          
 = 

 

 
                   

                                      
 = 0,75m  (49) 
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Obr. 8.8 – násypka se žlabem 

 

8.3 Pevnostní analýza 

 

Navrhovaný stroj bude mít vlastní podvozek s řízenou nápravou.  Bude tedy pracovat 

pouze na místě, takže na násypku bude během provozu působit pouze tíha konstrukce 

násypky a tíha R-materiálu při maximálním naplnění násypky. Naproti tomu během 

převozu bude na násypku působit zrychlení, popřípadě vibrace. 

 

Násypka bude vyrobena jako svařenec, který se skládá ze čtyř částí tvořící stěny 

násypky. Na rozích násypky jsou čtyři nohy, které jsou upevněny k násypce pomocí 

svarového spojení. Výška noh je navržena tak, aby násypka byla umístěna nad vibračním 

dopravníkem. Tyto nohy jsou při převozu přišroubovány pomocí šroubu k podvozkovému 

rámu. Součástí násypky je také kovové síto, které je uloženo uvnitř násypky. Toto síto nám 

slouží k zamezení vniku větších kusů na vibrační dopravník. Síto v pevnostní analýze 

můžeme zanedbat. 

 

Pevnostní analýzu jsem provedl v programu Inventor. Proto, aby výsledky nebyly 

analyzované pouze ze samotného zatížení násypky, vytvořil jsem těleso o stejném objemu 

jako maximální objem násypky. Tomuto tělesu jsem přiřadil stejnou hustotu  jako má        
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R-materiál, který bude vsypán do násypky. Tedy pevnostní analýzu jsem provedl při 

maximálním zatížení, kdy je násypka plná. Na prvním obrázku znázorním nahrazený        

R-materiál za těleso, k dalším obrázkům pro lepší názornost bude toto těleso nastaveno 

jako neviditelné. 

 

 
 

Obr. 8.9 -  Model násypky s R-materiálem 

 

 

 
 

Obr. 8.10 -  Zatížení násypky pomocí gravitačního zatížení 
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Obr. 1.11 -  Nastavení pevné vazby 

 

 

 
 

Obr. 9.12 -  ukázka sítě 
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Obr. 9.12 – redukované napětí 

 

 

 
 

Obr. 9.13 - deformace 
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Výsledky pevnostní analýzy se pohybovaly v bezpečných hodnotách (součinitel 

bezpečnosti 15). Při maximálním zatížení se násypka posune pouze o 0,06mm, což je 

zanedbatelné. Z tohoto důvodu jsem usoudil, že tloušťka stěny násypky, kterou jsem zvolil 

10mm může být o něco menší. Při častém a dlouhodobém používání násypky, vznikne 

opotřebování stěn, kde toto opotřebování se většinou u oceli třídy 11 373 pohybuje 

v rozmezí 0-3mm. 

 

9. Závěr 

 

Práce je rozdělena na několik dílčích částí. V první části, která je teoretická, jsem se 

zabýval obecnou úpravou a údržbou vozovek a její recyklací. Dále jsem se zabýval 

způsoby recyklace asfaltových směsí a podkladních vrstev. U asfaltových směsí je to 

recyklace na místě nebo v centru, za studena nebo za horka. U podkladních vrstev je to 

výměna celé vrstvy za vrstvu z recyklátu. Na konci teoretické části je popsáno jakými 

technologiemi a stroji lze opravu a výstavbu vozovek provádět. 

 

Po těchto obecných kapitolách následuje část koncepčního návrhu zpracovatelské 

linky na recyklaci R-materiálu. Cílem bylo vytvořit zpracovatelskou linku, která umožňuje 

tepelné zpracování R-materiálu, tak aby tento R-materiál byl použit na výstavbu nových 

vozovek nebo opravu silnic a dálnic. Nutné je co nejefektněji určit uspořádání 

zpracovatelské linky. Dále jsem se zabýval, jakými způsoby lze zkonstruovat linku tak, 

aby tato linka splňovala potřebné požadavky. Vytvořil jsem tři návrhy uspořádání této 

zpracovatelské linky (Bagela, zpracovatelská linka se šnekovým dopravníkem nebo 

s vibračním dopravním). U těchto návrhů jsem podrobně popsal, jakým způsobem stroj 

pracuje a také jsem se zaměřil na hlavní výhody a nevýhody strojů. Z těchto tří variant 

jsem vybral nejvhodnější koncepční návrh zpracovatelskou linku s vibračním 

dopravníkem, který splňoval všechny potřebné požadavky. 

 

V další části jsem podrobně popsal již zmiňovanou zpracovatelskou linku s vibračním 

dopravníkem. Zpracovatelská linka se skládá z hlavních komponentů jako je násypka, 

nosná konstrukce topidel, sálavá topidla, vibrační dopravník, zastřešení linky a zásobník 

ohřátého R-materiálu. V této části bakalářské práce jsem se zaobíral každým komponentem 

linky, který jsem následovně podrobně popsal. Cílem bylo také zjistit, jak lze regulovat 

rychlost R-materiálu pohybujícího se ve žlabu vibračního dopravníku. 
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Pro technické doplnění bakalářské práce jsem zkonstruoval násypku pro 

zpracovatelskou linku, která je obsahem poslední části práce. Pro konstrukce násypky je 

nutné znát mechanicko-fyzikální vlastnosti R-materiálu. Dílčí vzorek R-materiál mi byl 

zapůjčen v obalovně Ostrava-Kunčice. Poté jsem tento dílčí vzorek předal do laboratoře 

sypkých hmot Vysoké školy Báňské. Pomocí analyzovaných vlastností jsem určil správný 

tvar násypky. Při výpočtu rychlosti R-materiálu z výpustného otvorů  násypky jsem zjistil, 

že rychlost je několikanásobně větší, než je požadována rychlost pohybujícího se             

R-materiálu ve žlabu vibračního dopravníku. Poté jsem tedy navrhl koncepční návrhy 

regulace rychlosti R-materiálu na výpustném otvoru násypky. Z těchto koncepcí jsem 

vybral návrh regulací rychlostí pomocí žlabu, který jsem dále vypočetl, tak aby rychlost R-

materiálu dopadající na žlab vibračního dopravníku byla stejná, jako je rychlost vypočtena 

z hmotnostního průtoku. Na závěr jsem provedl pevnostní analýzu násypky, kde se 

výsledky analýzy pohybovaly v bezpečných hodnotách. 
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