
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut hornického inženýrství a bezpečnosti 
 

 

 

 

 

NÁVRH ZMĚNY TECHNOLOGIE ÚPRAVY PRO SPLNĚNÍ 
DEKLAROVANÝCH HODNOT ZRNITOSTNÍCH PROPADŮ 
FINÁLNÍCH VÝROBKŮ NA LOKALITĚ DOLNÍ LUTYNĚ - 

VELKÉ LÁNY 

 

diplomová práce 

 

 

 

 

 

Autor:                                                                                      Bc. Roman Šipoš 

Vedoucí diplomové práce:                                      Ing. Vlastimil Řepka, Ph.D. 

 

 

Ostrava 2015 



 

 

 



 

Prohlašuji, že 

• Celou diplomovou práci včetně příloh, jsem vypracoval samostatně a uvedl jsem všechny 

použité podklady a literaturu. 

• Byl jsem seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon č.121/2000 

Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských a náboženských 

obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – školní dílo.) 

• Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci užít (§ 35 odst. 3). 

• Souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně VŠB-

TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího diplomové práce. 

Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci, obsažené v Záznamu o závěrečné práci, 

umístěném v příloze mé diplomové práce, budou zveřejněny v informačním systému VŠB-

TUO. 

• Souhlasím s tím, že diplomová práce je licencována pod Creative Commons Attribution-

NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení kopie této licence, je 

možno navštívit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. 

• Diplomová práce nesmí být využita ke komerčním účelům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne ……………………..                                              ………………………… 

              Bc. Roman Šipoš 



 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Tímto bych rád poděkoval vedoucímu diplomové práce panu Ing. Vlastimilovi 

Řepkovi, Ph.D. za odborné vedení a cenné rady při zpracování diplomové práce.  

Dále bych chtěl poděkovat výrobnímu manažerovi společnosti CEMEX Sand, k. s. 

pro oblast Moravy a Slovenska panu Ing. Stanislavovi Fojtů a vedoucímu závodu Dolní 

Lutyně - Velké Lány panu Ing. Radimovi Sekaninovi za poskytnuté informace a podklady 

pro tuto práci. 



 

Anotace  

Cílem diplomové práce je návrh úpravy stávající technologické linky pro zajištění 

deklarovaných hodnot zrnitostních propadů finálních výrobků na lokalitě Dolní Lutyně - 

Velké Lány z důvodu změny v parametrech ložiska těženého štěrkopísku. 

Úkolem je nalézt řešení pro zajištění optimální zrnitostní skladby drcené frakce 0/4, 

vyšší výkonnosti drtiče a zabezpečit plnohodnotné využití frakce 0/4 k prodeji při splnění 

normových požadavků. V úvodu práce je popsána základní charakteristika ložiska a jeho 

úložné poměry. V další části práce je charakterizována stávající těžba, zhodnocen současný 

stav technologické linky, způsob zpracování těžené suroviny, popis současné problematiky 

a alternativní návrh řešení. 

 

Klíčová slova: technologie těžby, zdrobňovací proces, frakce, odrazový drtič 

 

 

Summary 

The aim of this thesis is the proposal to change treatment technology to meet the 

declared grain size of sinks final product at the location of Dolni Lutyne - Velke Lany 

because of the change bearing of gravel sand. 

The task is to find solutions for assuring optimal granularity fraction 0/4, higher the 

performance of crusher to ensure optimal sale of fraction 0/4 while meeting the standards. 

The introduction part describes basic characteristics of the bearing and its storage 

conditions. In the next part there is a description of the exploration, evaluation of the 

current state of technological lines, the method of processing mined materials, description 

of the existing problems and a proposed solution in two alternatives. 

 

Keywords: mining technology, fragmentation process, fraction, impact crusher 
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1. Úvod 

Návrh změny technologie úpravy pro splnění deklarovaných hodnot zrnitostních propadů 

finálních výrobků na lokalitě Dolní Lutyně - Velké Lány, jsem si jako téma pro 

diplomovou práci vybral na základě dohody s výrobním manažerem pro oblast Moravy a 

Slovenska společnosti CEMEX Sand, k. s. – Ing. Stanislavem Fojtů, kdy z důvodu změny 

v parametrech ložiska těženého štěrkopísku je vyžadováno v úpravárenském procesu řešení 

problematiky výsledné frakce kameniva 0/4 mm.  

 

 

1.1 Předmět diplomové práce 

Předmětem diplomové práce je alternativní návrh úpravy stávající technologické linky pro 

zajištění deklarovaných hodnot zrnitostních propadů finálních výrobků na předmětné 

provozovně z důvodu změny v parametrech ložiska těženého štěrkopísku. Stávající 

kuželový drtič nedokáže optimálně reagovat na tyto změny ložiska a výstupní materiál není 

dokonalý z hlediska požadavků na zrnitostní skladbu frakce 0/4 dle ČSN EN 13242+A1. 

Z důvodu zvýšeného podílu nadsítného je také nutno řešit problematiku výkonnosti drtiče, 

který se při stávajícím výkonu jeví jako nedostatečný. 

 

 

1.2 Cíl diplomové práce 

Cílem diplomové práce je nalézt řešení úpravy technologické linky a následné zajištění 

optimální zrnitostní křivky frakce 0/4 a vyšší výkonnosti drtiče. Pro splnění deklarovaných 

hodnot zrnitostních propadů a dostatečné kapacity drtiče bude ve dvou alternativách 

uvažováno s výměnou stávajícího kuželového drtiče a paralelním zařazením 

semimobilního drtiče do technologie úpravárenské linky. Cílem je zabezpečit 

plnohodnotné využití frakce 0/4 k prodeji při splnění normových požadavků daných ČSN 

EN 13242+A1.  
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2. Přírodní poměry posuzovaného ložiska 

Předmětná lokalita Dolní Lutyně - Velké Lány se nachází v okrese Karviná v 

Moravskoslezském kraji, na pomezí hranice České republiky s Polskem. Výšková úroveň 

terénu se pohybuje okolo 206 m n. m. Z jihozápadní strany je údolní niva Olše ohraničena 

Lutyňskou plošinou, podél které vede železniční trať Bohumín – Dětmarovice. 

Z jihovýchodní strany tvoří pozemkovou hranici areál Elektrárny Dětmarovice. Ze 

severozápadní, jihozápadní a jihovýchodní strany je řešené území vymezeno místními 

komunikacemi (cyklostezkami) probíhajících v násypech, které jsou pozůstatkem hrází 

starých rybníků. V území dotčeném těžbou se nenacházejí maloplošná ani velkoplošná 

zvláště chráněná území, ani prvky soustavy Natura 2000. V těsném sousedství však leží 

evropsky významná lokalita a přírodní památka Niva Olše - Věřňovice, která je současně 

nejbližším maloplošným chráněným územím. 

Mezi přednosti lokality Dolní Lutyně - Velké Lány můžeme zařadit odlehlost 

dobývaného území od obydlených částí obce Dolní Lutyně a Dětmarovic, která umožňuje 

dopravu vytěženého materiálu po dopravních cestách nákladními automobily. Lokalita je v 

současné době zatížena z hlediska překračování imisních koncentrací, ale nevyskytují se 

zde pozůstatky starých zátěží ani jiné extrémní poměry. [1] 

 

 

 Obrázek č.1 – Poloha lokality Dolní Lutyně - Velké Lány 
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2.1 Geologické poměry 

Dolní Lutyně - Velké Lány se nachází v Ostravsko-karvinské oblasti, která je součástí 

hornoslezské uhelné pánve. V předmětném území Dolní Lutyně – Velké Lány bylo 

zjištěno přírodní nahromadění nerostu – štěrkopísku, splňující technické požadavky dle 

ČSN EN 12620 (72 1502) – Kamenivo do betonu a ČSN EN 12139 (72 1503) – Kamenivo 

pro malty, tzn. přírodního kameniva ve smyslu názvosloví ČSN 721510. Na základě 

obsahu zákona č. 44/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů (horní zákon), je štěrkopísek 

zařazen do nevyhrazených nerostů a jeho přírodní nahromadění je pak označováno jako 

ložisko nevyhrazeného nerostu. Úložné poměry posuzovaného ložiska jsou tvořeny 

z náplavových hlín - nadloží ložiska (skrývka), fluviálních a glacifluviálních štěrkopísků, 

které jsou předmětem dobývání a miocénních jílovců, které tvoří podloží ložiska. 

 

Obrázek č.2 – Geologická mapa posuzovaného území 1:50 000 
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Náplavové hlíny představují nivní nekarbonátové uloženiny charakteru hlinitých až 

hlinitojílovitých fluviálních náplavových zemin vyššího stupně údolní terasy řeky Olše, v 

jejichž podloží se nachází dobře propustné štěrkopísky, které jsou tvořeny orniční vrstvou, 

hlínami slabě písčitými, hnědé až šedohnědé barvy, zpravidla s rezavým smouhováním 

(přeplavené sprašové hlíny), hlínami jílovitými, šedými až tmavošedými, na bázi nezřídka 

s fosilními organickými zbytky. 

 

Fluviální štěrky údolní terasy řeky Olše jsou uloženy horizontálně a pokrývají předmětné 

ložisko v jeho plném plošném rozsahu. Valounový materiál je tvořen beskydskými 

pískovci, v malém množství jsou zastoupeny valouny křemene. Velikosti valounů se 

pohybují převážně do 3 cm, v menším výskytu do 5 cm, ojediněle dosahují 10 - 12 cm a 

více. Valounový materiál je dobře opracovaný. V souvrství fluviálních štěrkopísků se 

mohou nepravidelně nacházet hlinité části a zbytky dřevin. 

 

V podložních vrstvách štěrkopísků leží glacifluviální štěrkopísky a písky bohumínského 

subglaciálního koryta. Z hlediska petrografického složení zde dominantně převládají zrna 

křemene, za jejichž původ jsou pokládány rozpadlé beskydské pískovcové sekvence. 

Svahy koryta jsou strmé a koryto má vanovitý tvar. 

 

Miocénní pískovce jsou slabě zpevněné, šedé až šedomodré barvy. Jsou součástí výplně 

dětmarovického výmolu vněkarpatské předhlubně. [2] 

 

Průměrný geologický profil rozhodující pro dobývání je následující: 

• 0,0 – 3,5 m skrývka (ornice, fluviální náplavové hlíny) 

• 3,5 – 7,5 m fluviální štěrkopísky údolní terasy řeky Olše 

• 7,5 m - báze těžby glaciální písky a štěrkopísky subglaciálního koryta 
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2.2 Hydrogeologické poměry 

Největším tokem v širších územních vztazích je řeka Olše. Tok byl v 30. letech upraven 

soustavnou regulací. Středem obce Dolní Lutyně protéká vodoteč Lutyňka. V úseku nad 

silnicí II/468 se v předchozích obdobích vyskytovaly povodně. Tento projev negativního 

dosahu byl řešen v rámci územně plánovací dokumentace a v současné době nemá vliv na 

předmětné území. 

 Vlastní ložisko je odvodňováno řekou Olše a jejím levostranným přítokem Mlýnka, 

který protéká východně od ložiska. Plocha ložiska představuje infiltrační oblast 

atmosférických srážek. 

 

Podzemní voda je vázána na fluviální štěrkopísky údolní terasy řeky Olše a písčitou výplň 

subglaciálního koryta. Její hladina se nachází v závislosti na množství atmosférických 

srážek v úrovni okolo 205 m.n.m., je mírně napjatá. Směr proudění podzemní vody je 

konformní se směrem řeky Olše. Z hlediska hydrogeologické klasifikace se jedná o 

průlinový kolektor kvartérních fluviálních písčitých štěrků údolní terasy překrytých 

vrstvou povodňových hlín, resp. průlinový kolektor fluvioglaciálních písků a štěrkopísků 

halštrovského zalednění. Podzemní vody v plošném rozsahu záměru ani v jeho blízkém 

okolí nejsou využívány. [2] 

 

2.3 Klimatické poměry 

Území Dolní Lutyně se nachází v mírně teplé až vlhké oblasti s mírnou zimou a je součástí 

pahorkatinového až rovinného pásma. Podle klasifikace klimatu dle Quitta se posuzované 

území řadí do oblasti MT 10 – mírně teplé počasí s průměrnou teplotou v roce 8 - 10 °C. 

Typickým klimatickým znakem jsou poměrně vysoké srážky dané blízkostí návětrných 

svahů Beskyd, prašností ovzduší, celkovou oceánitou území a souvislostí se Slezskou 

nížinou. Ostravský bioregion je nejvlhčí nížinnou oblastí České republiky. Co se týká 

větrů, je převládající směr severovýchodní, jihozápadní a severní. [3] 
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Parametry klimatu předmětné lokality 

Průměrná teplota v měsíci lednu:    - 2 až -3 °C 

Průměrná teplota v měsíci červenci:    17 až 18 °C 

Srážkový úhrn ve vegetační době:    400 - 450 mm 

Srážkový úhrn v zimní době:     200 - 250 mm 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více:  110 - 120 dnů 

Průměrný počet dnů se sněhem:    50 - 60 dnů 

 

 

 

Obrázek č.3 – Průměrný roční úhrn srážek v [mm] 

 

Tabulka č.1 – Teploty a srážky v průběhu roku 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Teplota -2,4 -0,7 3,2 8,2 13,2 16,4 17,8 17,2 13,6 8,9 3,7 -0,4 

Srážky 25 29 33 47 80 105 76 90 66 32 36 41 

 

Dle Hydrometeorologického ústavu v Ostravě je průměrná teplota vzduchu za poslední 

období (10 let) 8,6 °C, průměrné roční srážky za stejné období 740 - 770 mm. Území 

ložiska má charakter otevřené krajiny s dobrými rozptylovými podmínkami.  
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3. Současný stav těžby a technologie zpracování ložiska 

 

3.1 Technologie dobývání 

Na ložisku Dolní Lutyně - Velké Lány jsou dobývány nesoudržné stavební nerostné 

suroviny (písky a štěrkopísky). Skrývkové práce jsou prováděny subdodavatelsky jednou, 

příp. dvakrát ročně v předstihu zhruba na 1 rok těžby, mimo vegetační období. Skrývka je 

tvořena orniční vrstvou (0,3 - 0,4 m), sprašovými hlínami a jílovitými hlínami s 

organickými zbytky (1,0 - 3,5 m). Její celková mocnost se pohybuje v rozmezí 1,3 - 3,9 m. 

Těžba písků a štěrkopísků probíhá „mokrou“ cestou pomocí plovoucího korečkového 

rypadla. Rozpojená surovina je dopravována plovoucími pásovými a terénními dopravníky 

do úpravárenské linky. [4] 

 

3.2 Těžba z vody pomocí korečkového rypadla 

Těžba štěrkopísku se na provozovně Dolní Lutyně - Velké Lány provádí na uzavřené vodní 

ploše povrchovou strojní metodou. Vlastní těžba štěrkopísků se provádí na těžebním řezu 

plovoucím korečkovým rypadlem PKR-150. Plovoucí korečkové rypadlo je poháněno 

elektrickou energií a stabilizováno systémem kotevních lan ukončené kotvami. Délka 

lafety je 24 m a obsahuje 28 korečků s kapacitou 250 litrů/1 koreček. Hodinový výkon 

PKR-150 je 125 m3/h. Plovoucí korečkové rypadlo spadá do vlastnictví organizace.  

 

Obrázek č.4 – Plovoucí korečkové rypadlo PKR-150 
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Vytěžená surovina prochází přes skluz na plovoucí dopravníkový pás, který vytěžený 

materiál přepraví pomocí přesypu na terénní pásové dopravníky. Z terénních dopravníků je 

štěrkopísek odváděn do stacionární úpravárenské linky. Dopravníková trasa je dělená a její 

délka je určena provozní bezpečností a charakterem provozních podmínek. 

V úpravárenské lince je vytěžený štěrkopísek upraven na jednotlivé frakce (0/4, 4/8, 8/16 a 

11/22) a uložen na skládky, odkud je expedován nákladními automobily, které jsou při 

výjezdu převáženy na tenzováze. [4] 

 

3.3 Popis technologické linky 

Plovoucí pásová doprava je napojená přes vynášecí dopravník TP 1200 k plovoucímu 

korečkovému rypadlu PKR-150. Štěrkopísek je dopravován přes soustavu tří plovoucích 

dopravníků PPD 800, jednoho nábřežního dopravníku PPD 1000 a soustavu sedmi 

terénních dopravníků TPD 800 do úpravárenské linky. Šířka pásových dopravníků je 800 

mm. Rychlost pásových dopravníků se pohybuje okolo 1,6 m/s. Na pásových dopravnících 

jsou umístěny napínací válce, které slouží k napínání a eliminaci dilatace dopravních pásů, 

která je způsobena změnami klimatických podmínek. [4], [5] 

 

 

Obrázek č.5 – Terénní pásový dopravník TPD 800 
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Úpravárenská linka je tvořena ocelovou nosnou konstrukcí, která je uchycena na 

železobetonovou konstrukci základových patek. Ocelová konstrukce je rozdělena do tří 

částí. V prvním patře se nachází velín, odkud je celá linka řízena a je zde stanovena stálá 

obsluha personálem. Ve třetím patře úpravárenské linky je instalován vibrační třídič VTK 

1600/5000/3, který je opatřen třemi třídicími rošty. Vibrační třídiče VTK vykonávají 

kruhový pohyb. Pohyb je vybuzen nevývažkovým budičem umístěným v těžišti stroje. Na 

třídiči dojde k roztřídění materiálu na frakci 0/22 a na frakci nad 22 mm. Frakce kameniva 

nad 22 mm je přes násypku dopravována do vibračního podavače kuželového drtiče 

Nordberg GP 100. Zde je materiál podrcen a transportován zpět přes vratný dopravník na 

pásový dopravník směřující k počátečnímu třídiči. Oddělená frakce 0/22 je za pomoci pásu 

dopravována do nožové pračky NP-2H 70-80 a následně do aquamatoru, který funguje na 

principu protiproudu, který odplavuje lehčí podíly těženého materiálu a odvádí je ke 

spirálovému separátoru, kde dochází opět k separování vodou na základě rozdílné 

hmotnosti kameniva a nečistot. Z nožové pračky se přepravovaný materiál dopravuje přes 

pásový dopravník do sekundárního vibračního třídiče 1600/5000/3, kde se rozdělí na 

finální frakce 0/4, 4/8, 8/16, 11/22. Frakce kameniva 4/8, 8/16, 11/22 jsou za pomoci 

dopravního pásu transportovány na požadované skládky. Vytříděná frakce 0/4 je za pomoci 

skluzu přivedena do dehydrátoru Finlay 200 E s přihrnovacím šnekem. Dehydrátor Finlay 

200 E je určen k odvodňování štěrkopísků. V dehydrátoru se otáčením kola s korečky 

opatřenými síty nabírá zavodněný písek. Přebytečná voda je odváděna do vany a 

odvodněný písek vypadává na druhé straně korečkového kola k další dopravě. Šnekové 

kolo přihrnuje sedimentované částice štěrku zpět do vany korečkového kola, kde je písek 

opět nabírán korečkovým kolem a znovu odvodňován. Takto odvodněný štěrkopísek se 

pomocí dopravníkového pásu přivede na zemní skládku. Suspenze s nejjemnějšími 

částicemi štěrku z dehydrátoru a nožové pračky jsou přiváděny do hydrocyklonu Linatex 

836 HD/TZ. V hydrocyklonech se dosahuje zvýšení gravitačního zrychlení vlivem 

proudění suspenze přiváděné do hydrocyklonu tangenciálně. Z tohoto důvodu v něm směs 

cirkuluje a odstředivými silami jsou separovány částice těžší než voda, která je odváděna z 

horní části hydrocyklonu pomocí potrubí do kalového pole, zatímco zahuštěná suspenze 

s jemným štěrkem, který není odplaven odstředivou silou, je vynesen na dopravníkový pás 

a následně je pročištěný materiál dopravován na zemní skládku frakce 0/4. [5], [10]  
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 Obrázek č.6 – Technologické schéma závodu Dolní Lutyně - Velké Lány 
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Obrázek č.7 – Úpravárenská linka provozovny Dolní Lutyně - Velké Lány 

 

Z úpravárenské linky jsou jednotlivé frakce kameniva rozdružovány skladovacími 

pásovými dopravníky na jednotlivé skládky. Hydrocyklon zachrání velký podíl prodejního 

materiálu a tím dochází k ekonomickému přínosu a zvýšení zisku. Materiál je ze skládek 

odebírán pomocí kolového nakladače, umísťován do nákladních automobilů a expedován 

k zákazníkovi. [4] 

 

3.4 Teoretické shrnutí zařízení pro drcení kameniva 

Drcené kamenivo je přírodní forma kameniva, které je získáno především povrchovou 

těžbou vhodných hornin a následně je drceno a tříděno do požadované zrnitostní frakce. 

Pro drcené kamenivo jsou charakteristická nepravidelná zrna s ostrými hranami. 

Jelikož u těžby štěrků a štěrkopísků tvoří náklady na drcení podstatnou část nákladů 

na úpravu, je třeba hospodárně volit zařízení a způsob rozpojování. Cílem zdrobňování je 

zmenšit velikost kusů nebo zrn zpracované suroviny na požadovanou velikost. Při 

rozpojování překonáváme vnějšími silami soudržnost hmotných částic na jejich styčných 

plochách a přitom vznikají ve větším nebo menším počtu částice menších rozměrů. 

Nerostné suroviny se drobí a rozmělňují tlakem, nárazem, úderem, střihem a ohybem. [6] 
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Obrázek č.8 – Schéma možného silového působení při drcení 

 

Drtiče se liší podle: 

• Způsobu využití a působení síly při rozpojování 

• Velikosti vstupních zrn k rozpojování a velikosti rozpojených zrn 

• Tvrdosti rozpojovaných nerostných surovin 

 

Při výběru vhodného drtiče nebo mlýna rozhodují: 

• Mechanické a fyzikální vlastnosti rozpojovaných surovin 

• Maximální velikost zrn na vstupu a výstupu zařízení 

• Výkonnost stroje v m3/h nebo t/h 

• Požadavky na zrnitostní složení rozpojované horniny, zejména na tvorbu 

nežádoucích zrnitostních velikostí 

• Provozní spolehlivost, náklady na rozpojování a náročnost stroje na údržbu 

• Energetická náročnost stroje 

 

Účinnost drcení udává stupeň drcení, tj. poměr velikosti největšího zrna před drcením k 

největšímu zrnu po drcení a pohybuje se od 3 do 100 v závislosti na konstrukci použitého 

drtiče. Podle výsledné velikosti částic lze drcení rozdělit na: 

• Hrubé drcení – 25 až 400 mm 

• Střední drcení – 5 až 25 mm 

• Jemné drcení – do 5 mm 

 

Jelikož mají nerostné suroviny rozdílné mechanické vlastnosti, je nutné k jejich 

rozpojování používat vhodné typy drtičů podle jejich vlastností. Také musíme přihlížet k 

velikosti vstupních zrn a požadované velikosti na výstupu drtiče. [6], [7] 
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Nejlépe se však drtiče rozdělují podle konstrukčních znaků, které jsou určující pro jejich 

zařazení. Podle konstrukčního provedení a principu využívaného k drcení je možné drtiče 

rozdělit na: 

• Drtiče čelisťové 

• Drtiče kuželové 

• Drtiče válcové 

• Drtiče kladivové  

• Drtiče odrazové 

 

Stupeň drtitelnosti horniny popisuje vhodnost suroviny pro drcení a je udáván 

pevnostními charakteristikami, poměrem modulu přetvoření a pevnosti v prostém tlaku, 

houževnatostí, Bondovou pracovní energií BWI a abrazivitou horniny. Pevnostní 

charakteristika horniny se standardně udává v hodnotě pevnosti v prostém tlaku [MPa], 

přestože princip drcení hornin odpovídá spíše pevnosti v nepřímém tahu [MPa]. Pevnost 

v nepřímém tahu odpovídá v průměru 7% hodnoty pevnosti v prostém tlaku. Vhodnější 

ukazatel, který popisuje drtitelnost horniny, je Bondova pracovní energie BWI. Tento 

ukazatel udává hodnotu vykonané práce na podrcení jedné tuny materiálu (kWh/t). 

Houževnatost horniny je nepřímo úměrná modulu přetvoření a přímo úměrná pevnosti v 

prostém tlaku. Hodnota houževnatosti je tedy dána vztahem σ1
2/2E. Houževnatost 

představuje odolnost horniny proti drcení, z tohoto důvodu je protikladem houževnatosti 

křehkost. Houževnaté materiály mají vyšší energetickou náročnost na jejich drcení, přesto 

vysoké hodnoty houževnatosti jsou vyžadovány pro použití drceného kameniva do 

svrchních krytů vozovek, vysokopevnostních betonů a podkladů pro železniční tratě.  

Abrazivita horninových materiálů je spojena především s jejich mineralogickým 

složením. Hodnotu abrazivity ovlivňuje zejména obsah křemenných částic v hornině. Mezi 

další sledované ukazatele, které ovlivňují drtitelnost horniny, patří přítomnost jílových 

částic, obsah vody a přítomnost možných inkluzí. Dále je důležitý odhad maximální 

velikosti částice, která je ovlivněna diskontinuitami v horninovém masivu. [13] 

Odolnost proti drcení je jednou z podstatných mechanických vlastností kameniva. 

Při míchání kameniva v míchacích zařízeních dochází k rozdrobování zrn většími zrny, k 

olamování ostrých hran kameniva apod. Tyto účinky posuzujeme zkouškou otlukovosti a 

zjišťuje se metodou otlukového bubnu – Los Angeles. Vzorek kameniva vložíme do  
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otlukového bubnu, kde kamenivo otloukáme koulemi z ocele. Konstrukce otlukového 

bubnu je tvořena ocelovým válcem po stranách uzavřeného ocelovými čely. Poklop otvoru 

pro vkládání a vyjímání zkoušeného vzorku kameniva je upraven tak, že při zakrytí nemá 

vnitřní povrch žádné výstupky. Nabírání, zvedání koulí a zkoušení kameniva zajišťuje při 

otáčení ocelová přepážka. Koule jsou ocelolitinové o hmotnosti 390 až 450 g. Buben se 

otáčí s frekvencí 30 - 33 otáček za minutu. Zkouška je ukončena po 500 nebo l 000 

otáčkách. Výsledky zkoušek jsou závislé nejen na počtu otáček bubnu, počtu použitých 

koulí, ale i na množství a zrnitosti navážky. Z tohoto důvodu je v normě předepsána nejen 

hmotnost navážky jednotlivých frakcí, ale i počet koulí a frekvence otáček otlukového 

bubnu. Výsledkem je podíl vzniklý rozdrobeninou k hmotnosti celkového vzorku, 

vyjádřený v procentech. Výsledek zkoušky se udává jako součinitel Los Angeles. [8] 

 

Obrázek č.9 – Otlukový buben pro zkoušku Los Angeles 

 

Úkolem procesu třídění drceného kameniva je připravit konečný obchodovatelný 

produkt. Již v procesu drcení se materiál třídí podle velikostí, což usnadňuje a zefektivňuje 

vlastní drcení. Nedílnou součástí před primárním drcením a mezi jednotlivými fázemi 

drcení, je oddělení a vyřazení hlinitých materiálů od kameniva, které jsou při drcení 

nežádoucí. V závěru procesu dochází k roztřídění drceného kameniva do jednotlivých 

obchodovatelných frakcí. Všeobecně se ke třídění používají série vibračních sít. 

Nejpoužívanější technologie jsou založeny na systému mírně ukloněných či horizontálních 

sít, kde dochází k vibracím a následně k třídění kameniva podle zvolených průměrů ok sít. 

Proces třídění pak může probíhat mokrou nebo suchou cestou. U třídění za sucha dochází 

ke zvýšené prašnosti, ale je ekonomicky výhodnější, jelikož při třídění mokrou cestou je 

vyžadováno následné odvodnění. [13] 
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3.4.1   Drtiče čelisťové 
Mezi přednosti drtičů čelisťových patří jednoduchá konstrukce a vysoká drtící síla. 

Používají se jako drtiče primární při "hrubém" a "středním" drcení tvrdých a houževnatých 

hmot, všech druhů kameniva a rud, stavebních materiálů jako je železobeton, stavební suť, 

cihly a asfaltové kry. V uhelných úpravnách jsou čelisťové drtiče využívány pro drcení 

prorostliny nebo hlušiny pro základku. Vzpěrné desky jsou ze skořepinové litiny a fungují 

také jako pojistky pro případ, že do drtiče spadnou železné předměty. Povrch čelistí je 

rýhovaný z chromové nebo manganové oceli, neboť pracovní plochy čelistí a bočnic jsou 

vystaveny největšímu opotřebení. Velikost drtičů je odvozena od rozměrů vstupního 

otvoru tlamy. Jedna čelist je pevná a druhá pohyblivá. Rovnoměrný chod drtiče je zajištěn 

pomocí setrvačníku. Do provozu se musí uvádět jen při prázdné tlamě a surovina se musí 

přivádět rovnoměrně. Menší jednovzpěrné čelisťové drtiče se používají i na podvozcích u 

pojízdných drtících stanic. Nastavení štěrbiny se provádí stavěcími vložkami, které 

eliminují opotřebení čelisťového drtiče. Moderní čelisťové drtiče jsou dálkově ovládány 

s automatickým nastavováním výstupní štěrbiny, hydropneumatickou pojistkou proti 

přetížení a automatickým domazáváním. Tyto systémy jsou plně automatické a 

bezobslužné. Čelisťové drtiče nejsou vhodné pro drcení vlhkých a mazlavých hmot. Mají 

velkou hmotnost a velkou spotřebu elektrické energie. Stupeň drcení se pohybuje od 3 do 

6. [6], [9] 

 
Obrázek č.10 – Čelisťový drtič jednovzpěrný 
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3.4.2   Drtiče kuželové 
Kuželové drtiče se používají pro hrubé, střední a jemné drcení nejtvrdších rud a jiných 

surovin. Mají v podstatě stejnou konstrukci a liší se jen různým složením hřídele a tvarem 

drtícího kužele. V kuželových drtičích se nerostná surovina drtí v prostoru mezi otáčecím 

kuželem a nehybně uloženým drtícím pláštěm. Ostroúhlé kuželové drtiče se uplatňují při 

hrubém drcení a tupoúhlé při středním a jemném drcení. Výhodou kuželových drtičů oproti 

čelisťovým je možnost regulace otáček a tím i výkonu. Drcení probíhá rovnoměrně po 

dobu celé otáčky, takže chod je poměrně tichý. Rozdrcená zrna mají pravidelnější tvar a 

obsahují méně prachových částic. Nevýhodou je vysoká konstrukce a obtížnější výměna 

náhradních dílů. Materiál se drtí rozmačkáváním při současném lámání a ohýbání. Materiál 

se přivádí mezi pevný násypný kužel a vnitřní drtící kužel, který je kloubovitě upevněn na 

svislé hřídeli a koná otáčivý a výstředný pohyb. Vnitřní kužel při otáčení přitlačuje drcený 

materiál na vnější pevný kužel. Drtící prostor mezi kužely se směrem dolů zužuje do 

štěrbiny, kterou vypadává drcený materiál. Povrch kužele je obložen deskami z manganové 

oceli. U tohoto drtiče lze oproti čelisťovému drtiči měnit otáčky a tím i jeho výkon. Stupeň 

drcení se pohybuje od 3 do 8 a nejčastěji se používá k hrubému drcení. [6], [9] 

 

 
Obrázek č.11 – Kuželový drtič 
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3.4.3   Drtiče válcové 
Válcové drtiče mohou být buď dvouválcové, popř. jednoválcové. Jednoválcové drtiče mají 

pevnou protidesku a používají se pro drcení materiálů křehkých s malou pevností a 

vláknitých materiálů. Dvouválcové drtiče se používají hlavně pro jemné drcení křehkých 

materiálů. Povrch válců u obou typů drtičů může být hladký, rýhovaný, případně různě 

upravený. Dvouválcové drtiče tvoří dva proti sobě se otáčející válce se stejnou nebo 

rozdílnou úhlovou rychlostí. Jeden z válců je odpružený a plní funkci pojistky při vniknutí 

železných předmětů mezi válce. Místo pružiny může být použita pojistná vložka, která při 

přetížení praskne. Do drtící zóny je materiál unášen vlastní váhou a vlivem třecích sil mezi 

materiálem a povrchem válců. V závislosti na velikosti výstupního zrna konečného 

produktu prochází materiál drtičem, kde je drcen mezi otáčejícími se válci nebo válci s 

drtícími hřebeny. Drtiče jsou elektronicky chráněny proti přetížení po vniknutí 

nedrtitelného předmětu. Drtič lze vybavit pojistnou spojkou a automatickým domazávacím 

systémem. Konstrukce drtičů může být přizpůsobena pro proces mokrého i suchého drcení. 

Velikost částic produktu lze nastavit velikostí mezery mezi povrchem válců. Posunováním 

válce lze měnit šířku mezery a tím i stupeň drcení, který se pohybuje od 3 do 8 a používá 

se ke střednímu nebo jemnému drcení. [6], [9] 

 

Obrázek č.12 – Válcový drtič s ostnatými válci pro hrubé drcení 
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3.4.4   Drtiče kladivové 
V kladivových drtičích je surovina drcena pohybovou energií rotujících kladiv. Na zrna 

pohybujících se menší rychlostí nebo ležících na podložce naráží rotující kladiva. Do 

relativně malé stykové plochy je soustředěna vysoká kinematická energie. Nárazem 

dochází k rozpadu zrn a zrna jsou rovnoměrně vrhána proti sítu. Většinou se používají pro 

jemné a střední drcení měkkých a středně tvrdých nelepivých materiálů např. vápence, 

sádrovce, břidlice, páleného vápna, černého uhlí a jiných materiálů podobných vlastností. 

Rozšířené jsou i v elektrárnách k mletí uhlí práškového ohniště. Vynášení je prováděno 

buď štěrbinovým roštem, nebo sítem. U některých drtičů není rošt ani síto a podrcené zrno 

propadá přímo výsypkou na dopravník. Tyto drtiče se používají na drcení snadno 

drtitelných a lepivých surovin. U kladivových drtičů s válci tvoří stěny drtiče rotující válce, 

které zamezují nalepování suroviny na stěny. Některé drtiče např. pro uhlí jsou vytápěny 

horkým plynem 300 až 400 °C nebo vzduchem, kde se zároveň materiál drtí a suší. Částice 

požadované velikosti jsou z drtiče unášeny a zachyceny zvláštním zařízením. Kladiva a 

vyložení jsou opět z legovaných materiálů. Jelikož kladiva i vyložení bývají jednostranně 

opotřebovávána, lze u některých drtičů měnit směr otáčející hřídele. V případě potřeby 

minimalizace dynamických účinků drtiče do základových konstrukcí, lze rám dodat s 

pružným uložením. Konstrukce skříně drtiče (její výklopné části) umožňuje jednoduchý a 

rychlý přístup k důležitým dílům drtiče kvůli údržbě. Stupeň drcení se pohybuje od 10 do 

40 a je určen velikostí roštu. [6], [9] 

 

 
Obrázek č.13 – Kladivový drtič 
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3.4.5   Drtiče odrazové 
Odrazový drtič pracuje na principu otáčení úderových lišt pevně uchycených na rotoru 

drtiče. Skříň kolem těchto lišt je obložena pancéřovanými, otěruvzdornými odrazovými 

deskami. Drcený materiál je do tohoto mechanismu vháněn počáteční rychlostí, kterou lze 

nastavením regulovat a při kontaktu s otáčejícími lištami je dále zrychlen a drcen nárazem 

na odrazové desky. Výsledný produkt odrazových drtičů je drobnější než materiál 

podrcený ostatními typy drtičů. Odrazové drtiče se nasazují ve finálních stupních drcení 

jako tzv. kubizéry a drtí již připravené frakce a zlepšují tvarový index. Lze dosáhnout 

snížení podílu nevhodných zrn z 45% na 15% nebo z 70% na 20% a případně i vyššího dle 

vlastností drceného materiálu v kombinaci s obvodovou rychlostí rotoru. Zpravidla čím 

vyšší rychlost rotoru, tím menší množství nevhodných zrn. Odrazové drtiče se používají 

především pro primární drcení velkých kusů materiálu, jako například štěrku, písku, 

fonolitu a jiných přírodních materiálů. Z recyklovaných materiálů se jedná o beton, 

armovaný beton a živičné povrchy cest. Odrazové drtiče mohou být s horizontální či 

vertikální hřídelí rotoru. [6], [9] 

Mezi výhody odrazových drtičů patří: 

• Vysoká provozní spolehlivost 

• Hydraulické otevírání skříně drtiče pro snadnou údržbu 

• Výkon drtiče se s opotřebením lišt nemění 

• Vysoký stupeň zdrobnění, vyšší než u ostatních typů drtičů 

• Vynikající tvarový index (bi3 < 20%) 

 

Obrázek č.14 – Odrazový drtič s vertikální hřídelí rotoru 
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3.5 Současná problematika zrnitostních propadů finálních výrobků 

Z důvodu změny ložiska těženého štěrkopísku na provozovně Dolní Lutyně - Velké Lány 

je vyžadováno v úpravárenském procesu řešení problematiky výsledné frakce kameniva 

0/4 mm. Stávající kuželový drtič Metso Nordberg GP 100 především z důvodu svého 

konstrukčního provedení a omezené kapacity nedokáže optimálně reagovat na tyto změny 

parametrů ložiska a výstupní materiál tak neodpovídá požadavkům na zrnitostní skladbu 

frakce 0/4 dle ČSN EN 13242+A1 - Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené 

hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace. 

Pro splnění deklarovaných hodnot zrnitostních propadů a vyšší výkonnosti bude 

v návrhu řešení ve dvou alternativách uvažováno s výměnou stávajícího drtiče či 

paralelním zařazením sekundárního drtiče k drtiči stávajícímu. V obou alternativách je 

uvažováno se záměrem na využití odrazového drtiče, který produkuje výsledný materiál 

s vysokým stupněm zdrobnění oproti výstupnímu materiálu podrceným ostatními typy 

drtičů. 

 

 

 Graf č.1 – Vstupní a výstupní surovina stávajícího kuželového drtiče 

 

Vstupní surovinou dodávanou drtiči je kamenivo frakce 22/80 zbavené hlinitých 

částic pomocí rotačního odjílovače. Rotační odjílovač je určený k separaci těžené suroviny 

znečistěné jíly a podávání suroviny k dalšímu zpracování. Surovina z rotačního odjílovače 

vypadává otvory v plášti bubnu do výsypky umístěné pod bubnem, větší části vypadávají 

na konci bubnu do výsypky. Buben odjílovače je pogumován. Veškeré kamenivo musí být 

označeno frakcí d/D, přičemž velikost dolního síta je značena písmenem d a horní síto je 

značeno písmenem D. Hodnoty d a D musí odpovídat základním sadám sít. Frakce 

kameniva nesmí mít poměr d/D menší než 1,4. 
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Finální výrobek frakce 0/4 obsahuje nadměrné množství hrubých částic a z tohoto 

důvodu téměř 50% předmětné frakce nepropadne sítem o průměru 2 mm. Podle 

požadované optimální křivky zrnitosti by však cca 50% posuzované frakce mělo 

propadnout sítem 0,5 mm. Z tohoto důvodu lze výstupní frakci kameniva hodnotit jako 

neoptimální a ochuzenou o vyšší podíl frakce pod 2mm.  

 
Graf č.2 – Srovnání křivek zrnitosti požadované a stávající frakce 0/4 

 

Z důvodu zvýšeného podílu nadsítného je také nutno řešit problematiku výkonnosti 

drtiče, který se při stávajícím výkonu cca 40 - 50 t/h drceného kameniva jeví jako 

nedostatečný. Z pověření společnosti CEMEX Sand, k. s. je proto snahou nalézt řešení 

k zajištění vyšší výkonnosti drtiče v hodnotách cca 80 - 100 t/h drceného kameniva a 

optimální zrnitostní křivky frakce 0/4 dosahující požadovaných zrnitostních propadů 

v hodnotách cca 97% na sítu vel. 4, cca 88% na sítu vel. 2, cca 76% na sítu vel. 1, cca 52% 

na sítu vel. 0,5, cca 22% na sítu vel. 0,25, cca 5% na sítu vel. 0,125 a cca 1% na sítu 0,063. 

Obsah jemných částic je požadován v hodnotách okolo 0,9% zrnitostního propadu. Cílem 

je zabezpečit plnohodnotné využití frakce 0/4 k prodeji při splnění normy ČSN EN 

13242+A1. 
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4. Variantní řešení úpravy zařízení technologické linky 

 

4.1 Varianta A – Náhrada stávajícího kuželového drtiče 

Jako první alternativu změny technologie úpravy pro splnění deklarovaných hodnot 

zrnitostních propadů finálních výrobků navrhuji celkovou výměnu stávajícího kuželového 

drtiče za drtič nový, který by splňoval požadavky na optimální zrnitostní skladbu výsledné 

frakce 0/4 a zároveň by měl vyšší hodinovou výkonnost.  

Na základě porovnání parametrů jednotlivých typů drtičů a komunikace s přímými 

dodavateli, se jako nejvhodnější zařízení jeví drtič odrazový s výkonností v hodnotách cca 

80-100 t/h, který produkuje výsledný materiál drobnější než materiál podrcený ostatními 

typy drtičů. Z tohoto důvodu odrazový drtič zajistí optimální zrnitostní skladbu frakce 0/4 

a následně její plnohodnotné využití k prodeji. Odrazový drtič pracuje na principu otáčení 

úderových lišt pevně uchycených na rotoru drtiče. Skříň kolem těchto lišt je obložena 

pancéřovanými, otěruvzdornými odrazovými deskami. Drcený materiál je do tohoto 

mechanismu vháněn počáteční rychlostí a při kontaktu s otáčejícími lištami je dále 

zrychlen a drcen nárazem na odrazové desky. Odrazové drtiče se používají především pro 

primární drcení velkých kusů materiálu, jako například štěrku, písku, fonolitu a jiných 

přírodních materiálů.  

 

Zdůvodnění výběru stacionárního odrazového drtiče: 

 vysoký stupeň zdrobnění, velmi dobrá tvarová hodnota produktu 

 jemnost zdrobnění lze regulovat nastavením rychlosti rotoru 

 vysoká technická úroveň zaměřená na zvýšení efektivnosti provozu 

 variabilní konstrukční řešení skříně pro nasazení do stacionárních linek  

 uzavřené těleso rotoru, pevné upnutí drtících lišt v rotoru 

 kompaktní řešení pružících jednotek a seřizování štěrbiny odrazových desek a 

dodrcovací desky 

 hydraulické otevírání skříně drtiče zjednodušuje přístup pro údržbu 

 vysoká kvalita a vysoká hospodárnost provozu 
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1 – Pásový dopravník 2 – Vibrační třídič  3 – Vibrační dopravník 

4 – Nožová pračka      5 – Pásový dopravník  6 – Pásový dopravník 

7 – Pásový dopravník             8 – Vyrovnávací zásobník 9 – Vibrační podavač 

10 – Odrazový drtič      11 – Pásový dopravník 

 

Obrázek č.15 – Technologické schéma náhrady stávajícího drtiče za drtič odrazový 

 

Propočet nákladů za stávající drcení kuželovým drtičem: 

 Roční těžba štěrkopísku na provozovně Dolní Lutyně - Velké Lány dosahuje 

150 000 t/rok. 

 Na základě zkoušky kameniva ze dne 27. 11. 2014 je podíl frakce nad 22 mm, která 

je dopravována do drtiče 16,4%. Tzn. roční objem drceného kameniva činí 24 600 

tun. 

 Průměrný roční finanční objem vynaložený na údržbu stávajícího kuželového drtiče 

činí cca 680 000,- Kč. 

 Výsledná částka za tunu drceného kameniva činí 680 000/24 600 = 27,64 Kč/t 

 

Průměrné hodnoty nákladů za drcení odrazových drtičů: 

 Na základě informací od dodavatelů odrazových drtičů průměrné náklady za drcení 

tuny štěrkopísku s obsahem cca 20% křemene a otlukovostí LA 29% činí 16,80 

Kč/t. 
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4.2 Varianta B – Sekundární zařazení semimobilního drtiče  

Druhou alternativu změny technologie úpravy pro splnění deklarovaných hodnot 

zrnitostních propadů finálních výrobků navrhuji zařazení sekundárního semimobilního 

drtiče, který by splňoval požadavky na optimální zrnitostní skladbu výsledné frakce 0/4 ke 

stávajícímu kuželovému drtiči. Tato úprava by zabezpečila také vyšší hodinovou 

výkonnost, která je vyžadována z důvodu zvýšeného podílu nadsítného. Stávající výkon 

cca 40 - 50 t/h drceného kameniva se jeví jako nedostatečný.  

Semimobilní drtící jednotky se používají pro drcení kameniva, které respektují všechny 

zásadní požadavky kladené na tuto kategorii zdrobňovacích zařízení. Semimobilní drtící 

jednotka je kompaktním zařízením, do jejíž násypky je možné dopravovat materiál k 

drcení přímo z technologické linky přes dopravníkový pás. Jako další způsoby dopravy 

materiálu do násypky je možno využít dodávku z nákladního automobilu nebo jej podávat 

nakladačem se šířkou lžíce až 3000 mm. Semimobilní zařízení je obdoba stacionárního 

zařízení s tím rozdílem, že je uloženo na společném rámu vybaveném ližinami. Rám 

umožňuje přesunovat zařízení s pomocí buldozeru nebo jiného tahače. Na větší vzdálenosti 

je možné zařízení přepravovat na nízkoložných návěsech. Plochy opor, na kterých je 

zařízení ustaveno, jsou dostačující pro montáž bez betonových základů. Po částečném 

předtřídění resp. odhlinění na vibračním podavači je materiál rozdrcen semimobilním 

drtičem, který může mít konstrukční provedení jako čelisťový, kuželový nebo odrazový 

drtič.  

Ve variantě B úpravy technologické linky je uvažováno se zařazením 

semimobilního drtiče odrazového, který má nejoptimálnější parametry pro uspokojení 

požadavků zrnitostní skladby frakce 0/4. Součástí návrhu alternativy B je doplnění 

úpravárenské linky o vibrační podavač, který by dopravoval kamenivo z vyrovnávacího 

zásobníku přes navazující pásový dopravník do semimobilního odrazového drtiče. 

Semimobilní odrazový drtič by následně výstupní produkt transportoval na společný 

dopravníkový pás pro stávající kuželový a semimobilní drtič, kde by došlo k částečnému 

promísení obou produktů. Tento společný dopravníkový pás následně dopravuje kamenivo 

do vibračního třídiče, kde dojde k plnohodnotnému promísení. Výhodou semimobilních 

odrazových drtičů je kompatibilita s primárními drtícími jednotkami. 
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1 – Pásový dopravník 2 – Vibrační třídič  3 – Vibrační dopravník 

4 – Nožová pračka      5 – Pásový dopravník  6 – Pásový dopravník 

7 – Pásový dopravník             8 – Vyrovnávací zásobník 9 – Vibrační podavač 

10 – Odrazový drtič      11 – Pásový dopravník  12 – Pásový dopravník 

13 – Vibrační podavač 14 – Kuželový drtič 

 

Obrázek č.16 – Technologické schéma zařazení sekundárního semimobilního drtiče 

 

Propočet nákladů za drcení stávajícího a sekundárního drtiče: 

 Roční těžba štěrkopísku na provozovně Dolní Lutyně - Velké Lány dosahuje 

150 000 t/rok. Na základě zkoušky kameniva ze dne 27. 11. 2014 je podíl frakce 

nad 22 mm, která je dopravována do drtiče 16,4%. Tzn. roční objem drceného 

kameniva činí 24 600 tun.  

 Průměrný roční finanční objem vynaložený na údržbu stávajícího kuželového drtiče 

činí cca 680 000,- Kč. Při rozložení objemu drceného kameniva mezi dva drtiče 

v poměru 1:1 lze předpokládat snížení ročních nákladů na cca 390 000,- Kč. 

 Roční náklady na údržbu semimobilního odrazového drtiče při drcení štěrkopísku s 

obsahem cca 20% křemene a otlukovostí LA 29%, lze předpokládat v hodnotách 

okolo 150 000,- Kč. 

 Výsledná částka za tunu drceného kameniva činí 540 000/24 600 = 21,95 Kč/t. 

 V propočtu nebyly započteny zvýšené náklady za spotřebu elektrické energie dvou 

drtičů, dopravníkového pásu a vibračního podavače. 
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4.3 Výběr alternativy úpravy technologické linky  

Při výběru alternativy úpravy technologické linky pro splnění požadavků na zrnitostní 

skladbu frakce 0/4 dle ČSN EN 13242+A1 byly posuzovány jak technické, tak 

ekonomické parametry obou variant. Obě alternativy se zaměřily na využití odrazového 

drtiče, který produkuje výsledný materiál s vysokým stupněm zdrobnění oproti výstupnímu 

materiálu podrceným ostatními typy drtičů. Z tohoto důvodu odrazový drtič zajistí 

optimální zrnitostní skladbu frakce 0/4 a následně její plnohodnotné využití k prodeji. Obě 

alternativy také řešily navýšení výkonu drtiče na požadovaných 80 - 100 t/h ze současných 

cca 40 - 50 t/h drceného kameniva, které se jevily jako nedostatečné. 

 

Tabulka č.2 – Srovnání variantního řešení 

VARIANTA – A (náhrada drtiče) VARIANTA – B (zařazení semimob. drtiče) 

 

 Nižší náklady na roční údržbu a 

obsluhu drtiče 

 Nižší energetická náročnost 

 Nižší prostorová náročnost 

 Možnost prodeje stávajícího drtiče 

 

 Možnost volby drtiče v závislosti 

na požadované zrnitostní skladbě 

 V budoucnu možné přesunutí 

semimobilního drtiče na ostatní 

provozovny 

 

 

−−−− Omezení provozu po dobu výměny 

drtiče 

−−−− Nutnost přizpůsobení navazující 

technologické linky  

 

−−−− Náročnost na obsluhu pro 

dosažení požadované zrnitostní 

skladby 

−−−− Vyšší energetická náročnost 

−−−− Vyšší náklady na údržbu a obsluhu 

dvou drtičů  

−−−− Nutnost doplnění technologické 

linky o dopravníkový pás a vibrační 

podavač 

 

Na základě porovnání technické výhodnosti, finanční náročnosti provozu a údržby obou 

posuzovaných alternativ, navrhuji výběr alternativy A – náhrada stávajícího kuželového 

drtiče za drtič odrazový, která splní požadované hodnoty zrnitostních propadů finálních 

výrobků, dostatečnou výkonnost drtiče a zabezpečí tak dokonalejší návratnost investice. 
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5. Technicko-ekonomické a ekologické vyhodnocení 

navrženého řešení 

 

5.1 SWOT analýza navržené alternativy - A 

SWOT analýza slouží jako podklad pro rozhodnutí zástupců společnosti CEMEX Sand, 

k.s. při realizaci mnou navržené alternativy. Princip metody spočívá v ohodnocení a 

klasifikaci jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do čtyř základních skupin. Jedná se o 

Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats 

(hrozby). Vzájemným porovnáním faktorů silných a slabých stránek na jedné straně, oproti 

příležitostem a nebezpečím na straně druhé, lze získat kvalitativní informace, které 

charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu. 

 

Tabulka č.3 – SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY (STRENGTHS) SLABÉ STRÁNKY (WEAKNESSES) 

• Splnění požadované zrnitostní 

skladby 

• Zvýšení kapacity drtiče 

• Snížení nákladů na tunu drceného 

materiálu 

• Modernizace technologické linky 

• Výměna drtiče nebude mít 

negativní vliv na životní prostředí 

• Vysoká počáteční investice 

• Částečné omezení provozu po 

dobu úpravy technologické linky 

PŘÍLEŽITOSTI (OPPORTUNITIES) HROZBY (THREATS) 

• Možnost zvýšení prodeje 

v závislosti na zkvalitnění 

zrnitostní skladby jednotlivých 

frakcí kameniva 

 

• Výše nákladů vynaložených na 

údržbu odrazového drtiče jsou 

vysoce citlivé na parametrech 

těžené suroviny (obsah křemene a 

abrazivita kameniva)  

 



Bc. Roman Šipoš: Návrh změny technologie úpravy pro splnění deklarovaných hodnot zrnitostních propadů 
finálních výrobků na lokalitě Dolní Lutyně - Velké Lány 

 

2015  - 28 - 
 

 

5.1.1   Nabídka společnosti DSP Přerov spol. s r.o. 
Na základě oslovení dodavatele, specifikace zadání a následné prohlídky provozovny 

v Dětmarovicích ze dne 25. 11. 2014, byla společností DSP Přerov spol. s r.o. dne 11. 12. 

2014 předložena cenová nabídka na dodávku odrazového drtiče HIC 100x100 F GB s 

výkonem 100 t/h včetně elektrického pohonu o výkonu 160kW. Dodavatel poskytuje 

záruku na dodané zařízení po dobu 24 měsíců od uvedení do provozu nebo 4 000 

motohodin. 

 

Tabulka č.4 – Produkt odrazového drtiče HIC 100x100 F GB 

Síto [mm] 63 31,5 22,4 16 8 4 2 1 0,063 

Propad [%] 100 99,8 95 92 75 52 42 32 12 

Produkt drtiče je stanovený na základě obdobných aplikací drtiče na štěrkopísku s obsahem 

20% křemene a otlukovostí suroviny LA 29, v případě jiných vlastností suroviny se může 

lišit. 

 

Obrázek č.17 – Odrazový drtič HIC 100x100 F GB 

 

Cena za dodávku odrazového drtiče HIC 100x100 F GB včetně elektrického pohonu o 

výkonu 160kW byla nabídnuta ve výši 1.848.800,- Kč. Součástí dodávky není násypná 

skříň, skluz, nosná ocelová konstrukce, stavební a strojní dokumentace, přívod elektrické 

energie, doprava zařízení na místo montáže, dozor a technická pomoc při. Tyto náklady 

mohou být dodatečně stanoveny. 
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5.1.2   Nabídka společnosti PSP Engineering a.s. 
Na základě oslovení dodavatele, specifikace zadání a následné prohlídky provozovny 

v Dětmarovicích, byla společností PSP Engineering a.s. dne 19. 1. 2015 předložena cenová 

nabídka na dodávku odrazového drtiče ODH 0907-23 s výkonem 90 t/h včetně 

elektrického pohonu o výkonu 110kW. Dodavatel poskytuje záruku na dodané zařízení po 

dobu 18 měsíců od uvedení do provozu. 

 

Tabulka č.5 – Produkt odrazového drtiče ODH 0907-23 

Síto [mm] 63 31,5 22,4 16 8 4 2 1-0 

Propad [%] 100 100 99 92 72 51 35 23 

Produkt drtiče je stanovený na základě obdobných aplikací drtiče na štěrkopísku s obsahem 

20% křemene a otlukovostí suroviny LA 40, v případě jiných vlastností suroviny se může 

lišit. 

 

Obrázek č.18 – Odrazový drtič ODH 0907-23 

 

Cena za dodávku odrazového drtiče ODH 0907-23 včetně elektrického pohonu s výkonem 

110kW byla nabídnuta ve výši 1.833.400,- Kč. Součástí nabídky je supervize montáže 

drtiče. Součástí dodávky není násypná skříň, skluz, nosná ocelová konstrukce, stavební a 

strojní dokumentace, přívod elektrické energie, doprava zařízení na místo montáže. Tyto 

náklady mohou být dodatečně stanoveny. 
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5.1.3   Nabídka společnosti Magotteaux a RESTA s.r.o. 
Na základě oslovení dodavatele, specifikace zadání a následné prohlídky provozovny 

v Dětmarovicích, byla společností Magotteaux dne 18. 12. 2014 předložena cenová 

nabídka na dodávku vertikálního odrazového drtiče MAGIMPACT 2100 s výkonem 70 -

150 t/h včetně elektrického pohonu o výkonu 132kW a elektrického rozvaděče. Konstrukce 

vertikálního odrazového drtiče umožňuje plynulý přechod na jiný sortiment konečného 

produktu změnou otáček (40 - 60 m/s) 

 

Tabulka č.6 – Produkt odrazového drtiče MAGIMPACT 2100 

Síto [mm] 63 31,5 22,4 16 8 4 2 1 0,063 

Propad [%] 100 99 93 89 64 45 30 21 8 

Produkt drtiče je stanovený na základě obdobných aplikací drtiče na štěrkopísku s obsahem 

20% křemene a otlukovostí suroviny LA 25, v případě jiných vlastností suroviny se může 

lišit. 

 

Obrázek č.19 – Odrazový drtič MAGIMPACT 2100 
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Cena za dodávku odrazového drtiče MAGIMPACT 2100 včetně elektrického pohonu o 

výkonu 132kW, byla nabídnuta ve výši 3.010.000,- Kč. Součástí dodávky není násypná 

skříň, skluz, nosná ocelová konstrukce a doprava zařízení na místo montáže. Firma nabízí 

možnost testu odrazového drtiče přímo na provozovně (2-3 měsíce) s pozdějším odkupem. 

Při dosažení garantovaných parametrů v testovací době je drtič odkoupen. Pokud nejsou 

požadované parametry splněny, je drtič odebrán dodavatelem zpět.  

Obdobnou cenovou nabídku na dodávku vertikálního odrazového drtiče RESTA 

VS1 2100 (MAGIMPACT 2100) v semimobilním provedení předložila dne 26. 11. 2014 

společnost RESTA s.r.o. Semimobilní drticí jednotka je sestavena z násypky, odrazového 

vertikálního drtiče, mazací stanice, elektrorozvaděče a opěrné konstrukce s vynášecím 

dopravníkem. Semimobilní vertikální odrazový drtič společnosti RESTA s.r.o. je navíc 

vybaven silnějším elektromotorem o výkonu 160 kW. Cena za dodávku semimobilní drtící 

jednotky včetně násypky, vynášecího dopravníku, ocelové opěrné konstrukce a technické 

podpory domácí společnosti byla nabídnuta ve výši 3.920.000,- Kč.   

 

 

Obrázek č.20 – Semimobilní drtící jednotka RESTA VS1 2100 
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5.1.4   Nabídka společnosti SEZAKO PŘEROV s.r.o. 
Na základě oslovení dodavatele, specifikace zadání a následné prohlídky provozovny 

v Dětmarovicích, byla společností SEZAKO PŘEROV s.r.o. dne 18. 11. 2014 předložena 

cenová nabídka na dodávku repasovaného vertikálního odrazového drtiče MAGIMPACT 

2400 s výkonem až 350 t/h včetně elektrického pohonu a frekvenčního měniče pro změnu 

rychlosti rotoru. Konstrukce vertikálního odrazového drtiče umožňuje plynulý přechod na 

jiný sortiment konečného produktu změnou otáček (40 - 60 m/s). Výstupní produkt drtiče 

je obdobný jako u výše specifikovaného drtiče MAGIMPACT 2100. Repasovaný 

vertikální odrazový drtič má instalovány nové metací a odrazové desky. Cena za dodávku 

repasovaného odrazového drtiče MAGIMPACT 2400 po generální opravě včetně 

elektrického pohonu a frekvenčního měniče, byla nabídnuta ve výši 1.300.000,- Kč. 

Součástí dodávky není násypná skříň, skluz, nosná ocelová konstrukce a doprava zařízení 

na místo montáže. Společnost SEZAKO PŘEROV s.r.o. se zabývá výkupem a prodejem 

použitých technologií a současně zajišťuje i přepravu na místo určení, zabudování do 

technologické linky, uvedení do provozu, servis a náhradní díly. Z tohoto důvodu se nabízí 

možnost odkupu stávajícího kuželového drtiče a tím snížení pořizovacích nákladů na 

repasovaný drtič.  

 

Obrázek č.21 – Vertikální odrazový drtič MAGIMPACT 2400 
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5.2 Návrh na výběr dodavatele odrazového drtiče 
 

Tabulka č.7 – Srovnání technických parametrů posuzovaných drtičů 

 
DSP 

Přerov 
PSP 

Engineer. 
Magott. Resta 

Sezako 
Přerov 

Výkon [t/h] 100 90 70 – 150* 110 – 160* 100 – 350* 

Pohon [kW] 160 110 132 160 250 

Hmotnost [t] 10,5 9,5 12 21** 16 

Max. vstupní 

surovina [mm] 
600 500 0 – 90 0 – 90 0 – 130 

Výstupní 

surovina [mm] 
0 - 30 0 – 30 0 – 40 0 – 40 0 – 40 

Záruka [měsíců] 24 18 24 12 - 

* V závislosti na rychlosti rotoru 

** Včetně ocelové nosné konstrukce 

 

Tabulka č.8 – Srovnání ekonomických parametrů posuzovaných drtičů 

 DSP Přerov 
PSP 

Engineer. 
Magott. Resta 

Sezako 
Přerov 

Stávající 
drcení 

Roční náklady na 

údržbu drtiče 
413.280,- 413.280,- 295.200,- 295.200,- 369.000,- 680.000,- 

Náklady na 1t 

kameniva 
16,80 Kč 16,80 Kč 12,00 Kč 12,00 Kč 15,00 Kč 27,64 Kč 

Úspora za rok 266.720,- 266.720,- 384.800,- 384.800,- 311.000,- - 

Pořizovací cena 

drtiče 
1.848.800,- 1.833.400,- 3.010.000,- 3.920.000,- 1.300.000,- - 

Návratnost 

investice 
6,9 let 6,8 let 7,8 let 10,2 let 4,2 let - 

Splnění zrnitosti 

a kapacity           X 

Nutnost 

navazujících 

investic * 

ANO ANO ANO NE ANO - 

* Zahrnuje náklady na úpravu stávající nosné konstrukce technologického zařízení, na 

pořízení násypky, vynášecího dopravníku, aj. 
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Na základě porovnání technických parametrů, pořizovací ceny, nákladů na údržbu a 

provoz drtiče a možnosti technické podpory s následným servisem jednotlivých typů 

odrazových drtičů, doporučuji výběr těchto dodavatelů: 

 SEZAKO PŘEROV s.r.o. – Repasovaný odrazový drtič MAGIMPACT 2400 (či 

obdobný) 

 RESTA s.r.o. - Semimobilní drtící jednotka RESTA VS1 2100 (v případě 

prodloužení těžby či následném využití na jiné provozovně) 

Vertikální odrazové drtiče Magimpact mohou flexibilně reagovat na změnu požadavků 

trhu s kamenivem, jelikož lze upravovat rychlost rotoru drtiče (40, 50, 60 m/s) a tím měnit 

výstupní křivku produktu, kde je patrný nárůst frakce 0/4 při zvýšení obvodové rychlosti 

rotoru.  

Na základě provedené SWOT analýzy je považováno za největší hrozbu 

v navrženém řešení stanovení výše ročních nákladů vynaložených na údržbu odrazového 

drtiče, které se odvíjí na parametrech těžené suroviny (obsah křemene a abrazivita 

kameniva). Z tohoto důvodu bylo se společností Magotteaux dohodnuto provedení 

zkoušky na opotřebení odrazových a metacích desek drtiče s těženou surovinou z lokality 

Dolní Lutyně - Velké Lány v sídle společnosti ve městě Vaux-sous-Chèvremont v Belgii. 

Výsledky testu charakterizují těženou surovinu jako středně abrazivní materiál s dobrou 

drtitelností. Při výkonu drtiče do 80 t/h výrobce stanovil výši nákladů na tunu kameniva 

okolo 10 – 12,- Kč/t. Zvýšením výkonu drtiče nad 80 t/h lze dosáhnout snížení nákladů, 

avšak opotřebení náhradních dílů bude totožné, ale efektivněji využité v závislosti na 

větším množství podrceného materiálu. Ke snížení nákladů u odrazových drtičů 

MAGIMPACT přispívá vybavení drtiče metalo-keramickým kompozitem XWIN, jež 

zabezpečuje několikanásobnou životnost, který je aplikován u metacích a odrazových 

desek. Roční objem drceného kameniva na provozovně činí 24 600 tun. Výsledný roční 

finanční objem vynaložený na údržbu vertikálního odrazového drtiče se bude na základě 

zkoušky provedené dodavatelem pohybovat okolo 295 200,- Kč. 

Před provedením objednávky odrazového drtiče doporučuji provedení podrobnější 

závazné zkoušky opotřebení metacích a odrazových desek na abrazivitu s dostatečným 

množstvím vzorku suroviny odebrané na provozovně Dolní Lutyně - Velké Lány, pro 

stanovení garantovaných nákladů na údržbu odrazového drtiče dodavatelem, které 

doporučuji zahrnout do kupní smlouvy.  
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6. Závěr 

 

Cílem diplomové práce bylo zpracovat návrh změny technologie úpravy pro splnění 

deklarovaných hodnot zrnitostních propadů finálních výrobků na lokalitě Dolní Lutyně - 

Velké Lány z důvodu změny parametrů ložiska těženého štěrkopísku. Podstatou návrhu 

bylo nalézt řešení pro zajištění optimální zrnitostní skladby frakce 0/4 a z důvodu 

zvýšeného podílu nadsítného bylo také nutno řešit problematiku výkonnosti drtiče, který se 

při stávajícím výkonu jevil jako nedostatečný. Návrh úpravy technologické linky byl 

zpracován ve dvou alternativách, kdy v první alternativě bylo uvažováno s výměnou 

stávajícího kuželového drtiče za drtič odrazový a ve druhé alternativě se posuzovala 

možnost paralelního zařazení semimobilního drtiče do stávající úpravárenské linky.  

Na základě porovnání jednotlivých alternativ byla zvolena alternativa s výměnou 

stávajícího kuželového drtiče za drtič odrazový, který zajistí optimální zrnitostní skladbu 

frakce 0/4 a následně její plnohodnotné využití k prodeji, při splnění normových 

požadavků daných ČSN EN 13242+A1. Současně dojde k navýšení výkonu drtiče na 

požadovaných 80 - 100 t/h drceného kameniva.  

V rámci zpracování návrhu na úpravu technologické linky byli osloveni dodavatelé 

odrazových drtičů a bylo provedeno srovnání jednotlivých cenových nabídek. Těžba 

štěrkopísku na ložisku Dolní Lutyně - Velké Lány se předpokládá při stávajícím postupu 

těžby a poptávce trhu na dalších pět let a z tohoto důvodu je zabezpečena návratnost 

investice na úpravu technologické linky. 

Tato diplomová práce může sloužit jako výchozí podklad pro rozhodnutí 

společnosti CEMEX Sand, k. s. k úpravě technologické linky na lokalitě Dolní Lutyně - 

Velké Lány. 
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