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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku recyklace stavební suti. Pojednává o 
stávajících technických řešení s ohledem na výkonnost, kvalitu a efektivitu. Součástí je 
rešerše stávajících drtících strojů a jejich jednotlivých typů. Práce obsahuje koncepční návrhu 
malého mobilního drtiče. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

drtiče, mobilní drtiče, recyklace, drtiče s nízkým výkonem 

ABSTRACT 

This bachelor thesis is focused on the issue of construction debris recycling. It deals with 
existing technical solutions regarding to performance, quality and efficiency. It includes a 
search of existing crushing machines and its individual types. It contains own conceptual 
design of a small mobile crusher. 
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crushers, mobile crushers, recycling, crushers with low power 
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DRCENÍ 

ÚVOD 
V dnešní době, kdy je stále větší problém otevírat nové lomy a doly pro těžbu nerostných 
surovin vzniká poptávka po získávání surovin jinou cestou. Toho jsme dosáhly již velmi 
dávno a to recyklací, avšak stále máme snahu tento proces co nejvíce zefektivnit z co 
nejmenším množstvím odpadnu vyrobit co nejvíce nových výrobků. 

To se samozřejmě týká také staveb budov, infrastruktury a všeho podobného. Populace stále 
roste a tím vzniká poptávka po bydlení. Proto je nutno nejen stavět nové budovy, ale také ty 
nové opravovat, zvětšovat a bořit. Avšak těmi procesy nám začíná vznikat stavební odpad a je 
nutné s ním vhodně naložit.  

Tato problematika nás přivede k možné recyklaci stavební suti. Dnes již máme mnoho strojů, 
které nám tímto velmi usnadní práci jako drtiče, třídiče, recyklační centra. Bohužel tímto 
způsobem bychom se nemohli vyhnout nutnému odvážení odpadnu z místa na místo, což je 
nejen velmi neekologické, jelikož se používají spalovací nákladní automobily, ale také 
neekonomické.  

Proto vzniká tlak na možnost zpracovávat suť již v místě demolice a s tím nám pomohou 
mobilní případně semimobilní drtiče a třídiče. Díky nimž již dnes můžeme efektivně využít 
část odpadu v místě práce a jen tu nemožno využít v lokalitě odvést dále ke zpracovaní nebo 
likvidaci, čímž mnohé firmy ušetří za odvoz, skladování, a úpravou v recyklačních centrech.  

V dnešní době, kdy je člověk stále více vynalézavější začal tyto zpracovatelské stroje mezi 
sebou efektivně propojovat nebo dokonce kombinovat v jeden jako je třeba separátor 
s drtičem a třídičem v jednom. 

Cílem této práce je zaměřit se mobilní drtiče a posoudit jejich výhody a nevýhody v praxi a 
vytvořit ideální stroj, který by byl šetrný k prostředí, lidem a byl ekonomicky vhodný. 
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DRCENÍ 

1 DRCENÍ  
Je velmi významný proces pro mnoho průmyslových odvětví, kde je nutné použití síly 
k narušení celistvosti vstupního materiálu a rozdělení výstupního na menší jednotlivá zrna, 
případně frakce zrn. 
Za pomocí drtících strojů zvaných drtičů, zde dochází k mechanickému rozpojovaní neboli 
zdrobňování. [1] [2] 

1.1  

1.2 VELIKOSTI VÝSTUPNÍCH ZRN 

Pro zvýšení efektivity a redukce poškození jednotlivých strojů můžeme rozdělit drcení na tři 
stupně a to primární, sekundární a terciální drcení dle velikosti výstupních zrn. Tuto velikost 
volíme dle požadovaného drcení. 

 primární drcení – výstupní velikost zrn bývá převážně do 125 mm  
 sekundární drcení – výstupní velikost zrn bývá převážně do 25 mm 
 terciální drcení – výstupní velikost zrn bývá převážně od 25 do 1,25 mm 

[1] [2] 

1.3 PRINCIP DRCENÍ 

Drcení neprobíhá pouze jednoduchým namáháním, ale častěji jeho kombinací ke zvýšení 
efektivity drcení stroje. [1] [2]  

Tab. 1 porovnání zdrobňovacích strojů podle principu drcení [1] 

 
Stroj 

 
Princip drcení 

 
Čelisťový drtič 

jednovzpěrný  
tlak-ráz, částečný ohyb dvouvzpěrný 

 
Kuželové drtiče 

 
tlak-ohyb, střih 

 
Válcové drtiče s hladkými válci a stejné obvodové 

rychlosti 

 
tlak-tření 

 
Válcové drtiče s hladkými válci a nestejné obvodové 

rychlosti 

 
tlak-tření 

 
Válcové drtiče s ozubenými (rýhovanými) válci a 

stejné obvodové rychlosti 

 
tlak-ohyb, tření, štípání 

přímé 
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DRCENÍ 

 
Kladivové drtiče 

nepřímé odrazové  
ráz-úder 
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DRCENÍ 
 

 

Obr. 1 Principy drcení 
a) drcení tlakem b) drcení úderem c) třením d) štípáním [1] 
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DRTIČE 

2 DRTIČE 
Jsou stroje sloužící k mechanickému zdrobňování materiálu. Patří mezi nejdůležitější stroje pro 
zpracování SDO, recyklační centra a těžební společnosti. Pracují za použití tlaku, kombinací se 
smykem nebo rázové energie. [1] [2] [3] 

Samostatné využití drtičů na místě demolice při zpracovaní SDO se jeví jako velice 
diskutabilní. Pro stavební firmy se jedná spíše o snížení ceny pro likvidaci stavební sutě. Pro 
kvalitní recykláty je nutno využít více drtičů, ideálně pokud již obsahují třídiče, separátory jinak 
vzniká nutnost pořídit další stroje, což je velmi ekonomicky náročné, především kvůli dopravě 
více strojů na potřebné místo. Tudíž využití pouze samotného drtiče získáme znehodnocený 
recyklát, který může být využit jen pro podřadné účely. Samotný provoz těchto strojů navíc 
produkuje různé typy emisí, které jsou v okolí obytné zástavby brány jako nežádoucí, takže 
vzniká další nutnost tyto faktory co nejvíce eliminovat což opět vede k ekonomickému zatížení. 
Mezi samostatný drtič pro toto využití se jeví jako nejlepší čelisťový drtič. [1] [2] [3] 

Drtičů je velká řada, ale ne všechny jsou vhodné k využívání pro drcení SDO a také jako 
mobilní drtiče. [1] [2] [3] 

2.1 NUTNÉ VLASTNOSTI PRO VHODNOU VOLBU DRTIČE 

 cena 
 provozní náklady 
 náročnost na obsluhu 
 vlastnosti rozpojovaných materiálu   

o mechanické 
o fyzikální                                                         

 požadovaný stupeň drcení 
 rozměry a hmotnost stroje 
 výkon samotného stroje 
 emise  

o hluk 
o prašnost 
o zplodiny 

[2] 

2.2 ROZDĚLENÍ DLE POUŽITÍ DRTÍCÍ SÍLY 

Je možno drtiče rozdělit do dvou skupin 

 drtiče statické 
 drtiče dynamické  

[2] 
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DRTIČE 

2.2.1 DRTIČE STATICKÉ  

Dochází k mechanické rozpojovaní materiálu díky tlaku. Pomocí přímočarého nebo krouživého 
pohybu v závislosti na typu drtiče 

 čelisťové drtiče 
 válcové drtiče 
 kuželové drtiče 

[1] [2] 

2.2.2 DRTIČE DYNAMICKÉ 

Neboli úderové využívají ke zdrobňování rázu, odrazu nebo jejich kombinací. 

 kladivové drtiče za pomocí přímého úderu 
 odrazové drtiče za pomocí nepřímého úderu 

[1] [2] 

2.3 KONSTRUKČNÍ ROZDĚLENÍ  

Dle druhu konstrukčního uspořádání drtící části 

2.3.1 ČELISŤOVÉ DRTIČE 

Slouží převážně k primárnímu stupni drcení. Vstupující zrno je 1500–350 mm a na výstupu 
220–60 mm velikosti frakce. Jsou velmi vhodné vůči houževnatým materiálům a využívají se 
pro všechny typy kameniva, rud a stavební suti. Řadí se mezi statické drtiče, které za pomocí 
pohybu rozpojují pevný materiál pomocí čelistí. Materiál vstupuje do drtící komory mezi dvě 
čelisti, kde jedna je stacionární a druhá se střídavě přibližuje a oddaluje. [1] [2] [4]  
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DRTIČE 

Obr. 2 Dvouvzpěrný čelisťový drtič 
1 rám, 2 pevná čelist, 3 pohyblivá čelist, 4 držák čelisti, 5 boční klíny, 6 přídržný klín,  

7 obložení kyvadla, 8 osa kyvadla, 9 kyvadlo, 10 šroub čelisti, 11 ojnice, 12 výstředníkový 
hřídel,  

13 přídržné klíny, 14 stavěcí podložky, 15 vzpěrné desky, 16 táhlo pružiny, 17 podlití pružiny,  
18 opěrná vložka ,19 střižná pojistka [2] 

Tyto drtiče dělíme na 

 jednovzpěrné neboli jednopákové  
 dvouvzpěrné neboli dvoupákové  
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DRTIČE 

Obr. 3 schéma čelisťových drtičů 
A drtič dvouvzpěrný, B drtič jednovzpěrný [2] 

JEDNOVZPĚRNÉ ČELISŤOVÉ DRTIČE 

Pracuje za pomocí nejen tlaku ale také smyku díky rovnoběžné složce pohybu při přibližování 
mezi statickou a pohyblivou čelistí. Tím dochází ke kvalitnějšímu výstupnímu zrnu, avšak na 
úkor vyšší spotřebě energie a otěrovému opotřebení. [1] [2] [3] [4]  

DVOUVZPĚRNÉ ČELISŤOVÉ DRTIČE 

Dochází k pohybu čelisti přibližně kolmo ke stacionární čelisti, tím vzniká úspora energie a 
menší otěr mezi čelistmi, avšak dochází ke zhoršení výstupního materiálu tím se hodí k drcení 
extrémně pevných a abrazivních materiálů. [1] [2] [3] [4]  

2.3.2 VÁLCOVÉ DRTIČE 

Určeny pro sekundární nebo terciální stupeň drcení. Drtí převážně za použití tlaku. Válce jsou 
v drtiči umístěny nejčastěji horizontálně, ale vyskytují se i ve vertikálním uspořádání. Tyto 
stroje slouží k drcení, avšak může zde dojít i k výskytu mletí. Materiál je vsypáván v ideálním 
případu rovnoměrně v celé délce násypky, aby docházelo k rovnoměrnému opotřebování válců. 
Výkon toho stroje je dán převážně délkou samotných válců. Při průchodu násypkou se dostává 
materiál ke dvou válcům konající rotační pohyb a mezi nimi dochází k drcení (rozmačkávání). 
Pro snížení poškození válce bývá jeden z nich připojen k pružinám, aby při průchodu tvrdší 
suroviny dojde k odsunu tohoto pohyblivého válce a při propadnutí se vrátí do výchozí polohy. 
Ke zvýšení efektivity se dělají i dvoustupňové drtiče se čtyřmi válci uspořádány do dvojic pod 
sebou. [1] [2] [4] 

Výhody 

 jelikož tento typ drtiče se nevyužívá pro mobilní zařízení je zde možnost využití 
robustní konstrukce 

 disponují vysokou provozní spolehlivostí 
 možnost záměn hladkých a ozubených válců v závislosti na požadovaném drcení 

[1] [2] [4] 
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DRTIČE 

 

Obr. 4 válcový drtič schéma [3] 

2.3.3 KUŽELOVÉ DRTIČE 

Velmi účinný vůči tvrdým až nejtvrdším materiálům jako žula, čedič, a další typy rud. 
V závislosti na požadavku je možné jej zkonstruovat pro všechny tři stupně drcení. Do násypky 
je vsypáván materiál, který se dostává mezi pohyblivý kužel vykonávající krouživý pohyb 
s odkloněnou osou o 2–4° a stacionární plášť tím dochází k postupnému drcení s následným 
propadávání materiálu po stěně zvětšujícího průměru kužel až na výslednou velikost zrna. [1] 
[2] [4] 
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DRTIČE 

 

Obr. 5 kuželový drtič – 3D schéma [3] 

Tyto drtiče je možné rozdělit na 

 kuželové drtiče ostroúhlé 
 kuželové drtiče tupoúhlé  

KUŽELOVÉ DRTIČE OSTROÚHLÉ  

Kužel je zde ostroúhlý, vykonává krouživý pohyb a tím opisuje kuželovou plochu s vychýlenou 
osou o 2-4°. [1] [2]  

KUŽELOVÉ DRTIČE TUPOÚHLÉ  

Kužel je zde tupoúhlý, vykonává krouživý pohyb a tím opisuje kuželovou plochu s vychýlenou 
osou o 2-3°. [1] [2]  

2.3.4 ODRAZOVÉ DRTIČE 

Jedná se o dynamický drtič s nepřímím úderem. Rozpojování zrn je založeno na rázu a úderu. 
Tyto stroje mají vysokou násypku pro získání rychlosti daných zrn, která dopadají na rotor, 
který je opatřený odrazovými lišty což samo již způsobuje drcení. Dochází takto k rázu, 
následně lišty vrhají tyto zrna na pancéřové desky a tím dochází k další části zdrobňování a to 
úderem. K tomuto dochází opakovaně, kdy již malá zrna propadávají a vetší jsou opakovaně 
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vrhány na desky díky rychlosti od rotoru. Vzniká možnost využití převážně jak pro primární, 
tak i sekundární drcení středně tvrdých až tvrdých materiálů. [1] [2] [4] 

 

Výhody 

 nižší spotřeba energie 
 menší opotřebení  

[1] [2] [4] 

Obr. 6 odrazový drtič – řez 3D modelem  [3]  

2.3.5 KLADIVOVÉ DRTIČE 

Využívají k drcení přímím úderem. Slouží k jednostupňovému drcení středně tvrdých 
materiálu. Jejich největší předností je využití i na surovinách s lepivým obsahem. Tyto stroje 
jsou tvořeny drtícím prostorem, který může být vybaven rošty složeny z tyčí hranatého průřezu 
a rotorem s kladivy. Materiál je vpravován pomocí násypky kde posléze dochází ke kontaktu 
rotujícími kladivy, které je odrazí na rošt. Tento proces probíhá několikrát po sobě až dostaneme 
výslednou velikost požadovaného materiálu, který následně propadne z drtícího ústrojí. [1] [2] 
[4] 
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Obr. 7 jednorotorový kladivový drtič v příčném řezu 
1 fréma, 2 vyložení komory, 3 rotor, 4 hřídel, 5 unašeč, 6 kladivo, 7 roštnice násypky, 8 kovadlina,  

9 příložka, 10 výpadkový koš  [3] 
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3 RECYKLACE  
Je výrobní proces obnovy, ke kterému se používá odpad. Dalo by se říci, že vzniká snaha o 
vyrobení stejného, podobného nebo jiného výrobku za použití odpadu. Jedná se o více či méně 
nákladný proces z hlediska ekonomického, ale také náročného na spotřebu práce, energie a tím 
i vzniku emisí. Jedná se pouze o šetření nerostných a uměle vytvořených surovin na výrobu, 
namísto využití nově vyrobených nebo natěžených surovin. [3] [6] [7] [8] 

V dnešní době, kdy dochází k uzavíráním lomů a jejich vyčerpání je recyklace velmi vhodnou 
variantou ekologickou, ekonomickou, ale také jedinou možnou. [3] [6] [7] [8] 

3.1 RECYKLACE STAVEBNÍCH A DEMOLIČNÍCH ODPADŮ 

Pod pojmem recyklace ve stavebnictví spadá třídění, zdrobňování a postupy vedoucí 
k opětovnému využití nejen stavebního odpadu, ale i celých dílců a prvků. 
Stavební odpad vzniká na staveništích při vytváření staveb, úpravách, údržbách a tam kde 
dochází k demolici budov, infrastruktury a jiných stavebních prvků. Ke kvalitní recyklaci SDO 
je potřeba správná demoliční práce a třídění materiálu. 
Je nutnost především separace nebezpečného a kontaminovaného materiálu k následnému 
možnému využití a následné oddělení kovů, organického materiálu, minerálních látek a 
samotných recyklátů. Jedná se o snahu z demoličního odpadu vytvořit druhotnou surovinu 
neboli recyklát a to jeho úpravou. [3] [6] [7] [8] 

3.2 PROCES RECYKLACE SDO MOBILNÍHO DRTIČE 

Obr. 8 schéma mobilního drtiče pro recyklaci SDO [8]  
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Obr. 9 schéma mobilního drtiče [8] 

3.3  RECYKLÁTY A JEJICH NORMY 

Vznikají ze stavebního odpadu, po operacích jako předtřídění, drcení a následném třídění na 
jednotlivé frakce s důrazem na požadované vlastnosti dle patřičných norem. [3] [7] [8] 

3.3.1 CIHELNÝ RECYKLÁT 

Využívá se k výrobě cihlobetonu jako výplňové zdivo, pro prefabrikované prvky, zásypový 
materiál, antuka a plnivo do betonu. [3] [7] [8] 

3.3.2 ASFALTOVÝ RECYKLÁT 

Použitelný na opravu nebo zpevnění cest, chodníků a méně frekventovaných silnic. 
Je velmi vhodné tento recyklát kombinovat s cementem, jelikož tato kombinace dosahuje 
podobných vlastností jako směs typu obalovaného kameniva. [3] [7] [8] 

3.3.3 BETONOVÝ RECYKLÁT 

Především k násypům, podkladním vrstvám vozovek, obsypy instalací a jako materiál pro 
výrobu betonových směsí. [3] [7] [8] 

3.3.4 SMĚSNÝ RECYKLÁT 

Dle typu frakce je nejčastěji používaný pro náspy, obsypy, méně zatížených komunikací a 
drenážních vrstev. [3] [7] [8] 

 

 



BRNO 2020 

 

21 
 

RECYKLACE 

Obr. 10 typické druhy recyklovaného kameniva [8]   

3.3.5 NORMY ČSN A VYHLÁŠKA PRO RECYKLÁTY ZE SDO 

 ČSN EN 13242 - Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy 
pro inženýrské stavby a pozemní komunikace. 

 ČSN EN 13450 - Kamenivo pro kolejové lože. 
 ČSN EN 12620 + A1 - Kamenivo do betonu 
 ČSN EN 206 + A1 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 
 ČSN EN 12620 - Kamenivo do betonu. 
 ČSN EN 13043 - Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních 

komunikací. 

Pro recykláty jako oficiálních výrobků pro prodej a využití musí jednotlivé materiály splňovat 
velké množství norem a vyhlášek. Zde je pouze obrazně uvedeno malé množství.  

 Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 
na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady 

[7] [8]
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4 MOBILITA 
V poslední době vzniká čím dál větší tlak na výrobce strojů z hlediska zajištění co největšího 
využití nejen na jednom místě, ale také i možnosti přesunu strojů.  

Díky tomu můžeme tyto drtící stroje z hlediska mobility rozdělit do tří katagorií 

 stacionární 
 semimobilní 
 mobilní 

4.1 STACIONÁRNÍ DRTIČE 

Jsou nepohyblivé, díky tomu není kladen tak velký důraz na velikost, hmotnost a jiné, jako 
spíše na výkonnost a kvalitu. Můžeme je nejčastěji najít v různých recyklačních centrech, 
těžebních lokalitách a podobných. Tyto stroje jsou většinou spolu vzájemně propojeny do linek, 
obsahujících drtiče, třídiče, sila, kontejnery a všechny tyto prvky bývají propojeny 
dopravníkovými pásy, aby byla zajištěna co nejlepší efektivnost a automatizace. 

Obr. 11 první instalace stacionárního drtiče a třídiče prd Sandvik ve Velké Británii [9] 
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4.2 SEMIMOBILNÍ DRTIČE 

Tyto drtiče nejsou samy o sobě pohyblivé, ale jsou konstruovány tak, aby byla možnost je snáze 
převést z místa uskladnění na potřebné místo a také v této oblasti. K přesunu je potřeba další 
stroj jako vlak, nákladní automobil a jiné. Mohou být zarámovány kontejnerově pro jeřáb, 
případně vybaveny ližinami nebo koly. 

Obr. 12 mini drtič Red Rhino 2000 [19] 
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4.3 MOBILNÍ DRTIČE 

Mohou se přemisťovat samy. Jsou vybaveny podvozkem a pohonem pro jejich pohyb. 

Dle typu podvozku 

 pásový podvozek 

Obr. 13 drtič RM V550GO! [20] 

 kolový podvozek  
o dnes již nevyužívaný, pouze pro semimobilní 
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5 DRUHY NÍZKO VÝKONNÝCH DRTIČŮ 
Na dnešním trhu se vyskytuje mnoho firem zabývajících se těmi stroji. Bohužel u většiny 
případů jsou tyto drtiče mnohem výkonnější než požadavek k mojí práci v rozmezí od 10 do 80 
t/hod. Je to dáno především menším škálou využitelnosti pro různé materiály a jednotlivé stupně 
drcení. Navíc jejich výkon je uváděný pouze orientačně jelikož záleží především na vstupním 
materiálu, jeho tvrdosti a velikosti. Z hlediska katalogů jednotlivých firem jsou pro můj rozsah 
stoje s výkonem nejčastěji okolo 100 kW. [11] [12] [14]  

Firmy zabývající se mobilními drtiči jsou například 

 PSP ENGINEERING  
 RED RHINO  
 RUBBLE MASTER  
 TEREX firma pod kterou spadá mnoho dalších jako POWERSCREEN, EVOQUIP, 

FINLAY a CEDARAPIDS  
 RESTA  
 SANDVIK  
 MB CRUSHERS  
 McCloskey INTERNATIONL  
 DEMSTAV group  
 HARTL  
 KEESTRACK  
 ROCKSTER  
 a další 

5.1 RED RHINO CRUSHERS 

Jedná se o firmu a výrobce pocházející z Velké Británie od roku 1968 s celosvětovou distribucí. 
Zatím jsou pouze zaměřeni na výrobu drtičů a třídičů s nízkým výkonem do  
45 t/hod. [11] 

5.1.1 RED RHINO 5000+

DRTIČ: čelisťový, vyroben ze 14% manganové otěruvzdorné oceli 
HMOTNOST: 3 t 
VSTUPNÍ OTVOR: 500 mm x 250 mm 
VÝSTUP: od 20 mm do 100 mm, další možnosti rozměru je možno si domluvit u výrobce  
POHON: vznětový, vodou chlazený motor Kubota 18,6 kW  
VÝKON: 15-20 t/h 
VÝBAVA: bezdrátový systém ovládání, vibrační podavač 
MATERIÁL: stavební odpad, beton, bloky, dlažba, kamenivo od vápence 
EXTRA: vibrační podavač [10] [11] 
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Obr. 14 drtič Red Rhino 5000+ [21] 

5.1.2 DRTIČ RED RHINO 7000+ 

DRTIČ: čelisťový, vyroben ze 14% manganové otěruvzdorné oceli 
HMOTNOST: 11 t 
VSTUPNÍ OTVOR: 700x400 mm 
VÝSTUP: od 30 mm do 120 mm, další možnosti rozměru je možno si domluvit u výrobce, 
vibrační rošt Grizzly 
POHON: vznětový Deutz 55,2 kW  
VÝKON: 30-45 t/h 
VÝBAVA: bezdrátový systém ovládání, vibrační podavač 
MATERIÁL: stavební odpad, beton a jeho prefabrikáty, bloky, dlažba, kamenivo, apod. 
VOLITELNÁ VÝBAVA: bezdrátový systém ovládání, vibrační sada možnost zvolit mezi 
                                           gravitační a vibrační násypkou [10] [11] 
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Obr. 15 drtič Red Rhino 7000+ [22] 

5.2 RESTA S.R.O. 

Je Česká firma založená 1991. Jako první firma u se začala zabývat problematikou recyklace 
SDO, jedná se o největšího provozovatele a výrobce mobilních drtících a třídících zařízení ba 
našem území. [14] 

 

5.2.1 RESTA CK4 470X330 

Jde o semimobilní kontejnerový drtič 
DRTIČ: jednovzpěrný čelisťový DCJ 470x330 
HMOTNOST: 6,9 t 
VSTUPNÍ OTVOR: 400x300 mm 
VÝSTUP: min. štěrbina 20 mm – frakce 0-32 mm 
                  max. štěrbina 50 mm – frakce 0-90 mm 
POHON: elektrický, diesel-elektrický 
VÝKON: 10-30 t/h 
VÝBAVA: bezdrátový systém ovládání, vibrační podavač 
MATERIÁL: stavební odpad, přírodní kamenivo do 150 Mpa 
VOLITELNÁ VÝBAVA: magnetický separátor, přepínač sítí 
VÝHODY: jednoduchý transport – provedení pro nosiče kontejnerů 
                   závěsy pro manipulaci s jeřábem 
                   možnost připojení třídiče [14] 
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Obr. 16 semimobilní drtič RESTA CK4 470x330 [23] 

5.2.2 RESTA CH1 710X500 

DRTIČ: jednovzpěrný čelisťový DCJ 710x500 
HMOTNOST: 19,7 t 
VSTUPNÍ OTVOR: max. 500 mm  
VÝSTUP: 0-110 mm 
POHON: dieselcentrála CAT 
VÝKON: 30-70 t/h 
VÝBAVA: bezdrátový systém ovládání, vibrační podavač 
MATERIÁL: stavební odpad, uhlí, strusky do 250 MPa, materiály nad 250 Mpa 
VOLITELNÁ VÝBAVA: magnetický separátor, přepínač sítí 
                                           možnost napájení z elektrické sítě 3x400 V, 50 Hz 
                                           možnost elektrického připojení třídiče 
                                           nízké transportní náklady 
                                           skrápění 
                                           předtřídění 
                                           magnetický separátor 
                                          ohýbač železa ( recyklační provedení) 
                                          elektronická pásová váha 
                                          dálkový přenos dat 
                                          sklopná stříška pro obsluhu 
                                          drtič s hydraulickým nastavením štěrbiny a pojistkou proti přetížení 
VÝHODY: možnost instalace pásového dopravníku produktu pod motorovou bednu                          
                    (standartní provedení) nebo pro násypku ( recyklační provedení ) [14]

 

 



BRNO 2020 

 

29 
 

DRUHY NÍZKO VÝKONNÝCH DRTIČŮ 

 

Obr. 17 drtič RESTA CH1 710x500 [24] 

5.3 EVOQUIP A TEREX BRAND 

Tato firma spadá pod firmu TEREX, která disponuje stavebními stroji a jejich výrobou od roku 
1933. Dalšími výrobci drtích a třídících zařízení pod touto firmnou jsou POWERCRENN, 
TEREX FINALY, a CEDARAPIDS [16] 

5.3.1 BISON 35 

DRTIČ: čelisťový 
HMOTNOST: 3,4 t 
VSTUPNÍ OTVOR: 480x250 mm 
POHON: TIER 3 Isuzu 21 kW 
VÝKON: do 30 t/h 
VÝBAVA: bezdrátový systém ovládání, vibrační podavač 
VOLITELNÁ VÝBAVA: k dispozici s gumovými pásy [16]
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Obr. 18 drtič BISON 35 [26]   

5.3.2 BISON 120 

DRTIČ: čelisťový kloubový 
HMOTNOST: 12 t 
VSTUPNÍ OTVOR: 680x400 mm 
POHON: TIER III 61 kW 
                TIER IV Isuzu 52 kW 
                hydraulický drtič pohonu 
VÝKON: do 30 t/h 
VÝBAVA: bezdrátový systém ovládání, vibrační podavač 
VOLITELNÁ VÝBAVA: k dispozici s gumovými pásy [16] 
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Obr. 19 drtič BISON 120 [27]
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5.4 RM RUBBLEMASTER 

Je rakouská firma se sídlem v Linci od roku 1991 kdy její zakladatel přišel s myšlenkou využití 
výhod kompaktní mobilní recyklace. Tímto se firma zabývá jen mobilními drtiči a třídiči. [12] 

5.4.1 RM60  

Kontejnerový semimobilní drtič 
DRTIČ: HMH odrazový drtič, osazen 2 nebo 4 odrazovými deskami, kinematika mechanicky 
              nastavitelná pro primární nebo sekundární drcení  
HMOTNOST: 12 t 
VSTUPNÍ OTVOR: 640x550 mm 
POHON: DEUTZ dieselmotor, 4-válec 67 kW  
                certifikovaná TIER 2 / COM II ab 2008 TIER 3 / COM III 
                synchroní generátor 19 kVA 400V 
                elektrické přípojky 230 V a 400 B pro externí využití až 6 kW 
VÝKON: do 80 t/h 
VÝBAVA: bezdrátový systém ovládání, vibrační podavač 
VOLITELNÁ VÝBAVA: Release System – hydraulický systém odstranění blokád v drtiči 
                                          dálkové ovládání 
                                          servisní plošina 
                                          externí pumpa  
                                          zařízení pro snadnou výměnu odrazových desek hydraulické 
                                          podpěry [12] 

 

 

Obr. 20 semimobilní RM60 [28] 
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5.4.2 RM70GO!E 

Všechny stroje RM-E jsou poháněny výhradně elektromotorem s externím napájením. Vznikly 
za účelu bezemisní práce stroje, proto je vhodná i pro využití v uzavřených komplexech jako 
například v tunelech, budovách, podzemí apod. Další výhodou je i výrazně tišší provoz, který 
umožňuje práci v obytných oblastech.  

NAPÁJECÍ SYSTÉM: L1, L2, L3, PEN 
                                      400V / 50 Hz 
POHON: 90 kW 
POHON PŘÍDAVNÝCH AGREGÁTŮ: 40 kW 
JMENOVITÝ PROUD: 250 A 
ROZBĚHOVÝ PROUD (FU min, 15s): 220 A 
ROZBĚHOVÝ PROUD (softstartér min, 45s): 430 A 
VÝHODY: použití frekvenčního měniče (volitelný na místo jednoho softstartéru) umožňuje 
plynule měnitelnou rychlost rotoru drtiče [12] 

 

 

Obr. 21 drtič RM70GO!E  [29] 

5.5 SANDVIK 

Je švédská firma v Sandviku založena od 1862, jedná se o předního dodavatele pro hornickou 
těžbu a stavebnictví. [15] 

5.5.1 UH640 MOBILE CONE CRUSHER 

Jedná se sice o výkonnější typ drtiče, avšak o poslední typ mobilního drtiče, který se vyrábí 
v jako kuželovitý drtič. Tyto stroje se v nízkém výkonu a menších rozměrech nepoužívají. 
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DRTIČ: kuželový Sandvik CH660 
HMOTNOST: 79,9 t 
VSTUPNÍ OTVOR: 3 m3 
POHON: dieselový motor Volvo TAD 1642 GE 600 kVA 
                alternativní CAT C18 594 kVA 

VÝKON: 500 t/h [15] 

Obr. 22 drtič UH640 mobile CONE CRUSHER [15] 

5.6 MB CRUSHERS  

Založena roku 1954 v severní Itálii ve městě Vicenza. Od roku 2001 nabízí největší řadu 
patentovaných lopat drtiče. Nejedná se o klasické drtiče, pouze o násady na rypadla. Také 
vyrábí v této formě třídiče, bubnové frézy a drapáky. [17] 
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5.6.1 BF 60.1 S4 

HMOTNOST: 1,65 t  
PRO RYPADLA od 7,9 t 
VSTUPNÍ OTVOR: 610x508 mm s kapacitou 0,55 m3 
VÝSTUPÍ OTVOR: 13-127 mm [17] 

                                                    Obr. 23 MB CRUSHER BF 60.1 S4 [17] 

5.7 PSP ENGINEERING 

Je česká firma z Přerova od roku 1951, se zabývá samotnými drtiči všech typů více v kapitole 
2., ne všechny se využívají u mobilních drtičů, dále i třídiči, dopravu a další, při zpracování 
nerostných surovin. Tyto stroje dodává firmám a ty tak mohou vytvářet jak mobilní, ale také 
pro stacionární linky. Jednotlivé informace pro mobilní drtiče tudíž nejsou známy. [5]
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6 KONCEPČNÍ NÁVRH 
Snahou je vytvořit konstukční uspořádání pro kontejnerovou drtící linku s výkonem do 15 t/h.  

6.1 DRTÍCÍ ZAŘÍZENÍ PRO KONCEPČNÍ NÁVRH 

Zvolil jsem dvouvzpěrný čelistový drtič z hlediska dobrého využití pro většinu typů kameniva 
včetně extrémně tvrdých což mi zajistí vysokou možnost k používání. Následně je například 
oproti odrazovému drtiči má nižší prašnost a také zatížení hlukem což přispívá k možnosti práce 
i v obyvatelných oblastech s nižším rizikem na vznik negativních emisí. Ale především že 
čelisťové drtiče se vyrábí jak pro vysoký výkon ale také i pro nižší než jiné zdrobňovací 
zařízení. [1] [2] [3] [4] [5] 

Výhody 

 vysoký výkon a spolehlivost 
 nízké ekonomické zatížení při provozu a údržbě 
 snadná výměna opotřebených částí 

Nevýhody 

 určena pro primární drcení 
 horší vlastnosti výstupního recyklátu 
 využití převážně pro podřadné účely, zásypy, podloží apod. 

[1] [2] [3] [5] 

Drtič jsem si našel v katalogu české firmy PSP ENGINEERING 

Tab. 2 hlavní rozměry čelisťových drtičů DCD [18] 

typ vstupní otvor A B C 

 mm mm mm mm 

DCD 4701 500x400 
(540x400R) 

1680 1100 1325 

DCD 4702 630x500 
(700x500R) 

2070 1420 1610 

DCD 4703 800x630 3095 1920 2235 

DCD 4709 1000x700R 3195 2155 2715 

DCD 4704 1000x800 3900 2650 2680 

DCD 4705 1100x800R 3165 2095 2510 

DCD 4705 1250x1000 4680 2890 3615 
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DCD 4706 1600x1250 5440 3555 4082 

DCD 4707 2000x1600 6750 4365 4730 

 

Tab. 3 hlavní technické parametry čelisťových drtičů DCD [18] 

typ vstupní otvor štěrbina výkon el. motor 

 mm mm t/h kW 

DCD 4701 500x400  30-80 26-65 30 

DCD 4701 540x400R 10-60 9-55 30 

DCD 4702 630x500  30-80 30-85 40 

DCD 4702 700x500R 10-60 12-70 40 

DCD 4703 800x630 60-150 95-245 75 

DCD 4709 1000x700R 50-130 105-290 55 

DCD 4704 1000x800 100-180 200-375 90 

DCD 4705 1100x800R 50-200 100-415 75 

DCD 4705 1250x1000 130-250 300-600 132 

DCD 4706 1600x1250 150-300 405-860 160 

DCD 4707 2000x1600 200-400 630-1350 250 

 

Velikost štěrbiny lze po domluvě s výrobcem upravit. Uvedené hodnoty pro výkon jsou pouze 
orientační, tyto hodnoty závisí na vlastnostech vstupujícího materiálu. [18] 
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Obr. 24 schéma s rozměry dvouvzpěrného čelisťového drtiče firmy od PSP ENGINEERING [18] 

K mému koncepčnímu návrhu se nejvíce hodí z uvedených drtiču typ DCD 4071, který se 
nejvíce přibližuje k požadovanému výkonu. 
 

Tab. 4 drtič DCD 4071 [18] 

typ vstupní 
otvor 

A B C štěrbina výkon el. motor 

 mm mm mm mm mm t/h kW 

DCD 
4701 

540x400R 1680 1100 1325 10-60 9-55 30 

 
 
6.2 MOBILITA DRTÍCÍHO ZAŘÍZENÍ  

Jelikož se bude jednat o menší stroj, který navíc nebude extrémě těžký, nebude můj navrhovaný 
stroj mobilní nýbrž semimobilní. Vycházím z přibližných velikostí menších strojů, které 
výrobci také nevybavily dopravními pásy. Jednalo by se o nutnost použití silnějšího motoru a 
pásového nebo kolového podvozku tím by vznikly další náklady nejen na výrobu ale také na 
provoz a údržbu. 

Vycházím ze snahy přiblížit se podobnosti drtiče firmy Red Rhino 
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Obr. 25 drtič firmy Red Rhino SERIES 3000 [30] 

 

Tab. 5 rozměry drtiče Red Rhino SERIES 3000 [30] 

výška délka  šířka hmotnost 

mm mm mm kg 

1980 2990 1310 1750 

 

6.3 RÁM A NÁSYPKA DRTIČE  

Z hlediska úspory materiálu a snadného přenosu, je vhodná snadná demontáž toho stroje. Velmi 
mě tímto zaujala firma RESTA, která tento problém vyřešila velmi elegantě. 
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Obr. 26 drtič firmy RESTA 350x110 [25] 

Obr. 27 díly drtiče firmy RESTA 350x110 [25] 

Násypkou jsem se inspiroval velmi jelikož je jednoduchého tvaru a snadná na výrobu tudíž 
nebude nákladná. A rám jsem vymyslel podobě avšak bude možné jej demontovat jelikož bude 
tvořena ocelovou konstrukcí z čtvercových profilů, což navíc umožní dosta se k samotnému 
drtiči v případě poruchy snadno a rychle. 
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Obr. 28 navrhová násypka pro vstupní materiál do drtiče 

 

Obr. 29 návrh rámu drtiče 
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Obr. 30 navrhovaná skřín pro motor a drtič 

Obr. 31 sestava koncepčního návrhu 

6.4 ZHODNOCENÍ 

Z hlediska zadání drtícího zařízení s malým výkonem, nepovažuji za příliš vhodné a efektivní 
kvůli ceně, ale také možnostem navrhovaného drtiče vytvářet kontejnerový rám a zajistit mu 
mobilitu. Naopak spatřuji velké plus díky možnosti snadné montáže i demontáže a menší 
velikosti využitelnost tohoto drtiče nejev vně stavby, ale také uvnitř budov a jejich pater i 
v nepřítomnosti výtahu. Stejně tak jeho možnou přepravu v návěsu od auta nebo dodávce. Také 
využívá pouze elektromotor a tím se vyhneme emisím vzniklých při spalování fosilních paliv.
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 ZÁVĚR 
Jako prví jsem se zaměřil na samotou práci drtičů. Jejich výhody, efektivnost, možnosti. 
Bohužel jsem zjistil že s postupem času se tyto stroje příliš nezměnili, pouze se obohacují o 
další prvky a snahou je co nejefektivněji propojit a využít za co největším snížením 
množstvím strojů na pracovišti nahradit pár efektivními které zvládají více úkolů najednou. 

Samotná podstata, proč se dnes tak hojně drtiče vyskytují je práce a nakládání s opadem. 
Jelikož odpad bude neustále a je zde snaha o co nejlepší využití jsou tyto stroje velmi vhodné 
k usnadnění a zkvalitnění lidské práce. 

Následně jsem se zabýval jednotlivými stroji a zjistil jsem že drtiče s výkonem do 80 t/hod. se 
vyskytují pouze zřídka, většina firem se soustředí na vyšší výkony a tím i větší rozměry díky 
nimž je možno drtič vybavit dalšími stroji, které velmi usnadňují práci během procesu 
recyklace. 

V praktické části jsem měl dosáhnout koncepčního návrhu na drtič s výkonem do 15 t/hod. 
Toho jsem docílil pomocí průzkumu vhodných zařízeních, kde jsem sbíral inspiraci 
k vytvoření nejvhodnějšího typu drtiče. Podařilo se mi jej vytvořit s pomocí kombinace 
mnoha jiných pro dosažení co největší flexibility v místě působení, ekonomicky přijatelnému 
zpracování nízko výkonného drtiče. 

Avšak po práci na předchozích tématech jsem zjistil, že navzdory mnoha výhodám i tak 
zůstává bohužel velmi neefektivně nevyužitý. Především   kvůli své zbytečnosti, jelikož 
většina lidí drtící stroj nevyužije leda tak na půjčení. Je to dáno tím, že pro vhodné využití 
drtičů je potřeba většího množství odpadu a to se vyplatí pouze velkým firmám, leč pro ně je 
můj koncepční výtvor příliš slabý navíc bez přidaných separátorů a třídičů, které se dne hojně 
vyskytují na silnějších strojích.  

Závěrem si troufám zhodnotit, že drtiče s malými výkony prozatím nejsou příliš vhodné 
k používání, ale výkonnější stroje se v budoucnosti určitě neztratí naopak začne být po nich 
velká poptávka s ubývajícími nerostnými surovinami a zákazem je těžit nám nezbývá nic 
jiného, než využívat to co máme a kvalitně to zpracovávat.
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