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ABSTRAKT  
Cílem této diplomové práce je návrh laboratorního drtiče nerostných surovin. Tato 

práce je zaměřena na rešerši možných typů strojních zařízení pro zdrobňovací proces, 
přehled dostupných drtičů na tuzemském a zahraničním trhu, výběr principu zdrobňování 
nerostných surovin, volba koncepce, návrh výpočtu zvoleného konstrukčního řešení, 
vytvoření 3D modelu drtiče a výkresové dokumentace, vytvoření pevnostní analýzy u 
vybraných součástí, analýzu rizik.  
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drtičů, čelisti drtičů, výstupní velikost zrn, stupeň zdrobnění 

ABSTRACT  
The aim of this thesis is the design of laboratory crusher of mineral raw materials. 

This work is focused on the research of possible types of machinery for crushing process, 
list of shredders available at domestic and foreign markets, selection of the principle of 
diminution of mineral resources, the choice of approach, suggestion of calculation of the 
chosen design, creating a 3D model and drawings, making the strength analysis for selected 
parts, risk analysis.  
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crushers, jaws of shredders, final sizes of grain, level of diminution 
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ÚVOD 
 

Téma této diplomové práce se zabývá návrhem laboratorního drtiče nerostných surovin 
z předem řešené rešerše a zvolením vhodného principu drcení. Drtičem se považuje 
zařízení, které je schopno zdrobňování zrn na požadovanou velikost. Zdrobňovaným 
materiálem zde budeme uvažovat nerostné suroviny jako je například (vápenec, živec, 
kámen, ruda, uhlí), stavební a keramický materiál apod. 

Tyto materiály můžeme také rozdělit na měkké, střední a tvrdé horniny, které jsou 
seřazeny dle Mohsovy stupnice tvrdosti. Název Laboratorní proto, že drcení spočívá 
v předúpravě převážně malého množství rozdrobněného (nadrceného) vzorku pro následné 
technologické operace, kterými mohou být např. mletí na jemnější velikost zrn nebo analýzy, 
z kterých se stanovují vlastnosti materiálů atd. 

 
Ve firmě Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s., ve které pracuji, se používají obdobné 

drtiče pro laboratorní účely od roku 1946, z tohoto důvodu jsem se rozhodl navrhnout 
modernější provedení a ověřit si, zda navržené komponenty drtiče budou vyhovovat. Po 
provedení průzkumu na našem trh by mohla naše firma tento navržený drtič vyrábět a zařadit 
ho tak do nabídky k ostatnímu sortimentu. 

 

Obr. 1 Návrh laboratorního drtiče nerostných surovin 
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1 CÍL PRÁCE 
 

Cílem této diplomové práce je navrhnout konstrukční řešení laboratorního drtiče pro 
drcení nerostných surovin (vápenec, kaolin, jíl, živec, kámen…), stavebních a keramických 
materiálů dle zadaných parametrů. Výstupní velikost zdrobňovaných materiálů je v rozmezí 1 
÷ 10 mm. 

V rešerši této práce se seznámíme s možností konstrukčního řešení u vybraných typů 
zdrobňovacích zařízení. Navazující kapitola bude zaměřena na vypracování technické 
zprávy na zvolený princip zdrobňování materiálů, ve které provedu funkční výpočet zařízení, 
návrh jednotlivých komponent, pevnostní výpočet a analýzu rizik. 

Na základě výpočtů v technické zprávě bude vytvořen 3D model laboratorního drtiče 
nerostných surovin v programu Autodesk Inventor Profesional a zároveň i výkresová 
dokumentace. Ověření pevnostních podmínek u vybraných součástí provedu za pomoci 
metody konečných prvků (MKP) v programu Autodesk Inventor Profesional. 

Na závěr provedu analýzu rizik pro navržený laboratorní drtič dle vybraného řešení, 
aby vyhovoval z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu. 

V této práci využiji znalosti získané studiem na této fakultě, dlouholeté osobní 
zkušenosti z praxe a cenné rady spolupracovníků ať už ze stávajícího zaměstnání nebo 
z předchozího zaměstnání ve firmě ŽĎAS, a.s.. 
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2 DRCENÍ 
 

V průmyslových oborech je drcení důležitým pracovním procesem, kde hlavní roli hraje 
způsob, stupeň a fyzikální vlastnosti zdrobňovaných materiálů. Zdrobňování se provádí za 
pomoci mechanického rozpojování zrn působením vnějších sil. Velikost zrn při zdrobňování 
bývá převážně větší než 1 mm. 
 
 
 
2.1 ZPŮSOBY ZDROBŇOVÁNÍ 
 

Účelem zdrobňování zrn je za působení vnějších sil mechanické překonání soudržnosti 
tělesa (nerostných surovin). Čelisťové drtiče používají pro zdrobnění zrn tlak nebo se 
materiál štěpí při rozmačkání (Obr. 2a, c). U kuželových a válcových drtičů se využívá pro 
zdrobnění materiálu kombinace tlaku a smyku (Obr. 2b). Rázovou energii, kterou využívají 
kladivové a odrazové drtiče je znázorněna na obrázku: 2d), kde za použití padajících pěchot 
jsou zrna zdrobňována, tato metoda se již nepoužívá, 2e) kladivové drtiče používají pro 
zdrobnění zrna rotační energii, která za působení rychle se pohybujících kladiv nebo lišt 
zdrobňuje materiál rázy, nebo kde je materiál zrn vrhán prudce na nepohyblivé pancéřové 
desky (Obr. 2f). Zdrobňování zrn má ve většině případů charakter přípravného procesu před 
dalším technologickým zpracováním. [1] 

 

 

                a)                           b)                     c)              d)                     e)                     f) 

 

Obr. 2 Základní způsoby zdrobňování [1] 

a) Tlak 
b) Tlak a smyk (roztírání) 
c) Rozmačkání a štěpení 

d) Úder kladivem na nepohyblivé podložce 
e) Pohyb kladiv nebo lišt 

f) Vrh na nepohyblivé desky 
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2.2 STUPEŇ ZDROBNĚNÍ 
 

Mezi hlavní charakteristiku drtičů patří stupeň zdrobnění (Tab. 1) neboli stupeň drcení, 
který vyjadřuje poměr zrnitosti vstupního materiálu k zrnitosti výstupního produktu. 

 
 
Stupe ň zdrobn ění: 
 

[ ]−=
d

D
s  (2.1) 

 
Vztah (2.1) dle [1], str. 16, kde: 
 
D [mm]   - je průměr největších kusů nebo zrn před zdrobněním, 
D [mm]   - průměr největších kusů nebo zrn v získaném produktu. 
 

 

Pro přesnější vyjádření vztahu (2.1) lze použít tzv. reduk ční pom ěr R dle ČSN 44 7010: 

[ ]mm
d

D
R

80

80
80 =  (2.2) 

 
Vztah (2.2) dle [1], str. 16, kde: 
 
D80   [mm]   - je průměr kruhového otvoru síta, kterým propadne 80% hmotnosti 

zdrobňovaného materiálu, 
d80   [mm]   - průměr kruhového otvoru síta, kterým propadne 80% hmotnosti 

získaného produktu 
 
 
Tab. 1 Stupeň zdrobnění drtičů [1] 

Druh zdrobňovacích strojů Stupeň zdrobnění 

Čelisťové drtiče   3 až 6 

Kuželové drtiče   5 až 7 

Kuželové drtiče tupoúhlé   5 až 20 

Válcové drtiče s hladkými válci   3 až 4 

Válcové drtiče s ostnatými válci   8 až 10 

Kladivové drtiče 10 až 15 

Odrazové drtiče 10 až 40 
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2.3 FYZIKÁLNÍ  VLASTNOSTI  ZDROBŇOVANÝCH MATERIÁL Ů 
 

Pro návrh metody drtícího zařízení mají hlavní významfyzikální vlastnosti 
zdrobňovaných materiálů, jako je např.: tvrdost, pevnost, obtížnost a sypnost, které mohou 
ovlivnit opotřebení drtícího nástroje, spotřebu energie, ztráty zdrobňovaných materiálů. 

Tab. 2 Rozdělení hornin podle tvrdosti [2] 

Tvrdost hornin Název hornin 

Tvrdé horniny 
Pevnost  > 100MPa 

Žula, Syenit, Diorit, Gabbro, Trachyt, Andezit, Čedič, Křemen, 
Porfyr, Melafir, Diabas 

Středně tvrdé horniny 
Pevnost 50 – 100 MPa 

Pískovec, Jílová břidlice, Droba, Rula, Tvrdý vápenec, Tvrdý 
dolomit  

Měkké horniny 
Pevnost 5 – 50 MPa Sádrovec, Pemza, Měkký vápenec, Mramor 

 
 
Tab. 3 Tvrdost materiálů podle Mohsovy stupnice [2] 

Tvrdost Materiál Tvrdost Materiál 

1 Talek, Mastek, Grafit 6 Živec, Železo, Amfibol, Vanad, 
Magnetit, Ortoklas 

1,5 Soda, Hlína, Křemelina, Vápník, 
Olovo 6,5 Pyrit, Železná ruda 

2 
Sádra, Kaolín, Síra, Sůl, Ledek, 
Kadmium, Hořčík, Antracit, Cín, 
Azbest 

7 Křemen, Pazourek 

2,5 Uhlí, Galenit, Stříbro, Zlato, 
Zinek, Bismut 8 Topas, Zirkon 

3 Vápenec, Antracit, Měď, Anhydrit 9 Korund, Křemičitý karbid, Chrom 

4 Dolomit, Měděná ruda, Magnezit, 
Kazivec, Mramor, Fluorit 10 Diamant 

5 Apatit, Gehlenit, Mangan   

 
 
Tab. 4 Pevnost v tlaku u vybraných materiálů [2, 3] 

Materiál 
Pevnost 
v tlaku 
MPa 

Modul 
pružnosti 

v tlaku GPa 
Materiál 

Pevnost 
v tlaku 
MPa 

Modul 
pružnosti 

v tlaku GPa 

Hlína 2 - 6  Dolomit 60 - 160 40 - 56 

Černé uhlí 7 - 24 0,67-3,2 Břidlice 60 - 170 15 

Antracit 25 - 30  Vápenec 60 – 200 75 
Pískovec, 
Slepenec 40 - 230 40 Žula 75 - 300 55 

Limonit 42 - 125  Magnetit 77 – 105  

Andezit 45 - 330 23 Mramor 80 - 150  

Křemenec 60 – 380 59 - 100 Gabbro 100 - 280 80 - 110 

Diabas 115 - 325 68 - 97 Syenit 160 - 240 64 - 87 
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Droba 130 – 340 68 - 97 Kvarcit 200 – 220  

Rula 150 – 230 60 - 90 Čedič 210 - 420 52 - 115 

 
 
Tab. 5 Sypné hmotnosti materiálů [2] 

Materiál Sypná hmotnost 
t.m-3 Materiál Sypná hmotnost 

t.m-3 

Antracit 0,90 – 1,00 Pyrit  2,70 

Azbest surový 2,00 – 2,60 Ruda měděná  2,00 

Bauxit 2,0 Ruda železná 2,10 – 2,90 

Betonová drť  2,0 Rula  1,70 

Břidlice  1,65 Sádrovec 0,85 – 1,25 

Cihlová drť 1,30 – 1,40 Serpentin  1,70 

Čedič kusový 1,56 – 1,65 Slinek cementářský  1,55 

Čedičová láva 1,38 – 1,40 Struska kotelní  1,00 

Diabas 1,55 – 1,65 Struska olovnatá 2,50 – 3,00 

Diorit 1,45 – 1,55 Struska 
vysokopecní 1,40 – 1,80 

Dolomit 1,50 – 2,00 Syenit 1,45 – 1,55 

Droba 1,50 – 1,60 Šamot 1,00 – 1,70 

Gabbro 1,45 – 1,55 Štěrk 1,20 – 1,70 

Hematit 1,90 – 2,00 Tuff  1,30 

Kaolín  1,15 Uhlí černé těžené  1,00 

Karbid  0,90 Uhlí hnědé 0,60 – 0,80 

Koks  0,50 Uhlí kamenné 0,70 – 0,90 

Křemenec 1,50 – 1,70 Vápenec 1,45 – 1,75 

Ledek  1,00 Vápencová drť 1,45 – 1,65 

Magnezit 2,20 – 2,80 Vápno 1,00 – 1,30 

Melafyr 1,42 – 1,52 Zeminy mokré  2,00 

Pemza přírodní 0,40 – 0,90 Zeminy suché  1,60 

Pískovec  1,45 Živec 1,30 – 1,70 

Porfyr 1,42 – 1,52 Žula 1,40 – 1,55 
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3 HLAVNÍ  TYPY DRTIČŮ 
 

Po stránce konstrukce a funkce drtičů rozeznáváme několik hlavních typů: 
 

• Čelisťové drtiče 
• Kuželové drtiče 
• Válcové drtiče 
• Kladivové drtiče 
• Odrazové drtiče 

 
 
3.1 ČELISŤOVÉ DRTIČE 
 

Čelisťové drtiče jsou díky svému jednoduchému principu velice rozšířeny, používají se 
pro hrubé a střední zdrobňování tvrdých a houževnatých nerostných materiálů. Zdrobňovaný 
materiál je vlastní váhou zdrobňován tlakem, tlakem a smykem, z části též rozmačkáním 
nebo štěpením v prostoru mezi pevnou a pohyblivou čelistí drtiče. [1, 2, 3] 
 
 
Čelis ťové drti če rozd ělujeme na: 
 

- Jednovzpěrné (Obr. 4) – pro střední zdrobňování, 

- Dvouvzpěrné (Obr. 6) – pro hrubé zdrobňování, 

- Zvláštní typy drtičů. 

 
Konstrukce ovliv ňující zdrob ňovací proces: 
 

a) Úhel čelistí 

Velikost úhlu mezi čelistmi (záběr) je omezena součinitelem tření mezi povrchem čelistí 
a zdrobňovaným materiálem. Součinitel tření je pro různé materiály odlišný, v průměru je 
možno pracovat s úhlem tření φ = 17°, čemuž odpovídá maximální úhel záběru β = 34°. 
 

b) Tvar čelistí (Obr. 3): 

- Přímé čelisti (Obr. 3a), úhel záběru β je stálý. Použití u primárních drtičů k snazšímu 
zdrobnění a u méně abrazivních hornin. 

- Lomená pohyblivá čelist (Obr. 3b), úhel záběru β se mění skokem. 
- Plynule zakřivená pohyblivá čelist (Obr. 3c), úhel záběru β se plynule zvětšuje 

k výstupnímu otvoru. 
- Lomená pevná čelist (Obr. 3d), zabraňuje snadnému propadnutí menšího materiálu 

než je výstupní otvor. 
- Vypuklé, ohnuté čelisti (Obr. 3e), plynulá změna úhlu záběru. 

 
Pro poslední dvě varianty čelistí (Obr. 3d, e), které se vyznačují jako nezahlcující se 

čelisti. Výhoda oproti rovným čelistem je ve zvyšující se výkonnosti, nižší spotřebě energie a 
delší životnosti. Používají se pro obtížně zdrobnitelné materiály. 
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a)                       b)                           c)                             d)                           e) 

 
Obr. 3 Tvar čelistí [2] 

 
 

c) Povrch čelistí: 

- Rovné (hladké) čelisti, materiál zdrobňují za pomoci tlaku nebo tlaku a smyku. 
Používají se pro měkčí a křehčí materiály. Výkon drtičů je až o 50% větší a o 25% je 
menší spotřeba energie. 

- Rýhovaný povrch čelistí, který částečně drtí ohybem nebo střihem. Minimální výskyt 
tvarově nevhodných zrn. 

 
d) Materiál čelistí 
- Čelisti a boční desky se můžou vyrábět z kalené nástrojové oceli, vysoce odolného 

materiálu GH13 (o tvrdosti 1100 HV), manganové oceli, nerezové oceli, karbidu 
wolframu, oceli 1.7550, zirkonoxid, HARDOX apod. 

 
 
3.1.1 JEDNOVZPĚRNÉ ČELISŤOVÉ DRTIČE 

 
Jednovzpěrné čelisťové drtiče se používají pro sekundární zdrobňování za 

dvojvzpěrnými čelisťovými drtiči při středním drcení hornin na velikost zrn 20 – 30 mm a pro 
jemné drcení je dosahovaná velikost zdrobněného materiálu menší než 10 mm. Tento typ 
drtiče lze použít i pro primární zdrobňování hornin s pevností v tlaku do 300 MPa. 
 
 

Výhodou je větší zdvih čelistí ve vstupní části tlamy a tím se minimalizuje ucpání 
vstupního plnícího otvoru. Další předností od dvouvzpěrných čelisťových drtičů je jejich 
jednodušší konstrukce, menší rozměry a nižší cena. 

 
 
Nevýhodou u jednovzpěrných čelisťových drtičů je velký otěr čelistí, který je zapříčiněn 

složitým pohybem pohybové čelisti, což má za následek její kratší životnost, která může být 
pětkrát kratší než u čelistí dvouvzpěrného drtiče. Smysl otáčení výstředníkové hřídele u 
jednovzpěrných drtičů je pevně daný dle odpovídající konstrukce jedním směrem. 
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Konstrukce, funkce jednovzp ěrného čelis ťového drti če: 
 

Zdrobňovaný materiál je vsypán mezi pevnou a pohyblivou čelist. Pevná čelist je 
přišroubována na přední čelo, která je stažena společně se zadním čelem mezi bočnice 
vyložené pancéřem. V bočnicích je uložen výstředníkový hřídel a na jeho excentru je 
zavěšeno kyvadlo s pohyblivou čelistí, která vykonává složený kyvný a posuvný pohyb.  

Mezi spodní část kyvadla a zadní čelo je vložena vzpěrná deskase stavěcím šroubem, 
který určuje velikost výstupního otvoru pro zdrobněný materiál. Kyvadlo je propojeno se 
zadním čelem táhlem, které je na konci osazeno vratnou pružinou. Na výstředníkové hřídeli 
je uložen setrvačník s pojistkou proti přetížení a rozběhovou spojkou. Setrvačník je propojen 
s elektromotorem nebo se spalovacím motorem (mobilní drtiče) pomoci klínových řemenů. 
 
 
 

 
 
 

Obr. 4 Řez jednovzpěrným čelisťovým drtičem [4] 
 
 
Vliv polohy vzp ěrné desky na velikost zrn: 
 

a) Vzpěrná deska kolmá na pohyblivou čelist drtiče (Obr. 5a), 
Šířka výstupního otvoru během otáčení výstředníkové hřídele se nemění, jen spodní 
okraj čelisti se pohybuje nahoru a dolů. Tyto drtiče se vyznačují malým výkonem a 
uplatňují se jen při jemném drcení. 
 

b) Vzpěrná deska skloněná směrem dolů (Obr. 5b), 
Užití u velkých drtičů pro hrubé zdrobnění. 
 

c) Vzpěrná deska nakloněná nahoru (Obr. 5c). 
Používá se u drtičů pro střední a jemné zdrobnění. 
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Obr. 5 Poloha vzpěrné desky [1] 
 
 
Stanovení úhlu záb ěru v jednovzp ěrném drti či: [1, 2] 
 

Pro stanovení úhlu záběru βvycházíme z rozložení působících sil (Obr. 6) u 
jednovzpěrného čelisťového drtiče při samotném procesu zdrobňování. Tento úhel záběru 
zajistí, aby zdrobňovaný materiál při sevření čelistí nebyl vytlačován (vystřelován) směrem 
vzhůru.  
 
 

Z podmínek rovnováhy sil v ose x a y vyplývá: 
 ���� � 0 

���� � 0 
 

a) Rovnováha sil v ose x: 

 � � �	 ∙ ��� � �� ∙ ���� � 0 
 � � �	 ∙ ��� � �� ∙ ���� (3.1) 

 
b) Rovnováha sil v ose y: 

 �� ∙ ��� � �� � �	 ∙ ���� � 0 
 �� ∙ ��� � �� � �	 ∙ ���� (3.2) 

 

Úprava rovnice (3.3) dosazením za Ft=F.f 

� � � ∙ � ∙ ��� � �� ∙ ���� � �� ∙ ���� � � ∙ ��� (3.3) 

 
Dosazením (3.5) do (3.4) po úpravě dostaneme: 

��	� � 2 ∙ �1 � �� (3.4) 
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Předpokládáme, že součinitel tření f se rovná tangentě úhlu tření φ: 

��	� � 2 ∙ ��	�1 � ���	� � ��	2	� �� � � 2 ∙ � (3.5) 

 

 
 

Obr. 6 Působení sil v čelisťovém drtiči [2] 

Fr – radiální síla v místě dotyku se zrnem 
Fr.cosβ – síla působící drcením 

Fr.sinβ – síla nadzvedávající zrno 
Ft – třecí síla mezi zrnem a pohyblivou čelistí, Ft=F.f 

Ft.cosβ – svislá složka třecí síly 
Ft.sinβ – vodorovná složka třecí síly 
F – reakce pevné čelisti se zrnem 

FT – třecí síla na pevné čelisti, FT=F.f 
f – součinitel tření 

 
 

Úhel záběru β vychází z dvojnásobné hodnoty úhlu tření φ = 17°, při obvyklém 
součiniteli tření f = 0,3 mezi drcenými kusy a povrchem čelistí je koeficient => φ = tg f => β = 
2.φ, čemuž odpovídá maximální úhel záběru β = 34°. V praxi úhel záchytu nepřevyšuje 
hodnotu 25°. Při zdrobňování těžce drtitelných nerostných surovin bývá úhel záchytu 
zpravidla v rozmezí 16 – 20° a pro středně drtitelné suroviny se pohybuje v rozmezí 18 – 22°.  

 
I při dodržení úhlu záběru, dochází k vystřelování zdrobňovaných zrn vzhůru z tlamy 

drtiče, to může nastat při náhodném vzájemném rozložení zrn, proto musí být obsluha 
upozorněna na možnost úrazu při naklánění se nad tlamu (vstupní otvor) drtiče.  
 
 

 Y 

 

 

                         X 
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Kinematické schéma uspo řádání pohonu jednovzp ěrného čelis ťového drti če 
 

Pohon čelistí u jednovzpěrného čelisťového drtiče je znázorněn na obrázku 7, kde jsou 
vyobrazeny čtyři nejběžnější typy uspořádání pevné a pohyblivé čelisti. U uložení pohyblivé 
čelisti se můžeme setkat se dvěma variantami pohybu.  

U první varianty je kyvný pohon řešen ve spodní části čelisti a otočné uchycení v horní 
části čelisti (Obr. 7a, b, c). U druhé varianty je to přesně naopak, kde otočné uchycení čelisti 
je ve spodní části a pohon kyvné čelisti v horní části čelisti. U této varianty lze snáze 
regulovat výstupní parametry zdrobňované suroviny. 

Ve zvláštních případech jsou obě čelisti kyvné (Obr. 7c) ve spodní části a jsou otočně 
uchyceny v horní části čelistí. 
 

 
 

Obr. 7 Kinematické uspořádání pohonů čelistí u čelisťového drtiče [5]: 

a – pohon pohyblivé čelisti ve spodní části klikovým mechanismem, 
b – pohon pohyblivé čelisti ve spodní části hydraulickým mechanismem, 

c – pohon obou čelistí ve spodní části klikovým mechanismem, 
d -  pohon pohyblivé čelisti v horní části klikovým mechanismem. 

 
 
3.1.2 DVOUVZPĚRNÉ ČELISŤOVÉ DRTIČE 

 
U dvouvzpěrných čelisťových drtičů (Obr. 8) probíhá zdrobňovací proces stejně jako u 

jednovzpěrného čelisťového drtiče v klínovém prostoru mezi pevnou a pohyblivou čelistí, 
jedinou odlišnou věcí je mechanismus pohybu pohyblivé čelisti, který je odvozen od 
výstředníkové hřídele nepřímo kloubovým převodem, složeným z ojnice a dvou vzpěrných 
desek. 

 
Zdrobňovaný materiál se drtí rozmačkáním. Tento typ drtiče se používá hlavně pro 

drcení tvrdých až velmi tvrdých materiálů (pevnost v tlaku do 400 MPa). Užívá se převážně 
jako primární drtič, který zpracovává dopravovaný materiál přímo z těžby.  

 
Jeho největší výhodou je tvar vstupního otvoru (tlamy), kde při maximálních rozměrech 

drtiče je možno zpracovat poměrně velké podávané kusy. 
 
 
Nevýhodou těchto typů drtičů je cyklická práce, která snižuje výkonnost při střídání 

cyklu drcení a cyklu vypadávání materiálu. 
Drtící poměr se pohybuje v rozmezí 4 ÷ 10 a je ovlivněn velikostí drtiče, velikostí 

zavážených kusů, výstupní štěrbinou a množstvím a vlastnostmi zdrobňovaného materiálu. 
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          1        2        3                                         4         5        6         7 
 

      8           9         10 
 

Obr. 8 Řez dvouvzpěrným čelisťovým drtičem [5] 
 

1 – Pevná čelist, 2 – Pohyblivá čelist, 3 – Kyvadlo,  
4 – Výstředníkový hřídel, 5 – Setrvačník, 6 – Ojnice, 7 – Stavěcí šroub,  
8 – Vzpěrná deska, 9 – Pojistná vzpěrná deska, 10 – Propojovací táhlo. 

 
 
Kinematické schéma uspo řádání pohonu dvouvzp ěrného čelis ťového drti če 

 
Obr. 9 Kinematické schéma dvouvzpěrného drtiče [5] 

 
 

Stanovení úhlu záb ěru v dvouvzp ěrném drti či 
 

Pro stanovení úhlu záběru β (Obr. 6) vycházíme z rozložení působících sil stejným 
způsobem jako u jednovzpěrného čelisťového drtiče. 
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3.2 KUŽELOVÉ  DRTIČE 
 

Kuželové drtiče se používají pro hrubé, střední a jemné drcení velmi pevných a obtížně 
drtitelných hornin. V kuželových drtičích je materiál zdrobňován tlakem a roztíráním mezi 
otáčejícím se drtícím kuželem a nepohyblivým drtícím pláštěm. 

 
Kuželové drtiče zdrobňují materiál mezi stacionárním kuželovitým drtícím prstencem a 

drtícím kuželem, který provádí krouživý pohyb kolem excentricky uložené stojící hřídele. 
Spotřeba energie na drcení je poloviční než u čelisťových drtičů. Výkon kuželových drtičů se 
pohybuje v řádu stovek tun zdrobněného materiálu za hodinu. 

 
 

Kuželové drti če rozd ělujeme podle tvaru drtícího kužele na: 

• Ostroúhlé (Obr. 10) – se zavěšeným kuželem, 

• Tupoúhlé (Obr. 11) – s podepřeným/zavěšeným krátkým kuželem. 

• Krouživé, 

• Drtiče s nevývažkem (inerční kuželové drtiče). 

 
Hlavním parametrem u těchto typů kuželových drtičů jsou: úhel pracovní komory, úhel 

záběru α = 2.φ, který je stejný jako u čelisťových drtičů 21° – 25°. Drtící kužele i pláště mají 
hladké nebo svisle rýhované pancéřové vyložení. Úhel výkyvu vnitřního kužele s pohyblivou 
čelistí je v rozmezí 0,5°- 3°. Výkon závisí od velikosti drtiče, otáček, stupně zdrobnění, které 
se pohybuje v rozmezí 5 – 10, dle druhu zdrobňovaného materiálu.  
 
 
Tab. 6 Rozdělení dle velikosti vstupní a výstupní frakce [2] 
Drtiče primární: - pro hrubé drcení: - velikost vstupních zrn 

- velikost výstupní frakce 
350 – 1500 mm 

60 – 220 mm 

Drtiče sekundární: - pro střední drcení:  - velikost vstupních zrn 
  - velikost výstupní frakce 

75 – 350 mm 
15 – 60 mm 

Drtiče terciární: - pro jemné drcení: - velikost vstupních zrn 
- velikost výstupní frakce 

30 – 75 mm 
3 – 15 mm 

 
 

Kuželové drtiče pracují plynule a klidně po celou dobu otáčení kužele. Velmi 
podstatnou věcí je jejich mazání, kterou zajišťuje centrální mazací systém hnaný od 
pohonného hřídele drtiče. Třecí plochy je nutno chránit proti vniknutí prachu. Vyložení 
drtících částí je ze speciálního otěruvzdorného materiálu Mn - oceli s obsahem 12 – 14 % 
manganu.  

 
Zajištění proti přetížení při vniknutí nedrtitelného materiálu je provedeno hydraulicky 

(pojistný ventil) rázovým úbytkem oleje pod patním axiálním ložiskem a tím nastane pokles 
celku výstředníku (různoběžný hřídel – pohyblivý kužel, pohyblivá čelist). Při spouštění a 
vypínání musí být drtiče prázdné. [1, 2] 
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3.2.1 KUŽELOVÉ  DRTIČE OSTROÚHLÉ 

 
Jedním ze znaků, podle kterého se ostroúhlé kuželové drtiče (Obr. 8) dají poznat je 

vrcholový úhel kužele u pohyblivé části, který je v rozmezí 40°- 60°. Excentricita drtiče „e“ se 
měří jako vzdálenost mezi různoběžnou osou v rovině a spodní hranou pohyblivé čelisti, kde 
e = (15 ÷ 50) mm. Stupeň zdrobnění se pohybuje mezi 3 až 8. [6] 
 
Princip funkce ostroúhlého kuželového drti če: 
 

Přiváděný zdrobňovaný materiál se sype do vstupního otvoru 1 mezi pevnou čelist 2 a 
pohyblivou čelist 3. Pevná kuželová čelist 2 má osu totožnou s osou drtiče, pohyblivá 
kuželová čelist 3 je volně otočná kolem své osy totožné s osou hřídele 4. Osa hřídele 4 je 
různoběžná s osou drtiče. Pohon drtiče ve většině případů zastává klínová řemenice 6, 
hřídel pohonu 4, kuželový pastorek 7, kuželové kolo 8, které otáčí pouze excentrickou 
různoběžnou hřídelí 4. Zdrobněný materiál vychází ven z drtiče výstupním otvorem 5 mezi 
spodní částí pevné a pohyblivé čelisti. Jištění a přestavení drtiče je za pomoci hydraulického 
válce 10 pod patním ložiskem 9. [6] 

 
 

 
1 – vstupní otvor 
 

2 – pevná kuželová čelist 
 

3 – pohyblivá kuželová čelist 
 

4  ̶  hřídel 
 

5 – výstupní otvor 
 

6  ̶  řemenice 
 

7 – kuželový pastorek 
 

8 – kuželové kolo 
 

9 – patní ložisko 
 

10 – hydraulický válec 
 

Obr. 10 Řez ostroúhlým kuželovým drtičem [7] 
 

Moderní ostroúhlé kuželové drtiče mají vysoké výkony až do 5000 t.h-1, mohou drtit 
kusy až do velikosti o průměru 2 m. Úspěšně drtí abrazivní horniny a rudy i za mokra, avšak 
pouze nelepivé horniny. Předností těchto drtičů je široký poměr ve změně velikosti 
získávaných zrn při zdrobňovacím procesu. 
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3.2.2 KUŽELOVÉ  DRTIČE TUPOÚHLÉ 

 
Tupoúhlé kuželové drtiče (Obr. 9) jsou určené pro střední (sekundární) až jemné 

(terciární) drcení o velikosti výstupních zrn v rozmezí 3 – 60 mm. Rozdíl mezi ostroúhlým a 
tupoúhlým kuželovým drtičem je ve vrcholovém úhlu kužele u pohyblivé čelisti drtiče, který se 
blíží hodnotě 90°, ale většinou je v rozmezí 94°- 110°.  

Předností těchto drtičů je vysoký stupeň drcení, který bývá v rozsahu 7 – 15. 
Výstřednost hlavního hřídele je větší než u ostroúhlého kuželového drtiče, který je větší než 
100 mm a vyznačuje se větším počtem otáček drtícího kužele, kde je zdrobňovaná hornina 
drcena rozmačkáním a zčásti i úderem. Jsou určeny pro drcení vápence, žuly, křemene, 
čediče, strusky, rudy apod., pokud nejsou smíchány s mokrou hlínou nebo jílem. [1, 2] 
 
 
Princip funkce tupoúhlého kuželového drti če: 
 

Dopravovaný materiál k drcení se sype do vstupního otvoru 1 (násypky) mezi pevnou 
čelist 2 a pohyblivou čelist 3. Pevná kuželová čelist 2 má osu totožnou s osou drtiče, 
pohyblivá kuželová čelist 3 je volně otočná kolem své osy a je souměrná s osou hřídele 4. 
Osa hřídele je různoběžná s osou drtiče z důvodu excentrického uložení hřídele 4 ve 
výstředníku 5. Pohon drtiče je za pomoci klínových řemenů, které spojují klínovou řemenici 6 
s kuželovým pastorkem 7.  

Druhý stupeň převodu je mezi kuželovým pastorkem 7 a kuželovým kolem 8, které je 
přichyceno na výstředník 5 a tím je vykonán excentrický pohyb. Samotné otáčení hřídele 4 
kolem vlastní osy je za pomoci kontaktu drceným zrnem mezi pevnou čelistí 2 a pohyblivou 
čelistí 3.  

Zajištění proti přetížení a přestavení výstupního otvoru 9 je za pomoci hydraulických 
válců 10, které jsou spojeny s rámem stroje 11 a rámem pevné čelisti 12. V rámu pevné 
čelisti 12 je upevněn plášť pevné čelisti 13 pomocí závitu, který slouží pro seřízení 
výstupního otvoru. Při spouštění a vypínání musí být drtiče prázdné! [6] 

 
 

1 
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Obr. 11 Řez tupoúhlým kuželovým drtičem [8] 

 



 

33 
 

3.3 VÁLCOVÉ  DRTIČE 
 

Válcové drtiče zdrobňují materiál za použití tlakové síly mezi dvěma proti sobě se 
otáčejícími se válci nebo mezi jedním otáčejícím se ozubeným válcem a pevnou čelistí. 
Používají se pro střední až jemné zdrobňování křehkých, středně tvrdých až tvrdých 
nerostných materiálů. Povrch válců může být hladký nebo na něm mohou být výstupky 
v podobě hrotů nebo zubů. 
 
 
Rozdělení válcových drti čů dle uspo řádání válc ů: 
 

• Válcové drtiče s horizontálním uspořádáním (proti-sobě/od-sebe se otáčejícími válci), 
• Válcové drtiče s vertikálním uspořádaním (válci a pevnou nebo odpruženou čelistí), 
• Kombinace uspořádání válců válcového drtiče. 
 

Rozdělení válcových drti čů podle po čtu válc ů: 

• Jednoválcové drtiče, 
• Dvouválcové drtiče s hladkými válci, 
• Dvouválcové drtiče s ozubenými válci, 
• Víceválcové drtiče. 

 

 

Rozdělení podlé po čtu stup ňů: 
 

• Jednostupňové drtiče, 
• Dvoustupňové drtiče, 
• Vícestupňové drtiče. 

 
 
3.3.1 VÁLCOVÉ  DRTIČE S HORIZONTÁLNÍM  USPOŘÁDÁNÍM  VÁLCŮ 

 
Do této skupiny patří jednoválcové drtiče a dvouválcové drtiče. Tyto dvě varianty drtičů 

jsou zařazeny do skupiny jednostupňových drtičů, avšak jejich kombinace spadá už do 
dvoustupňových drtičů.  
 
 

a) Jednoválcové drti če 
 

Zde je zdrobňovaný materiál přiváděn do prostoru mezi otáčející se válec 1, který je na 
povrchu ozubený s pružně uloženou profilovou čelistí 2. Dosažitelný stupeň zdrobnění bývá 
15 nebo ve zvláštních případech i větší. Vzhledem k prohnuté čelisti se mohou do drtiče 
přivádět větší rozměry zdrobňovaných materiálů, než je možné přivádět do dvouválcového 
drtiče, který má pevnější konstrukci. Jednoválcové drtiče (Obr. 12) díky své jednoduché 
konstrukci nemohou zdrobňovat velmi pevné až těžce drtitelné materiály (horniny).  

K nastavení šířky výstupní štěrbiny a zároveň k ochraně, proti přetížení slouží stavěcí 
tyč 3, která je na konci opatřená pružnými podložkami nebo stavěcím a současně pojistným 
hydraulickým válcem 4. [1] 
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1 

 

 
 
 
2 
 
3, 4 

Obr. 12 Řez jednoválcovým drtičem [9] 

 
 

b) Dvouválcové drti če 
 

Dvouválcové drtiče se vyznačují, jak už název uvádí horizontálním uspořádáním dvou 
válců, které se otáčí buď proti sobě (Obr. 13) nebo od sebe. Dvouválcové drtiče rozdělujeme 
dle povrchu válce na:  

 
- Hladké válce, kde zdrobňovaný materiál je tíhovou silou a vlivem tření vtahován mezi 

otáčející se válce a je drcen. Zdrobňovaný materiál mezi hladkými válci (Obr. 13a) je drcen 
tlakem a roztíráním. Stupeň zdrobňování je mezi 3 až 4. 

 
- Ozubené válce, které mají po celém obvodu různé nálitky, hroty nebo zuby. 

Dosažitelný stupeň zdrobnění je 8, ale obvykle je 4 až 6. Uplatnění ozubených válců (Obr. 
13b) je u drcení hrubých a středně zdrobnitelných materiálů. Tyto drtiče mají větší počet 
otáček než drtiče s hladkými válci, a proto mohou drtit účinkem tlaku a střihu nebo úderem. 

 
 
 

Dvouválcové drtiče se chrání proti přetížení a poškození odpružením, posunovatelným 
uložením jednoho z obou válců. [1] 

 

 

 

Obr. 13 Dvouválcové drtiče [10] 
a) Hladké válce, 

b) Ozubené válce. 
 
 

a)                                          b) 
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3.3.2 VÁLCOVÉ  DRTIČE S VERTIKÁLNÍM  USPOŘÁDÁNÍM  VÁLCŮ 

 
Zdrobňovaný materiál je přiváděn vstupním otvorem do prostoru mez horní válec 1, 

který má na sobě hrubé zuby a pružně uloženou drtící desku, která je opatřena taktéž zuby. 
Předdrcený materiál klesá do prostoru mezi spodní válec s jemnějšími zuby 2 a drtící desku 
3, kde se zdrobňuje na požadovanou velikost.  

 
Hlavním představitelem je Seltnerův drtič (Obr. 14). Tento typ vertikálního uspořádání 

můžeme zařadit do skupiny dvoustupňových drtičů, které zdrobňují snadno drtitelný materiál 
jako je Lignit nebo méně pevné uhlí. Odpružení drtící desky je dimenzováno natolik, aby 
v případě přetížení drtiče nedošlo k jeho poškození. [1] 

 
 

 
                                                          1                  2                  3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obr. 14 Řez vertikálním válcovým drtičem [11] 
 

 
 
3.3.3 KOMBINACE  USPOŘÁDÁNÍ  VÁLCŮ VÁLCOVÉHO  DRTIČE 

 
Tento typ drtiče je ve zdrobňovacím procesu řazen do skupiny dvoustupňových, který 

je konstrukčně řešen v kombinaci vodorovného a horizontálního uspořádání válců (Obr. 15). 

Zdrobňovaný materiál je přiváděn vstupním otvorem mezi horní ozubené válce 
otáčejícími se proti sobě, kde je předdrcen a prostupuje na spodní ozubené válce, které se 
otáčejí proti směru otáčení horních válců, mezi kterými je drcený materiál zdrobňován na 
požadovanou velikost. 
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Obr. 15 Kombinace víceválcového drtiče [12] 
 
 
3.4 KLADIVOVÉ  DRTIČE 
 

Kladivové drtiče zdrobňují materiál prudkými údery kladiv 1, kloubovitě uchycenými na 
rychle se otáčejícím rotoru 2. Působením odstředivé síly zaujímají kladiva 1 radiální polohu a 
drtí zrna údery a zčásti i nárazy na pancéřové vyložení drtiče 3. Pod rotorem drtiče bývá 
obvykle rošt 4, který zachycuje nedostatečně podrcená zrna v drtícím prostoru.  

Kladivové drtiče se používají pro hrubé, střední i jemné drcení materiálů zařazených do 
4 – 5 stupně tvrdosti podle Mohse. Předností kladivových drtičů je jednoduchá konstrukce a 
vysoký stupeň drcení. 
 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

2 

 

 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 

 
Obr. 16 Řez kladivovým drtičem [13] 
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Kladivové drtiče pro svůj účel využívají vysokou rychlost otáčejícího se rotoru a kladiv, 
které se při otáčení chovají jako jedno tuhé těleso, proto nesmí do drtiče vstoupit žádné 
nedrtitelné předměty, které by tento stroj poškodily. Na rotoru jsou otočně upevněny 
převážně tři, čtyři či více řad kladiv. Kladiva mají různé tvary, velikosti a hmotnosti, které se 
řídí velikostí a drtitelností zdrobňovaných materiálů. [1, 2] 
 
 
3.5 ODRAZOVÉ DRTIČE 
 

Zdrobňovaný materiál je přiváděn do násypky 1, která musí mít vhodnou výšku a úhel 
sklonu násypky, aby zajišťoval optimální vstupní rychlost materiálu do drtiče. Pro suchý a 
hrubozrnný materiál bývá úhel násypky 40°, kdežto u vlhčího materiálu dochází k nalepování 
na povrch násypky a proto se úhel pohybuje mezi 45° – 50°. Odrazové drtiče mají místo 
kloubovitě upevněných kladiv, drticí lišty 2 pevně spojené s rotorem 3.  

 
Obvodová rychlost rotorů odrazových drtičů je větší než u kladivových a čelisťových 

drtičů, při zdrobňování těžce drtitelných hornin mezi 30 až 70 m.s-1 a u středně drtitelných 
hornin do 30 m.s-1. Zdrobňovaná zrna jsou lištami prudce vrhána na odrazové pancéřové 
desky 4. Materiál je drcen přímými údery odrazových lišt a nárazy na odrazové desky. 
Odrazové drtiče nemají zpravidla spodní rošt, protože snižuje výkonnost drtiče až o 40%. 
 
 

 
 

 
1 

 
 
 

2 
 
 

3 

 

 
 
 
 
 
4 

Obr. 17 Řez odrazovým drtičem [14] 

 
 

Zajištění proti přetížení a poškození je řešeno u odrazových pancéřových desek, které 
jsou pružně uloženy, aby při průchodu nedrtitelného materiálu mohly zvětšit průchozí prostor. 
Velkou předností je vysoký stupeň zdrobňování, proto se používají jako primární nebo 
sekundární drtiče. Tyto drtiče se používají k hrubému, střednímu a jemnému drcení středně 
drtitelných hornin, které se řadí do 4. stupně Mohsovy stupnice s pevností do 150 MPa. 

 
K hlavním nedostatkům patří malá životnost (rychlé opotřebení) odrazových lišt a 

desek. 
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3.6 POHON DRTIČŮ 
 
Rozdělení drti čů dle pohonu na: 

• Mobilní drtiče, 

• Stacionární drtiče. 

 
Pohon zdrobňovacího procesu u mobilních drtičů je ve většině případů řešen 

spalovacím motorem, který pomocí řemenového převodu přenáší výkon na vstupní hřídel 
drtiče, která může být opatřena rozběhovou spojkou a setrvačníkem. Mobilní drtič má 
podvozek, který je vybaven pro samostatný pohyb v terénu pásy nebo koly (Obr. 18, 19). 
 

  

Obr. 18 Mobilní drtič pásový –  
HARTL Minitrack MT 503 PCV  [15] 

Obr. 19 Mobilní drtič kolový –  
TARGO 3000  [16] 

 
 

Pohon zdrobňovacího procesu u stacionárních drtičů je řešen elektrickým motorem, 
který pomocí převodů přenáší výkon na vstupní hřídel drtiče. Převody u stacionárních drtičů 
mohou být řešeny pomocí klínových řemenů, ozubených kol, náhonovou hřídelí (kardanem), 
bezpečnostní spojkou a převodovkou nebo i jejich kombinací. Stacionární drtič má rám 
pevně spojený se základem. 
 

 

 

Obr. 20 Stacionární válcový drtič [17] Obr. 21 Stacionární čelisťový drtič [18] 
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3.7 PŘEHLED KONKURENČNÍCH LABORATORNÍCH  DRTIČŮ 
 
Rozdělení konkurenčních výrobců laboratorních drtičů: 

a) Celosvětoví výrobci, 

b) Tuzemští výrobci. 

 
 
3.7.1 CELOSVĚTOVÍ VÝROBCI LABORATORNÍCH  ČELISŤOVÝCH DRTIČŮ 

 
Mezi přední celosvětové výrobce laboratorních zařízení lze zařadit firmu RetschGmbH, 

která byla založena v roce 1915 v Düsseldorfu. Tato firma se zaobírá výzkumem a vývojem 
různých druhů zařízení pro zdrobňování materiálů jako jsou např. drtiče a mlýny.  

 
Pro srovnání zde uvádím čelisťový drtič typu BB 100 (Obr. 22), který se používá pro 

rychlé, jemné drcení a předběžné drcení středně tvrdých, tvrdých, křehkých a houževnatých 
materiálů pro přípravu vzorků v laboratořích. Přestavení výstupního rozměru zrn je pomocí 
ručního ovládání. 
 
 
 

 
 

Obr. 22 Čelisťový drtič BB 100 [19] 
 
 
 

K hlavním přednostem tohoto drtiče patří vynikající drtící výkon, široká škála materiálů 
pro zdrobňování, ochrana proti přetížení, brzdový motor s bezpečnostním spínačem, 
nepřetržité mletí a konektor pro odsávání prachu, v tabulce 7 jsou uvedeny technické 
parametry tohoto přístroje. [19] 
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Tab. 7 Technické parametry: Čelisťový drtič BB 100 [19] 
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Dalším výrobcem celosvětových laboratorních čelisťových drtičů je čínská firma CKIC - 
ChangshaKaiyuan Instruments Co. Tato společnost byla založena v roce 1992 v Changshe a 
ve svém výrobním programu má také vývoj a výrobu laboratorních drtičů. Pro příklad zde 
uvádím Laboratorní čelisťový drtič 5E-JCA 100x60 (Obr. 23).  

 
 

 
 

Obr. 23 Čelisťový drtič 5E-JCA100x60 [20] 
 
 

 
Tab. 8 Technické parametry: Čelisťový drtič 5E-JCA100x60 [20] 

Velikost vstupního otvoru 100 x 60 mm  

Max. vstupní zrno 50 x 50 mm 

Výstupní zrno 3 až 13 mm 

Výkon drtiče 200 - 500 kg / hod. 

Hmotnost 201 kg 

Příkon 1,5 kW 

Napájecí napětí 3x380, 50 / 60 Hz 

Hlučnost 85 dB 

Rozměry 875 x 460 x 765 mm 

Tvrdost drcených zrn 48 – 55 HRC 

 
 

Výhoda u tohoto typu čelisťového drtiče spočívá v tom, že má v přední části drtící 
skříně otevíratelnou pevnou čelist pro snazší čištění a kontrolu opotřebení čelistí. 
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3.7.2 TUZEMŠTÍ VÝROBCI LABORATORNÍCH  ČELISŤOVÝCH DRTIČŮ 

 
Mezi přední tuzemské výrobce, kteří se specializují na vývoj a výrobu laboratorních 

zařízení patří firma BRIO Hranice s.r.o., která vznikla v roce 1993. Tato firma se zaměřuje na 
výrobu a distribuci drtičů a mlýnů.  

 
Jedním z výrobních produktů je také laboratorní čelisťový drtič, který je určený 

k zdrobňování průmyslových tvrdých a polotvrdých materiálů. Pro příklad zde uvedu 
laboratorní čelisťový drtič BCD mini (Obr. 24), který lze dostat ve stolovém provedení nebo 
se spodním rámem. Přestavení výstupního rozměru zrn je pomocí ručního ovládání. [21] 

 
 

 
a)                                                                      b) 

 
Obr. 24 Laboratorní čelisťový drtič BCD mini [21] 

a) Stolové provedení, 
b) Se spodním rámem. 

 
 
Tab. 9 Technické parametry: Laboratorní čelisťový drtič BCD mini [21] 

Rozměry 300 x 600 x 770 mm (rám) 

Max. vstupní zrno 60 x 60 mm 

Výstupní zrno 1 až 12 mm 

Výkon drtiče cca. 60 kg / hod. dle mat. 

Hmotnost 95 kg 

Příkon 0,75 kW 

Napájecí napětí 3x400 / 50 Hz 
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Mezi české firmy zabývající se výrobou převážně drtičů drobné stavební suti je 
přerovská firma RESTA s.r.o., která vyrábí čelisťové drtiče pro středně tvrdé materiály 
s pevností tlaku do 100 MPa. Drtiče mohou být vybaveny mobilním podvozkem nebo mají 
pevný rám. Dávkování a seřízení výstupní štěrbiny je provedeno ručním mechanismem. Pro 
příklad zde uvedu oba dostupné typy vyráběných čelisťových drtičů touto firmou. [22] 
 

 
 

Obr. 25 Drtiče drobné stavební suti [22] 
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3.8 NÁVRH KONCEPCE 
Z provedené rešerše a zmapováním konkurenčních výrobců laboratorních drtičů mohu 

konstatovat, že v České republice není tak silná konkurenceschopnost vyráběných drtičů. 
Princip zdrobňovacího procesu je u laboratorních drtičů za pomoci jednovzpěrných 
čelisťových drtičů a dále je v malé míře zastoupen drtiči odrazovými a kuželovými.  

Princip zdrobňování zrn je závislý na požadované výstupní frakci, která se pohybuje 
v rozmezí od 1 do 5 mm a také na vlastnostech drtícího materiálu. Některé typy drtičů nejsou 
vhodné pro lepivé materiály, jako jsou kuželové drtiče. Nebo požadují malou velikost 
vstupních zrn pro rozpojovací proces např. kladivové drtiče. U čelisťových a odrazových 
drtičů dochází k rychlému opotřebení drtících čelistí, odrazových desek a lišt. Výstupní 
velikost zrn u odrazového a válcového drtiče je větší než u ostatních. Po stránce konstrukce 
a funkce jednotlivých typů drtičů jsou čelisťové, kladivové/odrazové drtiče jednodušší než 
drtiče kuželové. 
 
 

- PRINCIP DRTIČE 
 
Pro mnou navržený laboratorní drtič nerostných surovin jsem po důkladné rešerši zvolil 

pro zdrobňování zrn princip jednovzpěrného čelisťového drtiče. 
 
 

- KONSTRUKCE DRTIČE 
 
Skříň čelisťového drtič bude složena ze svařených bočnic vyložených otěruvzdorným 

plechem, mezi které bude vloženo přední a zadní čelo. Takto složená skříň bude 
přišroubovaná nasvařený základový rám (stůl). Materiálem pro výrobu těchto částí volím 
konstrukční ocel ČSN 41 1523 (svarky, obrobené součásti) a ČSN 41 1600 (rotační 
součásti). 
 
 

- POHON DRTIČE 
 
K pohonu čelisťového drtiče volím asynchronní elektromotor a převod mezi hřídelí 

elektromotoru a excentrické hřídele bude pomocí řemenic s klínovými drážkami a přenos 
kroutícího výkonu mezi nimi obstarají dva klínové řemeny, které v případě přetížení umožní 
prokluz řemenice. 

 
 

- ČELISTI DRTIČE 
 
Materiál čelistí drtiče lze stanovit dle vlastností zdrobňovaných hornin, který je uveden 

v odstavci 3.1d. Zvolil jsem kalitelnou nástrojovou ocel Wr. Nr. 1.2080 (ČSN 419436) tepelně 
upravenou na 58 – 60 HRc.  
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4 NÁVRHOVÝ VÝPOČET LABORATORNÍHO  DRTIČE 
NEROSTNÝCH SUROVIN 

 
V této kapitole provedu výpočet navrženého jednovzpěrného čelisťového drtiče, kde 

určím základní hodnoty rozměru drtiče jako je: rozměr tlamy (vstupní otvor), úhel záběru, 
frekvence otáčení, výkonnost, hltnost, příkon dle [2, 3]. Tyto parametry použiji pro vytvoření 
3D modelu a následně jej podrobím pevnostní analýze MKP. 
 
 
4.1 VÝPOČET ZÁKLADNÍCH  ROZMĚRŮ DRTIČE 
 

Rozměr vstupního otvoru A x B (Obr. 26) ovlivňuje maximální rozměr „Dmax“ kusů 
zdrobňovaného materiálu. U laboratorního drtiče navrhuji:průměr vstupní velikosti zrn D = 20 
mm, úhel záběru β = 22°, zdvih pohyblivé čelisti z = 8 mm a výstupní velikost zdrobněných 
zrn v rozmezí d = 1 � 10 mm. Celý výpočet vychází ze silové rovnováhy při samotném 
procesu zdrobňování (Obr. 6). 

 
 
 

 
 

Obr. 26 Základní rozměry drtiče [2] 
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Stanovení rozm ěru vstupního otvoru: 
 � � � �  20 � 120! (4.1) 

� � 20 �  40 � 120! � 60 � 140	$$ 

%�&í$	� � 60	$$ 

 

Stanovení maximální velikosti zrna: 
 �()� � � ∙  0,80 � 0,85!-$$. (4.2) 

�()� � 60 ∙  0,80 � 0,85! � 48 � 51	$$ 

%�&í$	�()� � 50	$$ 

 
Dle [2], str. 13, kde: 

A……...vstupní rozměr drtiče [mm] 
B……...šířka čelisti drtiče [mm] 
Dmax…..maximální velikost podávaného kusu materiálu [mm] 
 

Šířka „B“ vstupního otvoru je dána typem drtiče, pro jednovzpěrný čelisťový drtič                  
je stanovenpoměr B / A: 
 / �⁄ � 1,5 � 5,5		-$$. (4.3) 

/ � � %�&í$	1,5⁄ �� / � � ∙ 1,5 � 60 ∙ 1,5 � 90	$$ 

/ � 90	$$ 

 

Stanovení úhlu záb ěru: 
 

Úhel záběru (vtahovací úhel) je takový úhel, který je mezi pevnou a pohyblivou čelistí 
(Obr. 6, str. 20, kap. 3.1.1 odst. III.). Kde je při obvyklém součiniteli tření f = 0,3 úhel tření φ 
=17°. Dle vztahu (4.4) je maximální úhel záběru 34°, ale v praxi se obvykle používá 
v rozmezí mezi 16° ÷ 22°.  
 � � 0,3 

��	� � �		-°. (4.4) 

��	� � 0,3	 �� � � 17° 
� � 17° 
 � � 2 ∙ �		-°. (4.5) 

� � 2 ∙ 17 � 34° 
 

Úhel záběru volím � � 22° 
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Dle [2], str. 14, kde: 

β ……… úhel záběru [°] 

φ ……... úhel tření [°] 

g…........ tíhové zrychlení   [m/s2] 

f………. součinitel tření [-] 
 
 
Stupe ň zdrobn ění „s“: 
 

- výpočet dle vzorce (2.1) 

[ ]mm
d

D
s

max

max=   

� � 5010 � 5 

� � 5 

 

Při malém stupni zdrobnění je malá spotřeba energie a naopak při velkém stupni 
zdrobnění je velká spotřeba energie při drcení. 
 

Stanovení frekvence otá čení: 
 

Vychází se z maximální výkonnosti drtiče, který je ovlivněn počtem výkyvů pohyblivé 
čelisti vyvozené frekvencí otáčení hnacího hřídele. Frekvence otáčení je daná podmínkou, 
aby zdrobněný materiál mohl ve vyprazdňovací výšce „h“ vypadnout z drtiče. Zdvih kyvadla 
volím z = 8 mm. 
 

Teoretická frekvence otá čení „n t“ :: 
 

	 � 66,5 ∙ 5���6 -$�78. (4.6) 

	 � 66,5 ∙ 5 0,400,008 � 473	$�78 

	 � 473	$�78 

 

Frekvence otá čení hřídele drti če „n“: 
  �  0,8 � 0,9! ∙ 	 (4.7) 

 �  0,8 � 0,9! ∙ 473 � 378,4	 � 425,7	$�78 

%�&í$	 � 425	$�78 � 7	�78 
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Doba volného pádu zrna„t“: 
 

- je daná dobou jedné půlotáčky při oddalování pohyblivé čelisti od pevné  
 

� � 12 ∙  -�. (4.8) 

� � 12 ∙ 7 � 0,07	�78 

� � 0,07	�78 

 
 
Stanovení dráhy volného pádu „h t“: 
 

9	 � 12 ∙ � ∙ ��-$. (4.9) 

9	 � 12 ∙ 9,81 ∙ 0,07� � 0,02	$ 

9	 � 0,02	$ � 20	$$ 

 
 
Vyprazd ňovací výška „h“: 
 9 � 6��	� -$$. (4.10) 

9 � 8��	22 � 19,80	$$ 

9 ≅ 20	$$ � 0,02	$ 

 
 
Relativní zdvih pohyblivé čelisti ve spodní části „z r“: 
 

- ve výpočtu vycházím ze vzorce pro empirický vztah frekvence otáčení (4.11) 
  � 3000 ∙ ;7<,= ∙ 6�7<,=>-$�78. (4.11) 

 
Zdvih pohyblivé čelisti“ 
 
Úpravou dostanu vzorec pro výpočet zdvihu pohyblivé čelisti ve spodní části: 
 6�7<,=> � 3000 ∙ ;7<,= -$$. (4.12) 

6�7<,=> � 4253000 ∙  1 � 10!7<,= � 0,14 � 0,70	$$ 

%�&í$	6� ≅ 0,2	$$ 
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Dle [2], str. 15, kde: 

n ……… frekvence otáčení hřídele drtiče [min-1] 

a ……… šířka výstupní štěrbiny (1 ÷ 10 mm) [mm] 

zr ……... relativní zdvih pohyblivé čelisti ve spodní části [mm] 
 
 
Střední pr ůměr zrna „d z“: 
 

?@ � �()� � ?(�A2 	� 2 ∙ ; � 62 -$. (4.13) 

?@ � 2 ∙  0,001 � 0,01! � 0,0082 � 0,005 � 0,014	$ 

?@ � 0,005	$ � 5	$$ 

Z důvodu dosažení co nejmenší velikosti výstupní frakce volím střední velikost zrn 5 mm. 
 

Výpo čet výkonnosti drti če „Q“: 
 

- výkonnost drtiče lze určit několika způsoby za pomoci empirických vztahů: základní 
hrubý vztah, vztah podle Taggarta, vztah podle Labana nebo podle Lavensona. 

- výpočet výkonnosti drtiče, volím podle základního hrubého vztahu, který stanoví 
rozsah zdrobněného materiálu. [2] 

 B � � ∙ / ∙  100 � 140!-�. 978. (4.14) 

B � 0,06 ∙ 0,09 ∙  100 � 140! � 0,540 � 0,756		�. 978 

B � 0,540 � 0,756	�. 978 ≅ 540 � 756	D�. 978 

 

Dle [2], str. 17, kde: 

A ……………… šířka vstupního otvoru [m] 

B ……………… šířka čelistí drtiče [m] 

(100 �140) ….. empirický součinitel výkonnosti [t.m-2.h-1] 
 
 
Plocha pr ůřezu „S“: 
 

E � 2 ∙ ; � 62 ∙ 9		-$�. (4.15) 

 

E � 2 ∙  0,001 � 0,01! � 0,0082 ∙ 0,020 � 0,0001 � 0,00028		$� 

 E � 100 � 280		$$� 
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Objem materiálu, který teoreticky vypadne z drti če za jednu otá čku: 
 

F< � ?@ ∙ 6��� ∙ /		-$G. (4.16) 

FH � 0,005 ∙ 0,0080,40 ∙ 0,09 � 8,9 ∙ 107I-$G. 
FH � 8,9 ∙ 107I$G � 8,9	�$G � 8900	$$G 

 

Dle [2], str. 17, kde: 

V0 ……… objem materiálu, který vypadne z drtiče za jednu otáčku [MPa] 

dz ……… střední velikost zrn získaných drcením [m] 

z ............ zdvih kyvadla [m] 

B ……… šířka čelistí [m] 

β …........ úhel rozevření čelistí [°] 
 
 
 

Přesnější výpo čet výkonnosti drti če dle Levensona: 
 

Součinitelem zaplnění štěrbiny volím pro střední a malé drtiče hodnotu 0,60. Dle Tab. 6 
volím sypnou objemovou hmotnost materiálu v rozmezí od 0,40 do 3,0 t.m-3. 
 B � 150 ∙ ?@ ∙ / ∙ 6 ∙ D@ ∙  ∙ JK-�. 978. (4.17) 

B � 150 ∙ 0,005 ∙ 0,09 ∙ 0,008 ∙ 0,6 ∙ 425 ∙  0,40 � 3! � 0,055 � 0,413		�. 978 

B � 55 � 413		D�. 978 

 

Dle [2], str. 17, kde: 

dz ……… střední velikost zrn získaných drcením [m] 

z ............ zdvih kyvadla [m] 

B ……… šířka čelistí [m] 

β …........ úhel rozevření čelistí [°] 

Q ……… výkonnost drtiče [t.h-1] 

kz ……… součinitel zaplnění štěrbiny (0,25 ÷ 0,60) [-] 

n ………. frekvence otáčení hřídele [min-1] 

ρv ……… sypná objemová hmotnost [t.m-3] 
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Výpo čet délky pohyblivé čelisti „L“: 

- vycházím ze vztahu pro výpočet vstupního rozměru tlamy „A“ 

� � ; � L ∙ ���		-$$. (4.18) 

L � �; ∙ ��� -$$. 
L � 601 ∙ 0,375 � 160	$$ 

L � 0,16	$ 

 

Výška pevné čelisti „H“: 

- vycházím ze vztahu pro výpočet vstupního rozměru tlamy 

M � L ∙ ����		-$$. (4.19) 

M � 160 ∙ 0,927 � 148	$$ 

M � 0,148		$ 

 

Dle [2], str. 19, kde: 

A ……… vstupní rozměr drtiče [mm] 

a ……… šířka výstupní štěrbiny (1÷10) [mm] 

L ............ délka pohyblivé čelisti [mm] 

β ……… úhel rozevření čelistí [°] 

H…........ výška pevné čelisti [mm] 
 
 
Stanovení objemu z rozdílu vstupních a výstupních z rn dle Levensona: 
 

F � N ∙ / ∙  �()�� � ?@�!6 -$G. (4.20) 

F � N ∙ 0,09 ∙  0,05� � 0,005�!6 � 1,17 ∙ 107O$G 

F � 0,000117	$G 
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4.2 VÝPOČET SILOVÉHO ZATÍŽENÍ ČELISTÍ DRTIČE 
 
Výpočet vychází z Obr. 27, kde je znázorněno silové zatížení mnou navrženého 

jednovzpěrného čelisťového drtiče. 
 
 
 

 
 
 

Obr. 27 Silové zatížení mnou navrženého drtiče [2] 
 
 
 
Stanovení drtící práce dle Levensona: 
 

Pevnost drceného materiálu v tlaku je u středně tvrdých a tvrdých, nelepivých materiálů 
do 300 MPa. Taktéž modul pružnosti drceného materiálu je do 80 GPa dle Tab. 5. 
 

�P � Q� ∙ F2 ∙ R -ST. (4.21) 

�P � 300� ∙ 1,17 ∙ 107O
2 ∙ 80 � 0,0658	ST 

�P � 0,0658	ST � 65,8	DT 
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Stanovení p říkonu elektromotoru dle Levensona : 
 
 

U � � ∙ 1000 ∙ 60 -DV. (4.22) 

U � 65,8 ∙ 4251000 ∙ 60 � 0,466	DV 

U � 0,466	DV � 466	V 	�� potřebný příkon pro pohon drtiče. 

 

Dle [2], str. 25, kde: 

σ ……… pevnost drceného materiálu v tlaku σ = 300 MPa [MPa] 

E ……… modul pružnosti drceného materiálu [GPa] 

n ............ frekvence otáčení hřídele čelisti [min-1] 

B ……… šířka čelistí [m] 

Dmax…... maximální velikost podávaného materiálu [m] 

dz ……… střední velikost zrn získaných drcením [m] 

V ………. stanovení objemu [m3] 

A ………. drtící práce [kJ] 

P ………. příkon elektromotoru [kW] 
 
 
 

Dle vypočítaných otáček excentrické hřídele a příkonu elektromotoru tyto hodnoty 
navyšuji vzhledem k bezpečnosti. 

Pro pohon volím patkový asynchronní motors kotvou od výrobce SIEMENS, s.r.o.,řady: 
1LA7 107-8AB10 , který má tyto parametry: 

 
 

Tab. 10Základní technické parametry [23] 

Výkon: 1,1 kW 

 

Otáčky: 680 min-1 

Krouticí moment: 15,4 Nm 

Výstupní Ø hřídele: 28 mm 

Velikost (osová výška): 100L 

Tvar: IM B 3 - patkový 

Napětí: 230/400V, 50Hz 

Krytí: IP55 

Nátěr RAL 7030 

Váha 22 kg 

                                                                                      Obr. 28 Asynchronní elektromotor [23] 
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Stanovení p řevodového pom ěru „i“: 
 � � 8� -�. (4.23) 

� � 680425 � 1,6	-�. 
� � 1,6	 
 

Vypočtený převodový poměr je mezi navrženou klínovou řemenicí elektromotoru o 
průměru 80 mm a excentrické hřídele o průměru 128 mm. 
 

Dle [2], str. 25, kde: 

n1 ….….. otáčky elektromotoru [min-1] 

n2 ……… otáčky excentrické hřídele [min-1] 

i …….…. převodový poměr [-] 
 
 
Stanovení krouticího momentu na excentrické h řídeli pohyblivé čelisti „M ke“: 
 

Pro následné výpočty, kde bude použit výsledek krouticího momentu na excentrické 
hřídeli, musím vynásobit bezpečnostní 2. 
 

SWX � UY � U2 ∙ N ∙ AI<
-Z$. (4.24) 

SWX � 1100
2 ∙ 3,14 ∙ O�>I<

� 25,01	Z$ 

SWX ≅ 25	Z$ � 25	000	Z$$ 

 
 
Výsledný krouticí moment na excentrické h řídeli 
 

SWKý\]. � SWX ∙ D		-Z$. (4.25) 

SWKý\]. � 25 ∙ 2 � 50	Z$ 

SWKý\]. � 50	Z$ 

 
Velikost výsledné síly „F v“: 
 

- Vycházím ze vzorečku pro výpočet krouticího momentu, r je rameno, na kterém 
působí síla F a to je dvounásobek výstřednosti na excentrické hřídeli. 

 

SW � � ∙ ^ �� �K � SWKý\].^ -Z. (4.26) 
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�K � 500,008 � 6250	Z 

�K � 6250	Z 

 
Stanovení t řecí síly „F T“: 
 

- Třecí síla je ovlivněna součinitelem tření zdrobňovaného materiálu o pohyblivou 
čelist. Součinitel tření pro drcené materiály o pohyblivou čelist je obvykle f = 0,3. 
 �� � �K ∙ �		-Z. (4.27) 

�� � 6250 ∙ 0,3 � 1875	Z 

�� � 1875	Z 

 
Stanovení výslednice sil „F c“: 
 

- Výslednice sil Fc se stanovuje složením výsledné síly F a třecí síly FT. 
 �_� � �Ký\].� � ���-Z. (4.28) 

�_ � `6250� � 1875� � 6525	Z 

�_ � 6525	Z 

 
Stanovení reakce síly R 2 pro namáhání vzp ěrné desky 
 

- Úhel δ má dle Obr. 27 hodnotu 9° a úhel γ = 164°, vzoreček jsem použil pro výpočet 
trojúhelníku pomocí sinové věty pro jednu stranu a dva úhly. 
 

a� � �_ ∙ ��b��c -Z. (4.29) 

a� � 6525 ∙ 0,1560,276 � 3703	Z		 
a� � 3703	Z 

 

Stanovení reakce síly R 1 pro namáhání ojnice drti če 
 

- Úhel α má dle Obr. 27 hodnotu 18°, vzoreček jsem použil pro výpočet trojúhelníku 
pomocí kosinové věty. 
 

a8 � da�� � �_� � 2 ∙ a� ∙ �_ ∙ ���e-Z. (4.30) 

a8 � `3703� � 6525� � 2 ∙ 3703 ∙ 6525 ∙ 0,993 � 2881		Z		 
a8 � 2881	Z 
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Dle [2], str. 40 - 44, kde: 

P.….…... výkon elektromotoru [W] 

ω.……… úhlová rychlost excentrické hřídele [rad.s-1] 

Mke…….. krouticí moment na excentrické hřídeli [Nm] 

F ………. velikost síly působící na pohyblivou čelist [N] 

r ……….. rameno působící síly F [mm] 

Fvýsl. …… výsledná síla [N] 

FT ……… třecí síla [N] 

Fc ……… výslednice sil [N] 

R2 ……… reakční síla pro namáhání vzpěrné desky [N] 

R1 ……… reakční síla pro namáhání ojnice drtiče [N] 
 
 
 
4.3 NÁVRHOVÝ VÝPOČET EXCENTRICKÉ HŘÍDELE 
 

V návrhu excentrické hřídele pro pohyblivou čelist jednovzpěrného čelisťového drtiče 
při výpočtu vycházím z vstupního krouticího momentu na této hřídeli, ze kterého stanovím 
vstupní průměr hřídele dh pro řemenici excentru a dále navrhnu ložiska pro samotné uložení 
této excentrické hřídele a ložiska pro uložení pohyblivé čelisti na excentru dle Obr. 29. 
Výpočet jsem provedl s pomocí doporučené literatury [30] a [26, 31]. 

 
 

 
 

Obr. 29 Návrh uložení excentrické hřídele 
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4.3.1 STANOVENÍ VSTUPNÍHO KONCE PRŮMĚRU D1 PRO ŘEMENICI 

 
Pro stanovení zeslabeného průměru drážkou d´h dle Obr. 30 se vychází 

z vypočítaného krouticího momentu a dovoleného napětí v krutu, které je v rozmezí mezi 16 
– 36 MPa [24], zde volím τd = 20 MPa. 

 

Obr. 30 Stanovení průměru hřídele 
 

?´9 � 516 ∙ SWN ∙ gh
i -$$. (4.31) 

?´9 � 550000N ∙ 20i 	� 23,35	$$ 

?´9 � 23,35$$ 

 

- Podle ČSN 02 2507 Pera a drážky – Přiřazení k hřídelům je hloubka t = 4,1 mm, šířka 
b = 8 P9 mm. [25, 26] 
 ?9 � ?´9 � �		-$$. (4.32) 

?9 � 23,35 � 4,1 � 27,45	$$ 

?9 � 27,45	$$ �� %�&í$	28	$$ 

 

- Podle ČSN 01 4990 Válcové konce hřídelů volím dle vypočteného průměru hodnotu 
z řady I dh = 28 mm o délce ldh = 60 mm. [25, 26] 
 

Kontrolní výpo čet délky pera „l p“: 
 

- Obvodová síla 
 

�HjK � kWXlm�
-Z. (4.33) 

�HjK � 2 ∙ 5000028 � 3571,4	Z 

�HjK ≅ 3571	Z 
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Délka pera: 
 

&n � �HjK� ∙ oh -$$. (4.34) 

&n � 35714,1 ∙ 90 � 9,6	$$ 

&n ≅ 9	$$	 �� ?&p-25.	%�&í$	50	$$ 

- Dle ČSN 02 2562 [24, 25] volím těsné pero 8e7 x 7 x 50 mm. 
 

Kontrolaperanaotla čení: 
 

- Pro vztah (4.34) z [24], str. 90, je dovolený tlak u oceli v rozmezí 90 ÷ 100 MPa → 
volím pD = 90 MPa. 
 

o � �E � ��8 ∙ &n � SW?9 ∙ �8 ∙ &n q oh-SU;. (4.35) 

o � 2 ∙ 5000028 ∙ 2,9 ∙ 34 � 36,22	SU; q oh 

o q oh 	��Velikost tlaku p = 36,22MPa je z podmínky splněna, zvolené pero VYHOVUJE. 

 

Výpo čet síly na otla čení: 
 

�H	] � 2 ∙ SW?9 � � -Z. (4.36) 

�H	] � 2 ∙ 5000028 � 4,1 � 3115,26	Z 

�H	] ≅ 3115	Z 

 

Dle [24, 25, 26],kde: 

d´t.…...... zeslabený průměr hřídele drážkou [mm] 

dt.……… průměr hřídele s drážkou [mm] 

Mk
e…..…. krouticí moment na excentrické hřídeli [Nm] gh ……… dovolené napětí v krutu [MPa] 

t ……….. hloubka drážky v hřídeli [mm] 

t1. ……… hloubka drážky v náboji [mm] 

Fobv .…… obvodová síla na hřídeli [N] 

p ….…… velikost tlaku [MPa] 

pD ……… dovolený tlak [MPa] 

lp …….… délka pera v hřídeli [mm] 

Fotl……… síla na otlačení pera [N] 
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4.3.2 PEVNOSTNÍ VÝPOČET EXCENTRICKÉ HŘÍDELE 

 
V této fázi početně stanovím, zda navržená excentrická hřídel v kritických místech 

sneseurčené zatížení od pohyblivé čelisti, na kterou působí soustava sil dleObr. 27. 
 

 
 

Obr. 31 Návrhový model excentrické hřídele při zatížení 
 
 
Rovnice statické rovnováhy: 
 ��� � 0  0 � 0 (4.37) 

��� � 0 �rs � �rt � �ru � �vwx � �ryČ
2 � �ryČ

2 � 0  

�S{t � 0 
�rs ∙ | � �ru ∙  | � R! � �vwx ∙  | � }! � �ryČ

2 ∙  | � �! � �ryČ
2∙  | � /! � 0 

 

 
 
Radiální síla od setrva čníku: 
 

- Je to součet všech působících radiálních sil na excentrickou hřídel od setrvačníku 
(řemenice), kde působí hmotnost setrvačníku a předpětí řemenů. 

 �ru � �(u � �~-Z. (4.38) 

�ru � 20 � 772,4 � 792,4	Z 

�ru � 792,4	Z 
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Tíhová síla excentrické h řídele: 
 

- Tíhová síla se rovná hmotnosti excentrické hřídele. 
 �vwx � �(wx-Z. (4.39) 

�vwx � 24	Z 

 
 
Stanovení reak čních sil: 
 

�rs � �ru ∙  | � R! � �vwx ∙  | � }! � ���Č
� ∙  | � �! � ���Č

� ∙  | � /!| -Z. (4.40) 

�rs � 772,4 ∙  127 � 57,5! � 24 ∙  127 � 52! � 88<OI,>� ∙  127 � 40,5! � 88<OI,>� ∙  127 � 86,5!127 -Z. 
�rs � 1151,16 � 14,17 � 3761,89 � 1761,35 � 6688,57	N 

�rs � 6688,57	Z 

�rt � �ru � �vwx � �ryČ
2 � �ryČ

2 ��rs-Z. (4.41) 

�rt � 792,4 � 24 � 5523,25 � 5523,25 � 6688,57 � 5174,33	Z 

�rt � 5174,33	Z 

 

 

4.3.3 KONTROLNÍ  VÝPOČET EXCENTRICKÉ HŘÍDELE 

 
Za pomoci empirických vztahů jsem provedl na modelu excentrické hřídele viz Obr. 30 

výpočet napětí v kritických průřezech, které jsou označeny řezy R – Z. Dle stanovených 
výpočtů jsem vytvořil průběhy VVÚ. Dále byla hřídel zkontrolována na bezpečnost a 
dovolené napětí ve zvoleném materiálu. 
 

Tab. 11 Empirické vztahy [30] 

Napětí v 
ohybu 

QH � SHVH -SU;.  
Ohybový moment S{ � ��� ∙ &�-Z$$. 

Napětí v 
krutu 

gW � SWVW -SU;.  Modul průřezu v 
ohybu 

VH � N ∙ ?G
32 -$$G. 

Redukova
né napětí 

Qrwh
� ` e< ∙ QH!� � 3 ∙  e� ∙ g�!� 

-SU;. 
 

Krouticí moment SW � UY ∙ 1000-Z$$. 
Tvarový 

součinitel 
e 

 Modul průřezu v 
krutu 

V� � N ∙ ?G
16 -$$G. 
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Volba materiálu excentrické h řídele 

Pro navrženou excentrickou hřídel jsem zvolil základní konstrukční ocel třídy 11 600, 
která má tyto vlastnosti: 

 
Tab. 12 Mechanické vlastnosti oceli 11 600 [26] 
Mez pevnosti Rm 590 ÷ 705MPa 

Mez kluzu Re 295 ÷ 290MPa 

Mez únavy v ohybu  QH_ 210 ÷ 250MPa 

Mez únavy v krutu gW_ 150 ÷ 280MPa 

Dovolené napětí v krutu pro míjivé zatížení gWlHK 65 ÷ 105MPa 

Dovolené napětí v ohybu pro střídavé zatíženíQHlHK 85 ÷ 115MPa 

Bezpečnost volím k = 2 
 

 

Obr. 32 Průběh VVÚ 
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Výpo čet nap ětí v pr ůřezu „R-R“: 

Průměr kruhového průřezu dR=23,9 mm – vliv pera 

 

 OHYB KRUT 

Moment, síla 
Průřezová charakteristika 

SHr � 0	Z$$ VHr � 0	$$G 
SWr � 50000	Z$$ VWr � 2681	$$G 

Napětí (ohyb/krut) QHr � 0	SU; gWr � 18,65	SU; 

Tvarový součinitel eH � 0	 eWr � 3,2	 
Max. napětí (ohyb/krut) --- gW�s�r � 59,7	SU; 

 

 

Výpo čet nap ětí v pr ůřezu „S-S“: 

Průměr kruhového průřezu dS=28 mm 

 

 OHYB KRUT 

Moment, síla 
Průřezová charakteristika 

SHu � 20618	Z$$ VHu � 2155	$$G 
SWu � 50000	Z$$ VWu � 4310	$$G 

Napětí (ohyb/krut) QHu � 9,6	SU; gWu � 11,6	SU; 

Tvarový součinitel eHu � 2,1 eWu � 1,8 

Redukované napětí Qrwhu � 41,40	SU; 

 

 

Výpo čet nap ětí v pr ůřezu „T-T“: 

Průměr kruhového průřezu dT=35 mm 

 

 OHYB KRUT 

Moment, síla 
Průřezová charakteristika 

SH� � 109260,5	Z$$ VH� � 4210	$$G 
SW� � 50000	Z$$ VW� � 8419	$$G 

Napětí (ohyb/krut) QH� � 26,0	SU; gW� � 6,0	SU; 

Tvarový součinitel eH� � 2,0	 eW� � 1,75 

Max. redukované napětí S;�	Qrwh� � 55,1	SU; 
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Výpo čet nap ětí v pr ůřezu „U-U“: 

Průměr kruhového průřezu dU=42 mm 

 

 OHYB KRUT 

Moment, síla 
Průřezová charakteristika 

SH� � 66379	Z$$ VH� � 7274	$$G 
SW� � 50000	Z$$ VW� � 14547	$$G 

Napětí (ohyb/krut) QH� � 9,0	SU; gW� � 3,5	SU; 

Tvarový součinitel eH� � 2,1 eW� � 1,85 

Redukované napětí Qrwh� � 22,0	SU; 

 

 

Výpo čet nap ětí v pr ůřezu „V-V“: 

Průměr kruhového průřezu dU=50 mm 

 

 OHYB KRUT 

Moment, síla 
Průřezová charakteristika 

SH� � 197022	Z$$ VH� � 12272	$$G 
SW� � 50000	Z$$ VW� � 24544	$$G 

Napětí (ohyb/krut) QH� � 16,0	SU; gW� � 2,1	SU; 

Tvarový součinitel eH� � 2,2 eW� � 1,55 

Redukované napětí Qrwh� � 35,7	SU; 

 

 

Výpo čet nap ětí v pr ůřezu „X-X“: 

Průměr kruhového průřezu dX=50 mm 

 

 OHYB KRUT 

Moment, síla 
Průřezová charakteristika 

SH� � 206309,5	Z$$ VH� � 12272	$$G 
SW� � 50000	Z$$ VW� � 24544	$$G 

Napětí (ohyb/krut) QH� � 16,8	SU; gW� � 2,1	SU; 

Tvarový součinitel eH� � 2,2 eW� � 1,55 

Redukované napětí Qrwh� � 37,4	SU; 
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Výpo čet nap ětí v pr ůřezu „Y-Y“: 

Průměr kruhového průřezu dY=42 mm 

 

 OHYB KRUT 

Moment, síla 
Průřezová charakteristika 

SH� � 99442,25	Z$$ VH� � 7274	$$G 
SW� � 50000	Z$$ VW� � 14547	$$G 

Napětí (ohyb/krut) QH� � 13,7	SU; gW� � 3,5	SU; 

Tvarový součinitel eH� � 2,1 eW� � 1,85 

Redukované napětí Qrwh� � 30,9	SU; 

 

Výpo čet nap ětí v pr ůřezu „Z-Z“: 

Průměr kruhového průřezu dZ=35 mm 

 

 OHYB KRUT 

Moment, síla 
Průřezová charakteristika 

SH� � 45346,25	Z$$ VH� � 4210	$$G 
SW� � 50000	Z$$ VW� � 8419	$$G 

Napětí (ohyb/krut) QH� � 10,8	SU; gW� � 6,0	SU; 

Tvarový součinitel eH� � 2,0	 eW� � 1,75 

Redukované napětí Qrwh� � 28,2	SU; 

 

 

Podmínka pro mez kluzu „R e“ 

Aby byla podmínka splněna, musí být maximální redukované napětí vynásobené 
bezpečností (zvolenou bezpečnost k= 2, která je už započtena v kroutícím momentu Mk 
nemusím uvažovat) menší nebo rovno mezi kluzu navrženého materiálu. 
 D ∙ Qrwh� q aX-SU;.QH	()� � eH ∙ QH (4.42) 

55,1 q 295 

55,1 q 295	SU; ��navržený materiál podmínku splňuje. 

 

Podmínka pro dovolené nap ětí v krutu “ τ�		“ 
Obdobně to platí i pro napětí v krutu. 

D ∙ gW	()�	r q gW	lHK-SU;.gW	()� � gW ∙ eW (4.43) 

59,7 q 65	SU;	 ��navržený materiál podmínku splňuje. 
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Podmínka pro dovolené nap ětí v ohybu “ 	σ�	 “ 
Obdobně to platí i pro napětí v ohybu. 

D ∙ QH	()�	� q QH	lHK-SU;.QH	()� � QH ∙ eH (4.44) 

52 q 85	SU;	 ��navržený materiál podmínku splňuje. 

 

 

4.3.4 NÁVRH A VÝPOČETKONCOVÉHO LOŽISKA 

 
Dle katalogu ložisek [28] od firmy SKF CZ, a.s., volím jednořadé kuličkové ložisko 

s jednostranným těsněním typu: 6307-RS, kde provedu kontrolní výpočet na trvanlivost 
ložiska.  

Pro návrh a výpočet výstupního ložiska na excentrické hřídeli vycházím z vypočítané 
reakční síly FR

B (vztah 4.41), která působí na ložisko výstupní strany excentrické hřídele. 
Utěsnění přišroubovaného víka a ložiskového tělesa vůči excentrické hřídeli, je za pomoci 
GUFERA od firmy Rubena, a.s., [29] v tělese: WAS 35x52x7 GP a ve víku: 42x55x7 GP viz 
Obr. 28. 
 
 
Výpo čet ekvivalentního zatížení „P r“: 
 U� � �rt-DZ. (4.45) 

U� � �rt � 5174,33	Z ≅ 5,2	DZ 

 

Základní trvanlivost ložiska „L 10h“: 
 

L8<m � �|�U��
n ∙ 10I

60 ∙  -9�?. (4.46) 

L8<m � �35,15,2 �G ∙ 10I
60 ∙ 425 � 12061,99	9�? 

L8<m ≅ 12062	9�? 

Navržené koncové ložisko pro uložení excentrické hřídele svojí trvanlivostí 
VYHOVUJE, když budeme uvažovat s osmihodinovým pracovním provozem tak jeho 
předpokládaná životnost bude cca 6 let.  
 
 
 
4.3.5 NÁVRH A VÝPOČETVSTUPNÍHO LOŽISKA 

Pro návrh a výpočet vstupního ložiska na excentrické hřídeli vycházím z vypočítané 
reakční síly FR

A (vztah 4.40), která působí na ložisko vstupní strany excentrické hřídele.  
 
Z katalogu ložisek [28] od firmy SKF CZ, a.s., volím jednořadé válečkové ložisko typu: 

NUP 207, kde provedu kontrolní výpočet na trvanlivost ložiska. Utěsnění přišroubovaného 
víka a ložiskového tělesa vůči excentrické hřídeli je za pomoci GUFERA od firmy Rubena, 
a.s., [29] v tělese: WAS 35x52x7 GP a ve víku: 42x55x7 GP viz Obr. 28. 
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Výpo čet ekvivalentního zatížení „P r“: 
 

- Vycházím ze vztahu (4.40), kde je radiální zatížení ložiska rovno ekvivalentnímu 
zatížení. 
 U�K\	~n � �rs -DZ. (4.47) 

U�K\	~n � �rs � 6688,57	Z � 6,68857	DZ 

U�K\	~n ≅ 6,7	DZ 

 

Základní trvanlivost ložiska „L 10h“: 
 

L8<m � �|�U��
n ∙ 10I

60 ∙  -9�?. (4.48) 

L8<m � �566,7�
G ∙ 10I

60 ∙ 425 � 46470,15	9�? 

L8<m ≅ 46470	9�? 

Navržené koncové ložisko pro uložení excentrické hřídele svojí trvanlivostí 
VYHOVUJE, když budeme uvažovat s osmihodinovým pracovním provozem tak jeho 
předpokládaná životnost bude cca 22 let. 
 
 
 
4.3.6 NÁVRH A VÝPOČET LOŽISEK  POHYBLIVÉ  ČELISTI 

Pro návrh a výpočet ložisek k uložení pohyblivé čelisti na excentrické hřídeli volím z 
katalogu ložisek [28] od firmy SKF CZ, a.s., jednořadé jehlové ložisko s těsněním typu: 
NA4910 RS na každou stranu po jednom kusu, kde provedu kontrolní výpočet na trvanlivost 
ložiska. Jelikož je axiální síla nulová, tak se bude radiální dynamické ekvivalentní zatížení 
pro jedno ložisko rovnat polovině součtu všech zatěžujících radiálních sil na excentrickou 
hřídel pohyblivé čelisti (vztah 4.50). Pohyblivá čelist je uložena na excentrické hřídeli viz Obr. 
28. Ochranu k zamezení vniknutí nečistot do ložiska jsem zde ztrojnásobil. Na každé straně 
jsem použil:jednostranně kryté ložisko, víko s labyrintem a V – kroužek od firmy Rubena, 
a.s., [29]. 
 
 
Výsledná radiální síla od pohyblivé čelisti: 
 

- Je to součet všech působících radiálních sil na excentrickou hřídel od pohyblivé 
čelisti, kde působí hmotnost pohyblivé čelisti, reakční síla, výsledná síla, tečná síla. 

 �ryČ � ��yČ � a8 � �� � ��-Z. (4.49) 

�ryČ � 45 � 2881 � 6250 � 1875 � 11051	Z 

�ryČ � 11051	Z 
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Výpo čet ekvivalentního zatížení „P r“: 
 

- Zde použiji celkové zatížení excentrické hřídele radiální silou od pohyblivé čelisti, 
kterou podělím dvěma z důvodu uložení na dvou jehlových ložiskách. 

 

U� � �ryČ
2 -DZ. (4.50) 

U� � �ryČ
2 � 110512 � 5525,5	Z 

U� � �ryČ
2 � 5525,5	Z ≅ 5,6	DZ 

U� ≅ 5,6	DZ 

 
Základní trvanlivost ložiska „L 10h“: 
 

L8<m � �|�U��
n ∙ 10I

60 ∙  -9�?. (4.51) 

L8<m � �40,25,6 ���i ∙ 10I
60 ∙ 425 � 27987,73	9�?  

L8<m ≅ 27988	9�? 

Navržené ložisko pro uložení pohyblivé čelisti na excentrické hřídeli svojí trvanlivostí 
VYHOVUJE, když budeme uvažovat s osmihodinovým pracovním provozem tak jeho 
předpokládaná životnost bude cca 13,5 let. 
 

Dle [28], kde: 

P�.…........ ekvivalentní zatížení [kN] F�.……… radiální zatížení od hřídele [N] 

Mk…...…. krouticí moment na excentrické hřídeli [Nm] F�ý��.…… výsledná síla [MPa] F�…….... třecí síla [N] �čX] ..……. síla od čelisti [N] Fř��. ...… síla od řemenice [N] 

R1 ……… reakční síla na ojnici (čelist) [N] L8<� …… základní trvanlivost ložiska [hod] C�….....… radiální dynamická únosnost ložiska kN] P�………. mezní únavové zatížení [N] 

p…...…... exponent p = 3, 10/3 [-] 

n……….. otáčky excentrické hřídele [min-1] F�.�. ...…. síla od excentrické hřídele [N] 
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4.4 NÁVRH A VÝPOČET PŘEVODOVÉHO POHONU 
 

Pro spojení hřídele elektromotoru a excentrické hřídele volím převod pomocí klínových 
řemenů, už jen z důvodu možného ucpání drtícího prostoru mezi čelistmi, kde klínové 
řemeny mohou proklouznout na řemenici, aby nedošlo k poškození nebo zničení některých 
z částí navrženého laboratorního drtiče nerostných surovin.  

Materiál ocelových řemenic volím 11 600, průměr hnací řemenice volím dp = 80 mm a 
hnané dle převodového poměru 1,6 je průměr Dp =128mm. Výpočet klínového převodu jsem 
provedl dle [26] ČSN 02 3114 a samotné ověření bylo realizováno při vytvoření 3D modelu 
převodového pohonu viz Obr. 33. 
 
 
Známé hodnoty: 

- Průměr hnací řemenice dp = 80 mm, 
- Převodový poměr i = 1,6, 
- Průměr hnané řemenice Dp = 128 mm, 
- Otáčky menší řemenice nd = 680 min-1. 

 

 
Obr. 33 Návrhový model převodového pohonu 

 
 
Obvodová rychlost řemene „ v“ : 
 

% � N ∙ ?n ∙ l60 -$ ∙ �78. (4.52) 

% � N ∙ 0,080 ∙ 68060 � 2,848	$ ∙ �78 

% � 2,85	$ ∙ �78 

 
Volba vzdálenosti os „ a“ : 
 ; �  0,7 � 2! ∙  ?ř � �ř!-$$. (4.53) 

; �  0,7 � 2! ∙  80 � 128! � 145,6 � 416 �� %�&í$	300	$$ 

; � 	300	$$ 
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Délka řemene „ Lp“:  
 

Ln ¡ 2� � 1,57¢�n � ?n£ � ¢�n � ?n£�4� -$$. (4.54) 

Ln ¡ 2 ∙ 300 � 1,57 128 � 80! �  128 � 80!�4 ∙ 300 � 928,48	$$ 

Ln ¡ 928,48	$$	 �� %�&í$	1000	$$ 

 

Osová vzdálenost řemenic „ Ař“ : 
 �ř � U � `U� � ¤-$$. (4.55) 

�ř � 168,256 � `168,256� � 288 � 335,65	$$ 

�ř � 335,65	$$ 

Kde: 
 o � 0,25 ∙ Ln � 0,393 ∙ ¢�n � ?n£ � 250 � 81,744 � 168,256	$$ 

¤ � 0,125 ∙ ¢�n � ?n£� � 288	$$ 

 

Úhel opásání malé řemenice „ βř“:  
 

�ř � 180° � 60° ∙ �n � ?n� -°. (4.56) 

�ř � 180° � 60° ∙ 128 � 80335,65 � 171°25´		 
�ř � 171°25´	 
 

Počet klínových řemenů „ zř“:  
 

Pro klínový převod volím úzké řemeny typu SPZ. Z tabulky [26] ze str. 549 volím výkon 
přenášený jedním úzkým řemenem Pr = 0,95 kW. Ze str. 545 volím součinitel úhlu opásání 
klínovým řemenem C1 = 0,98. Na str. 547 volím součinitel provozního zatížení C2 = 1,3. Dále 
ze str. 548 volím součinitel délky klínového řemene C3 = 0,90. 
 
 

6ř � U ∙ |�U� ∙ |8 ∙ |G -D�. (4.57) 

6ř � 1,1 ∙ 1,30,95 ∙ 0,98 ∙ 0,90 � 1,71	D� 

6ř � 1,71	D�	 �� %�&í$	2	D�	ú6Dý�9	řp$pů 
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Obvodová síla „ Fo“:  
 

�H � 102 ∙ U ∙ 9,81% -Z. (4.58) 

�H � 102 ∙ 1,1 ∙ 9,812,85 � 386,20	Z 

�H � 386,20	Z 

 

Pracovní p ředpětí řemene „ Fu“:  
 �~ �  1,5 � 2! ∙ �			-Z. (4.59) 

�~ �  1,5 � 2! ∙ � � 579,3 � 772,4	Z 
 �~ ≅ 772	Z 

 

Šířka řemenice „ M“:  
 S �   � 1! ∙ p � 2�			-$$. (4.60) 

S �  2 � 1! ∙ 12 � 2 ∙ 8 � 28	$$ 
 S � 28	$$ 

 
 

Z vypočítaných hodnot volím řemenový převod pomocí úzkých klínových řemenů typu: 
ŘEMEN SPZ – 1013 La dle ČSN 02 3112. Při vytváření 3D modelu klínového převodu jsem 
si ověřil vypočítané hodnoty s vygenerovanými v 3D programu, které se shodly a mohu je 
brát za vyhovující. 
 

Dle [26], kde: 

v.…......... obvodová rychlost řemene [m.s-1] a.……..… volba vzdálenosti os řemenic [mm] 

Lp…...….. délka řemene [mm] A…...…... osová vzdálenost řemenic [mm] β……...... úhel opásání malé řemenice [°] 6..………. počet klínových řemenů [ks] F�. ...… obvodové síla [N] 

Fu ……… pracovní předpětí řemene [N] M …… šířka řemenice [mm] 

n……….. otáčky excentrické hřídele [min-1] F�.�. ...…. síla od excentrické hřídele [N] 
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4.5 NÁVRH A VÝPOČET SETRVAČNÍKU 
 

Pro drtící práci, která je vykonaná za jednu polovinu otáčky je nutné drtič opatřit 
setrvačníkem, který akumuluje energii během odlehčení, aby byl elektromotor drtiče 
rovnoměrně využitý. Pro samotný návrh setrvačníku u laboratorních čelisťových drtičů 
nerostných surovin využiji stávající hnanou řemenici Obr. 33, která nám zastoupí funkci 
setrvačníku Obr. 33. Následně ověřím výpočtem její vhodnost. 
 
 
 
 
Tab. 13 Parametry setrvačníku - hnané řemenice 

Zkratka Název Hodnota 

Ds Vnější průměr setrvačníku 129 mm 

ds Vnitřní průměr setrvačníku   28 mm 

bs Šířka setrvačníku   28 mm 

ρo Měrná hmotnost oceli 7850 kg.m-3 

ms Hmotnost setrvačníku 1,9 kg 

 
Obr. 34 3D model setrvačníku 

 
 
Moment setrva čnosti setrva čníku 
 

¬\ � 12 ∙ $\ ∙  8̂� � �̂�!-D� ∙ $�. (4.61) 

¬\ � 12 ∙ 1,9 ∙  0,0645� � 0,014�! � 0,004138	D� ∙ $� 

¬\ � 0,00414	D� ∙ $� 

 

Předběžná hmotnost setrva čníku 
 

$n � 8 ∙ ¬\�\� � ?\� -D�. (4.62) 

$n � 8 ∙ 0,004140,129� � 0,084� � 1,3976	D� 

$n � 1,3976	D� 

 
Z předběžného výpočtu hmotnosti setrvačníku je zřejmé, že hmotnost navrženého 

setrvačníku převyšuje požadovanou hmotnost k absorbování energie. Tento výpočet je 
teoretický, v praxi při provozních zkouškách vyrobeného prototypu je možné, že se velikost 
setrvačníku může navýšit nebo se zdvojnásobí přidáním na koncovou část excentrické 
hřídele s požadovanou úpravou. 
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5 PEVNOSTNÍ ANALÝZA 
V této kapitole podrobím navržené hlavní částilaboratorního drtiče nerostných surovin, 

kterými jsou: excentrická hřídel, pohyblivá čelist, pevná čelist a excentr přestavení metodě 
konečných prvků MKP. Pevnostní analýzousi ověřím správnost výpočtu z kap. 4.2 a 4.3. 
Navržené 3D modely jsem vytvořil v programu Autodesk Inventor a zároveň i podrobil 
pevnostní analýze MKP. Součinitel bezpečnosti musí vyhovět podmínce napětí a jeho 
hodnota musí být větší než 1,5. 

 D ∙ Qrwh� q aX-SU;. (4.63) 

 
 
5.1 EXCENTRICKÁ  HŘÍDEL - MKP 

Pro excentrickou hřídeljsem zvolil konstrukční ocel o jakosti 11 600, která má mez 
pevnosti v tahu Rm = 590 ÷ 705 MPa, mez kluzu v tahu Re = 295 ÷ 340 MPa. Vytvořený 3D 
model excentrické hřídele jsem podrobil simulaci MKP, kde jsem prověřil maximální 
redukované napětí dle Von Mises (HMH), maximální posunutí a součinitel bezpečnosti. 

 
 

 
 

Obr. 35 Maximální redukované napětí dle Von Mises 
Excentrická hřídel 
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Obr. 36 Maximální posunutí (průhyb) 
Excentrická hřídel 

 
 

 
 

Obr. 37 Součinitel bezpečnosti 
Excentrická hřídel 

 
 

Bezpečnost excentrické hřídele je z maximálního redukovaného napětí vůči zvolenému 
materiálu splněna => Tímto navržená excentrická hřídel vyhovuje. 
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5.2 POHYBLIVÁ  ČELIST – MKP 
Navržený 3D model pohyblivé čelisti jsem podrobil simulaci MKP, kde jsem ověřil, zda 

navržený materiál - nástrojová vysokolegovaná chrómová ocel jakosti 19 436, 
vyhovujemaximálnímu redukovanému napětí dle Von Mises (HMH), maximálnímu posunutí a 
součiniteli bezpečnosti. Mechanické vlastnosti této oceli jsou: Mez kluzu v tahu Re = 2700 ÷ 
3000 MPa při tvrdosti 57 ÷ 64 HRc a Mez pevnosti v tahu Rm = 3800 MPa. 

 
 
 

 

Obr. 38 Maximální redukované napětí dle Von Mises 
Pohyblivá čelist 
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Obr. 39 Maximální posunutí (průhyb) 
Pohyblivá čelist 

 

 

Obr. 40 Součinitel bezpečnosti 
Pohyblivá čelist 

Bezpečnost pohyblivé čelisti je z maximálního redukovaného napětí vůči zvolenému 
materiálu splněna => Tímto navržená pohyblivá čelist vyhovuje. 
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5.3 PEVNÁ ČELIST - MKP 
Vytvořený 3D model pevné čelisti jsem podrobil simulaci MKP, kde jsem ověřil, zda 

maximální redukované napětí dle Von Mises (HMH), maximální posunutí a součinitel 
bezpečnosti, vyhovuje. Zvoleným materiálem je opět nástrojová vysokolegovaná chrómová 
ocel jakosti 19 436. Mechanické vlastnosti této oceli jsou: Mez kluzu v tahu Re = 2700 ÷ 3000 
MPa při tvrdosti 57 ÷ 64 HRc a Mez pevnosti v tahu Rm = 3800 MPa. 
 
 

 
 
 

Obr. 41 Maximální redukované napětí dle Von Mises 
Pevná čelist 
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Obr. 42 Maximální posunutí (průhyb) 

Pevná čelist 
 

 

 
Obr. 43 Součinitel bezpečnosti 

Pevná čelist 
 

Bezpečnost pevné čelisti je z maximálního redukovaného napětí vůči zvolenému 
materiálu splněna => Tímto navržená pevná čelist vyhovuje. 
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5.4 EXCENTR PŘESTAVENÍ – MKP 
Mnou navržené excentrické přestavení výstupního otvoru pro zdrobněný materiál je za 

pomoci excentru, pro který jsem zvolil konstrukční ocel o jakosti 11 600, která má mez 
pevnosti v tahu Rm = 590 ÷ 705 MPa, mez kluzu v tahu Re = 295 ÷ 340 MPa. Vytvořený 3D 
model excentru přestavení jsem podrobil simulaci MKP, kde jsem ověřil, zda maximální 
redukované napětí dle Von Mises (HMH), maximální posunutí a součinitel, vyhovuje. 
 

 
Obr. 44 Maximální redukované napětí dle Von Mises 

Excentr přestavení 
 
 

 
Obr. 45 Maximální posunutí (průhyb) 

Excentr přestavení 
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Obr. 46 Součinitel bezpečnosti - Excentr přestavení 

 

Bezpečnost excentru přestavení je z maximálního redukovaného napětívůči zvolenému 
materiálu splněna =>Tímto navržené přestavení vyhovuje. 
 
 
5.5 BOK  SKŘÍNĚ - MKP 

Z důvodu symetrie skříně zde uvádím simulaci jednoho boku skříně. Pro bok skříně 
jsem zvolil konstrukční ocel o jakosti 11 523, která má mez pevnosti v tahu Rm = 450 ÷ 630 
MPa, mez kluzu v tahu Re = 275 ÷ 330 MPa. Simulace 3D modelu bokuskříně vychází 
z celkové simulace MKP skříně drtiče, kde jsem zjistil maximální redukované napětí dle Von 
Mises (HMH), maximální posunutí a součinitel bezpečnosti, zda navržený model vyhovuje. 

 
 

Obr. 47 Maximální redukované napětí dle Von Mises– Bok skříně 
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Obr. 48 Maximální posunutí (průhyb) – Bok skříně 
 

 
 

Obr. 49 Součinitel bezpečnosti - Bok skříně 
 
 

Bezpečnost boku skříně je z maximálního redukovaného napětí vůči zvolenému 
materiálu splněna =>Tímto navržený bok skříně vyhovuje. 
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5.6 SKŘÍŇ DRTIČE - MKP 

Nakonec jsem provedl celkovou simulaci pohyblivého mechanismu uloženého ve skříni 
drtiče, kde jsem zjistil maximální redukované napětí dle Von Mises (HMH), maximální 
posunutí a součinitel bezpečnosti. 
 

 
 

Obr. 50 Maximální redukované napětí dle Von Mises– Skříň drtiče 
 

 
 

Obr. 51 Maximální posunutí (průhyb) – Skříň drtiče 
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Obr. 52 Součinitel bezpečnosti – Skříň drtiče 
 

Při provedení pevnostní analýzy MKP v programu Autodek Inventor jsem zjistil, že 
navržená skříň se zvoleným principem drcení (zdrobňování) splňuje požadavky na 
bezpečnost a tím i na vhodně zvolený materiál. 
 
 
 
5.7 KOMPLETNÍ  ZPRÁVA  PEVNOSTNÍ ANALÝZY  - MKP 
 

Tato zpráva je z důvodu velikosti přiložena jako pdf soubor - příloha v elektronické 
podobě na CD/DVD. Součástí přílohy je kompletní zpráva pevnostní analýzy. 
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6 ANALÝZA  RIZIK 
 

Jakékoliv strojní zařízení v dnešní době musí splňovat bezpečnost pro strojní zařízení 
dle ČSN EN ISO 14121-1 a 12100-1. Z tohoto požadavku vytvořím analýzu rizik[32], kde 
stanovím přehled významných nebezpečí a velikost počátečního rizika. Tyto hodnoty vychází 
ze stromu velikosti rizik, které provedu na základě určení pravděpodobnosti výskytu rizika a 
jeho závažnosti dle níže uvedených kritérií pro navržený laboratorní drtič nerostných surovin: 
 

• Míra poškození (Tab. 15), 
• Doba výskytu v oblasti daného nebezpečí (Tab. 14), 
• Možnost rozpoznání a vyvarování se nebezpečí (Tab. 16), 
• Pravděpodobnost vzniku rizika (Tab. 17). 

 

Blokové schéma laboratorního drti če nerostných surovin 

 
 

Obr. 53 Blokové schéma Laboratorního drtiče nerostných surovin 

E – elektrická energie, I – informační tok, F – síla, Mk – krouticí moment, P – pevná vazba, 
PR – rotační vazba, PT – translační vazba 

 

DOBA VÝSKYTU V  OBLASTI DANÉHO NEBEZPE ČÍ 
 

V tabulce č. 14 určím typ označení dle významu doby vystavení/pobytu osob v daném 
nebezpečí pro stanovenou míru poškození (podkap. 6.1). 

 
Tab. 14 Doba výskytu v oblasti daného nebezpečí 

DOBA VÝSKYTU V OBLASTI DANÉHO NEBEZPE ČÍ 

Označení Význam 

A1 Zřídka až častěji 

A2 Často až trvale 
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MÍRA POŠKOZENÍ (ÚRAZ) 
V tabulce č. 15 stanovím požadovanou míru/úroveň poškození dle označení na 

základě významu závažnosti poškození/zranění pro jednotlivá významná nebezpečí. 
 
Tab. 15 Míra poškození 

 
 
MOŽNOST ROZPOZNÁNÍ A VYVAROVÁNÍ SE NEBEZPE ČÍ 
 

V tabulce č. 16 zvolím označení dle možnosti vyvarování se/omezení škody nebo 
úrazu pro určenou dobu výskytu v oblasti daného nebezpečí. 
 
 Tab. 16 Možnost rozpoznání a vyvarování se nebezpečí 

 
 
PRAVDĚPODOBNOST VZNIKU RIZIKA  
 

V tabulce č. 17 vyberu typ označení na základě významu pravděpodobnosti výskytu 
úrazu/škody dle předem zvolené možnosti rozpoznání a vyvarování se nebezpečí. 
 
Tab. 17 Pravděpodobnost vzniku rizika 

 

MÍRA POŠKOZENÍ 

Označení Význam 

S0 Žádné nebezpe čí 

S1 Lehké poškození (přechodné následky) 

S2 Těžké zran ění (trvalé následky) 

S3 Smrt 

MOŽNOST ROZPOZNÁNÍ A VYVAROVÁNÍ SE NEBEZPE ČÍ 

Označení Význam 

E1 Možné 

E2 Možné za ur čitých okolností 

E3 Sotva možné 

PRAVDĚPODOBNOST VZNIKU RIZIKA 

Označení Význam 

W1 MALÁ - (výskyt rizika maximálně jednou za den) 

W2 STŘEDNÍ - (výskyt rizika častěji než jednou za den) 

W3 VELKÁ - (výskyt rizika maximálně jednou za směnu) 
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HODNOTY PRO URČENÍ VELIKOSTI RIZIKA  
Hodnoty velikosti rizika určíme ze stromu pro analýzu rizika (viz kapitola č. 6), který je 

zobrazen na obr. 54 - Velikost rizika, kde zároveň určíme, zda je úroveň rizika 
akceptovatelná nebo neakceptovatelná Tab. 18. U neakceptovatelného rizika provedeme 
návrh opatření ke snížení velikosti rizika, až dosáhneme hodnot pro akceptovatelné riziko.  

 

 

Obr. 54 Strom - velikost rizika [32] 
 
 

Tab. 18 Hodnocení úrovně analýzy velikosti rizika 

Riziko Bodová hodnota Barevné ozna čení 

Akceptovatelné 0 - 4  

Akceptovatelné po prov ěření 5 - 6  

Neakceptovatelné 7 - 18  

 

W – Pravděpodobnost vzniku rizika (Tab. 17) 
E – Možnost rozpoznání a vyvarování se nebezpečí (Tab. 16) 
A – Doba výskytu v oblasti daného nebezpečí (Tab. 14) 
S – Míra poškození (Tab. 15) 



 

88 
 

6.1 PŘEHLED VÝZNAMNÝCH NEBEZPEČÍ 
 

V tabulce č. 19 uvádím přehled vybraných významných nebezpečí pro navržený 
laboratorní drtič dle ČSN EN 13128+A2 Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů. Tato 
norma je vytvořena za podpory norem ČSN EN ISO 14121-1 Bezpečnost strojních zařízení – 
Posouzení rizika – Část 1: Zásady dále za pomoci normy ČSN EN ISO 12100-1 Bezpečnost 
strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 1: Základní 
terminologie, metrologie. 
 
 
 

Tab. 19 Přehled významných nebezpečí [33], [34] 

 PŘEHLED VÝZNAMNÝCH NEBEZPE ČÍ  

P
oř

ad
ov

é 
čí

sl
o Typ nebezpečí  

dle 
ČSN EN 14121-1 

Číslo článku 
 dle 

ČSN EN 
ISO 12100-1 

1 Mechanické nebezpe čí 4.2 

1.1 Stlačení 4.2.1 

1.2 Zachycení 4.2.1 

1.3 Vtažení nebo chycení 4.2.1 

2 Nebezpečí způsobená zanedbáním ergonomických princip ů 
při konstrukci stroje 4.9 

2.1 Nepřiměřené nároky na anatomii lidské paže (ruky) nebo nohy 4.9 

2.2 Lidské chyby, lidské chování 4.9 

3 Nebezpečí způsobená neo čekávaným spušt ěním, 
neočekávaným p řeběhem, zvýšením rychlosti  

3.1 Obnovení přívodu energie po jejím přerušení  

4 Nebezpečí způsobená upadnutím nebo vymršt ěním p ředmětu 
nebo vyst říknutím kapaliny  

5 Nebezpečí způsobená ztrátou stability/p řevrácením stroje 4.2.2 

 
 

K hodnocení vybrané úrovně analýzy z přehledu významných nebezpečí použiji bodové 
hodnoty z obr. 54 – Velikost rizika. 
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6.1 VELIKOST  POČÁTEČNÍHO RIZIKA 
V Tab. 20 provedu určení velikosti počátečního rizika u zvolených významných 

nebezpečí, za pomoci stromu pro analýzu rizika. 
 
 
Tab. 20 Seznam velikosti počátečního rizika [33] 

Poř. 
číslo  

Typ 
nebezpe čí 

Dle ČSN EN 
13128+A2 

Popis nebezpe čné 
události 

Nebezpečný 
prostor Velikost rizika 

1.1 Nebezpečí 
stlačení 
(rozdrcení) 

Nebezpečí stlačení 
horních končetin při 
pohybu čelistí 

Mezi pevnou a 
pohyblivou čelistí 

Počáteční riziko 

S3 A1 E2 W3 

9 
1.2 Nebezpečí 

zachycení 
Nebezpečí zachycení a 
vtaženíotáčejícím se 
klínovým převodem mezi 
hnací a hnanou řemenicí 

Mezi rotujícími 
řemenicemi a 
klínovým řemenem 

Počáteční riziko 

S2 A1 E2 W2 

7 
1.3 Nebezpečí 

vtažení nebo 
chycení 

Nebezpečí chycení a 
vtažení drceným 
materiálem mezi čelisti 

Mezi pevnou a 
pohyblivou čelistí 

Počáteční riziko 

S3 A2 E2 W2 

7 
2.1 Nepřiměřené 

nároky na 
anatomii lidské 
paže (ruky) 

Při dopravování 
zdrobňovaného materiálu 
do drtiče 

Vstupní otvor pro 
zdrobňovaný 
materiál 

Počáteční riziko 

S3 A2 E2 W2 

5 
2.2 Lidské chyby, 

lidské chování 
Ovládání a údržba stroje Všechny pohyblivé 

části stroje 
Počáteční riziko 

S3 A2 E2 W2 

7 
3.1 Obnovení 

přívodu 
energie po 
jejím přerušení 

Seřizování a údržba stroje Všechny pohyblivé 
části stroje 

Počáteční riziko 

S3 A2 E2 W2 

7 
4 Nebezpečí 

způsobená 
vymrštěním 
předmětu 

Při stlačování materiálu 
může dojít k jeho 
vymrštění ven z tlamy 
stroje 

Mezi pohyblivými 
části stroje 

Počáteční riziko 

S2 A2 E2 W2 

10 
5 Nebezpečí 

způsobená 
ztrátou 
stability/převrá
cením stroje 

Manipulace se strojem 
nebo v jeho těsné 
blízkosti 

Vlastní stroj Počáteční riziko 

S1 A2 E2 W2 

6 

 
 
 
 
 



 

90 
 

6.2 PŘÍKLAD  SNÍŽENÍ POČÁTEČNÍHO RIZIKA  AŽ NA ZBYTKOVÉ 
 
Tab. 21 Příklad snížení rizik u vybraných nebezpečí 

ANALÝZA VÝZNAMNÝCH NEBEZPE ČÍ 
dle ČSN EN ISO 14121-1 

Typ stroje: Laboratorní drti č 

Model: NS 60 x 90 

Druh nebezpečí: 
1 Mechanické nebezpe čí 

Životní etapa stroje: 
Provoz stroje Rok výroby: 

Poř. 
číslo 

Typ nebezpečí 
Popis nebezpečné 

události 
Nebezpečný 

prostor 
Velikost rizika 

1.1 Nebezpečí stlačení 
(rozdrcení) 

Nebezpečí stlačení 
horních končetin při 
pohybu čelistí 

Mezi pevnou 
a pohyblivou 
čelistí 

Počáteční riziko 

S3 A2 E2 W2 

9 

KROK 1: Opat ření zabudované v konstrukci stroje 

Popis opat ření Neexistuje žádné konstrukční opatření 

KROK 2: Bezpe čnostní ochranná a dopl ňková opat ření 

Popis opat ření 
Aby se zamezilo přístupu mezi pohyblivé 
čelisti, opatříme vstupní otvor vhodnou 
násypkou 

Snížené riziko 

S1 A2 E2 W2 

2 

KROK 3: Informace pro používání 

Popis opat ření 
Bezpečnostní sdělení na stroji: 
Použij ochranné kryty dle návodu 
Upozornění v návodu k použití: 

Zbytkové riziko 

S1 A1 E2 W2 

0 

Poř. 
číslo 

Typ nebezpečí 
Popis nebezpečné 

události 
Nebezpečný 

prostor 
Velikost rizika 

1.2 Nebezpečí zachycení Nebezpečí zachycení a 
vtaženíotáčejícím se 
klínovým převodem mezi 
hnací a hnanou řemenicí 

Mezi 
rotujícími 

řemenicemi a 
klínovým 
řemenem 

Počáteční riziko 

S3 A2 E2 W2 

7 

KROK 1: Opat ření zabudované v konstrukci stroje 

Popis opat ření Neexistuje žádné konstrukční opatření 

KROK 2: Bezpe čnostní ochranná a dopl ňková opat ření 

Popis opat ření Zabránění přístupu k pohyblivým 
mechanismům pomocí ochranného krytu 

Snížené riziko  

S1 A1 E2 W2 

2 

KROK 3: Informace pro používání 

Popis opat ření 
Bezpečnostní sdělení na stroji: 
Použij ochranné kryty dle návodu 
Upozornění v návodu k použití 

Zbytkové riziko  

S1 A1 E1 W1 

0 

 
 

 



 

91 
 

 

ANALÝZA VÝZNAMNÝCH NEBEZPE ČÍ 
dle ČSN EN ISO 14121-1 

Typ stroje: Laboratorní drti č 

Model: NS 60 x 90 

Druh nebezpečí: 
1 Mechanické nebezpe čí 

Životní etapa stroje: 
Provoz stroje Rok výroby: 

Poř. 
číslo 

Typ nebezpečí 
Popis nebezpečné 

události 
Nebezpečný 

prostor 
Velikost rizika 

1.3 Nebezpečí vtažení 
nebo chycení 

Nebezpečí chycení a 
vtažení drceným 
materiálem mezi čelisti 

Mezi pevnou 
a pohyblivou 
čelistí 

Počáteční riziko 

S3 A2 E2 W2 

7 

KROK 1: Opat ření zabudované v konstrukci stroje 

Popis opat ření Neexistuje žádné konstrukční opatření 

KROK 2: Bezpe čnostní ochranná a dopl ňková opat ření 

Popis opat ření Zabránění přístupu k drcenému materiálu 
vhodným krytem 

Snížené riziko 

S1 A2 E2 W2 

2 

KROK 3: Informace pro používání 

Popis opat ření 
Bezpečnostní koncový spínač krytu: 
Použij ochranné kryty dle návodu 
Upozornění v návodu k použití: 

Zbytkové riziko 

S1 A1 E2 W2 

0 

 
Druh nebezpečí: 
3 Nebezpečí způsobená 
neočekávaným spušt ěním 

Životní etapa stroje: 
Provoz stroje Rok výroby: 

Poř. 
číslo 

Typ nebezpečí 
Popis nebezpečné 

události 
Nebezpečný 

prostor 
Velikost rizika 

3.1 Obnovení přívodu 
energie po jejím 
přerušení 

Seřizování a údržba 
stroje 

Všechny 
pohyblivé 
části stroje 

Počáteční riziko 

S3 A2 E2 W2 

7 

KROK 1: Opat ření zabudované v konstrukci stroje 

Popis opat ření Strojní zařízení musí být konstruováno v souladu s EN 60204-1 

KROK 2: Bezpe čnostní ochranná a dopl ňková opat ření 

Popis opat ření Instalace zařízení proti rozběhu stroje při 
obnově elektrické energie 

Snížené riziko 

S1 A2 E2 W2 

0 

KROK 3: Informace pro používání 

Popis opat ření Odpojení stroje od sítě el. energie. 
Upozornění v návodu k použití 

Zbytkové riziko 

S1 A1 E2 W2 

0 
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ANALÝZA VÝZNAMNÝCH NEBEZPE ČÍ 
dle ČSN EN ISO 14121-1 

Typ stroje: Laboratorní drti č 

Model: NS 60 x 90 
Druh nebezpečí: 
2 Nebezpečí způsobená 
zanedbáním 
ergonomických princip ů 
při konstrukci stroje 

Životní etapa stroje: 
Provoz stroje Rok výroby: 

Poř. 
číslo 

Typ nebezpečí 
Popis nebezpečné 

události 
Nebezpečný 

prostor 
Velikost rizika 

2.1 Nepřiměřené nároky 
na anatomii lidské 
paže (ruky) 

Při dopravování 
zdrobňovaného materiálu 
do drtiče 

Vstupní otvor 
pro 
zdrobňovaný 
materiál 

Počáteční riziko 

S3 A2 E2 W2 

5 

KROK 1: Opat ření zabudované v konstrukci stroje 

Popis opat ření Umístění násypky v přední části stroje 
v přiměřené výšce 

Snížené riziko 

S1 A2 E2 W2 

2 

KROK 3: Informace pro používání 

Popis opat ření Upozornění v návodu k použití: 

Zbytkové riziko 

S1 A1 E2 W2 

0 

Poř. 
číslo 

Typ nebezpečí 
Popis nebezpečné 

události 
Nebezpečný 

prostor 
Velikost rizika 

2.2 Lidské chyby, lidské 
chování 

Ovládání, seřízení a 
údržba stroje 

Všechny 
pohyblivé 
části stroje 

Počáteční riziko 

S3 A2 E2 W2 

7 

KROK 1: Opat ření zabudované v konstrukci stroje 

Popis opat ření Neexistuje žádné konstrukční opatření 

KROK 2: Bezpe čnostní ochranná a dopl ňková opat ření 

Popis opat ření 
Aby se zamezilo lidským chybám, musí 
být stroj vybaven ochranným krytem 
odpovídající dle ČSN EN 953+A1 

Snížené riziko  

S1 A1 E2 W2 

3 

KROK 3: Informace pro používání 

Popis opat ření 

Proškolená a vzdělaná obsluha 
Použij ochranné prost ředky a kryty dle 
návodu 
Upozornění v návodu k použití 

Zbytkové riziko  

S1 A1 E1 W1 

0 
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ANALÝZA VÝZNAMNÝCH NEBEZPE ČÍ 
dle ČSN EN ISO 14121-1 

Typ stroje: Laboratorní drti č 

Model: NS 60 x 90 
Druh nebezpečí: 
4 Nebezpečí způsobená 
vymršt ěním p ředmětu  

Životní etapa stroje: 
Provoz stroje Rok výroby: 

Poř. 
číslo 

Typ nebezpečí 
Popis nebezpečné 

události 
Nebezpečný 

prostor 
Velikost rizika 

4 Nebezpečí způsobená 
vymrštěním předmětu 

Při drcení materiálu 
může dojít k jeho 
vymrštění ven 

Mezi 
pohyblivými 
části stroje 

Počáteční riziko 

S3 A2 E2 W2 

10 

KROK 1: Opat ření zabudované v konstrukci stroje 

Popis opat ření Neexistuje žádné konstrukční opatření 

KROK 2: Bezpe čnostní ochranná a dopl ňková opat ření 

Popis opat ření 
Aby se zabránilovystřelování zrn ven, 
musí být stroj vybaven ochranným krytem 
odpovídající dle ČSN EN 953+A1 

Snížené riziko 

S1 A2 E2 W2 

2 

KROK 3: Informace pro používání 

Popis opat ření 

Bezpečnostní koncový spínač krytu: 
Použij ochranné prost ředky a kryty dle 
návodu 
Upozornění v návodu k použití: 

Zbytkové riziko 

S1 A1 E2 W2 

0 

Druh nebezpečí: 
4 Nebezpečí ztráty 
stability/p řevrácení stroje 

Životní etapa stroje: 
Provoz stroje Rok výroby: 

Poř. 
číslo 

Typ nebezpečí 
Popis nebezpečné 

události 
Nebezpečný 

prostor 
Velikost rizika 

5 Nebezpečí způsobená 
ztrátou 
stability/převrácením 
stroje 

Manipulace se strojem 
nebo předměty v jeho 
těsné blízkosti 

Vlastní stroj Počáteční riziko 

S3 A2 E2 W2 

6 

KROK 1: Opat ření zabudované v konstrukci stroje 

Popis opat ření Neexistuje žádné konstrukční opatření 

KROK 2: Bezpe čnostní ochranná a dopl ňková opat ření 

Popis opat ření Obsluha musí být seznámena a řádně 
proškolena se strojem a jeho okolím 

Snížené riziko 

S1 A2 E2 W2 

2 

KROK 3: Informace pro používání 

Popis opat ření Upozornění v návodu k použití: 

Zbytkové riziko 

S1 A1 E2 W2 

0 
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7 ZHODNOCENÍ A DISKUZE 
 

Dle provedené rešerše dostupných drtících zařízení a jejich principu jsem zvolil pro 
návrh laboratorního drtiče nerostných surovin zdrobňování zrn, kde byla požadovánavelikost 
zdrobněného zrna v rozmezí 1 až 10 mm. Na základě tohoto požadavku jsem zvolil čelisťový 
drtič na principu zdrobnění za použití tlaku a smyku tzv. roztíráním, kde je vstupní materiál 
dopravován do tlamy drtiče mezi pevnou čelist a pohyblivou čelist, která je uložena na 
excentrické hřídeli. 

 
V technické zprávě jsem provedl návrhový výpočet jednotlivých částí stroje, které 

splnily veškeré podmínky. 
V návrhu jsempohyblivou čelist zvažoval vyrobit ze dvou kusů - složenou z pohyblivé 

ojnice a výměnné čelisti (z důvodu opotřebení). Avšak při tak malé rozměrové zástavbě 
pohyblivé čelisti jsem upřednostnil výrobu z jednoho kusu materiálu, který se před 
dokončovacími operacemi (broušení) jeho povrch tepelně upraví kalením. K tomuto návrhu 
mě vedlo to, že laboratorní drtič pracuje jen v krátkých časových intervalech a tím se 
životnost povrchu pohyblivé čelisti prodlužuje. Tvar povrchu u obou čelistí jsem zvolil 
rýhovaný pro snazší překonání sil, které působí mezi zdrobňovaným zrnem a povrchem 
čelistí. 

 
Ve většině případů se povrch čelistí, ať už dříve nebo později opotřebí ve spodní 

výstupní části tlamy drtiče. Z tohoto důvodu předem počítám při návrhu s přestavením a 
nastavením velikosti výstupního otvoru, který se za pomoci excentru přestavení mění na 
požadovanou vzdálenost, kde zvolená excentricita hřídele je větší než velikost výstupního 
otvoru, který je v rozmezí 1 až 10 mm. V návrhu přestavení je umožněno požadované 
rozpětí překročit o vzdálenost -3 mm (při opotřebení čelistí) a to ve výsledku znamená 
rozpětí výstupního otvoru -2 ÷ 10 mm (+ opotřebení). Pro zamezení zaklínění čelistí při 
nastavení minimálního výstupního otvoru je zapotřebídbát zvýšené opatrnosti, z tohoto 
důvodu by bylo vhodné navrhnout bezpečnější způsob přestavení. 

 
V návrhu zvažuji vyložení vnitřních boků skříně drtiče otěruvzdorným plechem (např. 

Hardox, Brinar, Durostat …). Z důvodu už tak rozsáhlé práce však není prostor k jeho 
popisu. Mnou navržený materiál pro výrobu boku skříně je jakosti 11 523. Mezi další možný 
způsob výroby boku skříně navrhuji její výrobu z těchto otěruvzdorných plechů dle poznámky 
na výkrese svarku boku skříně. 

 
Navržený řemenový převod mezi elektromotorem a excentrickou hřídelí je realizovaný 

pomocí klínových řemenů, kde jsem použil hnací řemenici jako setrvačník. Pro vhodné 
použití jsem ji ověřil výpočtem hmotností. Vypočtená hmotnost byla menší než navržený 
model setrvačníku, který tímto vyhověl požadavku, ale při vlastní realizaci tohoto zařízení se 
může stát, že bude zapotřebí tuto hmotnost z důvodu naakumulování energie do setrvačníku 
zvýšit, aby nedocházelo k přetěžování navrženého asynchronního motoru. 

 
Pevnostní analýza funkčních částí stroje splnila podmínku pro součinitel bezpečnosti. 

Analýza rizik nám určila nebezpečná místa a jejich návrh k eliminování, například ochranné 
kryty pro pohyblivé součásti jsou navrženy na stroji. Avšak navržené elektrosoučásti, které 
taktéž eliminují nebezpečí úrazu nejsou součástí řešením mé závěrečné práce. 

 
Mnou navržený laboratorní drtič nerostných surovin by bylo vhodné otestovat v praxi 

při realizaci prototypu, kde bude zapotřebí dořešit některé mnou neřešené celky, a věřím, že 
tento přístroj bude na trhu konkurenceschopný. 
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8 ZÁVĚR 
 

Úkolem této diplomové práce byl návrh laboratorního drtiče nerostných surovin o 
výstupní velikosti zdrobněných zrn v rozmezí 1 až 10 mm. Práci jsem rozdělil do několika 
částí, mezi které patří: rešerše stávajících zařízení, návrh vhodného typu zdrobňovacího 
zařízení, návrhový výpočet základních rozměrů drtiče, návrh hlavních částí drtiče, výpočet 
silového zatížení drtiče s hlavními částmi drtiče, vytvoření 3D modelu navrženého 
laboratorního drtiče nerostných surovin, podrobení funkčních částí drtiče pevnostní analýze a 
analýze rizik. 

 
V rešerši jsem představil dostupné principy drtících zařízení dle působení sil na 

zdrobňovaný materiál a podle stupně zdrobnění pro jednotlivé typy drtičů jsem stanovil 
vhodný princip funkce pro mnou navržený laboratorní čelisťový drtič. Z výpočtů hlavních 
parametrů drtiče jsem vytvořil srovnání s dostupnými laboratorními drtiči na tuzemském a 
zahraničním trhu, kde jsem zjistil, že mnou navržený laboratorní drtič má 
konkurenceschopné parametry. 

 
Pro návrh hlavních částí čelisťového drtiče, které sestávají z pevné a pohyblivé čelisti, 

excentrické hřídele, excentrického přestavení výstupního otvoru zdrobňovaného materiálu. 
Pro tyto části bylo zapotřebí stanovit silové zatížení čelistí drtiče, ze kterého jsem navrhl 
jednotlivé části drtiče a podrobil jsem je návrhovému výpočtu pro ověření jejich trvanlivosti a 
dovolenému napětí ve zvoleném materiálu. 

 
Další kapitolou je pevnostní analýza metodou konečných prvků mnou navržených a 

silou namáhaných součástí za použití firemního 3D modelovacího programu Autodesk 
Inventor Profesional 2014. Tyto namáhané součásti, kterými jsou: pevná čelist, pohyblivá 
čelist, excentrická hřídel, excentr přestavení a stěny skříně drtiče jsem podrobil simulaci 
vypočítaných zatěžujících sil a momentu. Z návrhového výpočtu a zvoleného materiálu jsem 
prověřil, zda navržené součásti vyhovují podmínkám z dostupných vlastností a výsledků 
zatěžovaných součástí 3D modelů. Pro správný výsledek pevnostní analýzy bylo nutné, aby 
navržený 3D model splnil požadované hodnoty, mezi které patří: maximální redukované 
napětí dle Von Mises, součinitel bezpečnosti a maximální posunutí. Z výsledků je zřejmé, 
pokud jsem se v některých z částí kapitol nezmýlil, že mnou navržený laboratorní čelisťový 
drtič pro nerostné suroviny splnil navržené předpoklady. 

 
Poslední kapitolou, kde jsem mnou navržený laboratorní čelisťový drtič podrobil 

analýze rizik, která sestává z vytvoření blokového schématu vlastního stroje a stromu 
velikosti rizik, jsem sestavil přehled významných nebezpečí pro mnou navržený laboratorní 
drtič. Kde jsem dle zvolených kritérií stanovil jejich počáteční velikost za pomoci míry 
poškození, doby výskytu v oblasti daného nebezpečí, možnosti rozpoznání a vyvarování se 
nebezpečí, pravděpodobnosti vzniku počátečního rizika, které jsem za navrženého opatření 
snížil až na akceptovatelné zbytkové riziko. 

 
Z důvodu objemnosti dat jsem do příloh vložil výkresovou dokumentaci. Součástí 

elektronické verze je i kompletní zpráva z pevnostní analýzy MKP pro mnou navržené a 
odsimulované části zařízení. 

 
Tato práce neřeší návrh a realizaci elektroinstalace, původní návod k obsluze a design 

zařízení, pro který už nezbyl prostor a čas. 
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10 SEZNAM ZKRATEK,  SYMBOLŮ, OBRÁZK Ů A 
TABULEK 

 

10.1 SEZNAM  ZKRATEK  A SYMBOLŮ 
 

a [mm] šířka výstupní štěrbiny 

A [mm] vstupní rozměr drtiče 

AL [J] drtící práce podle Levensona 

ař [mm] volená osová vzdálenost řemenic 

Ař [mm] osová vzdálenost řemenic 

B [mm] šířka čelistí drtiče 

bs [mm] šířka řemenice 

Cr [kN] radiální dynamická únosnost ložiska 

d [mm] průměr největších kusů získaného produktu 

D [mm] průměr největších kusů před zdrobněním 

d´h [mm] zeslabený průměr hřídele drážkou 

d80 [mm] průměr kruhového otvoru síta, propad získaného produktu 

D80 [mm] průměr kruhového otvoru síta, propad drceného materiálu 

dh [mm] průměr hřídele s drážkou 

Dmax [mm] maximální velikost podávaného kusu materiálu 

ds [mm] vnitřní průměr setrvačníku 

Ds [mm] vnější průměr setrvačníku 

dz [mm] střední průměr zrna 

e [mm] excentricita drtiče 

E [GPa] modul pružnosti 

f [-] součinitel tření 

F [N] reakce pevné čelisti se zrnem 

Fc [N] výslednice sil 

Fčel [N] radiální zatížení od hřídele 

Fe.h. [N] síla od excentrické hřídele 

FG
EH [N] tíhová síla excentrické hřídele 

FM
PČ [N] síla od hmotnosti pohyblivé čelisti 

Fo [N] obvodová síla 
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Fobv [N] obvodová síla na hřídeli 

Fotl [N] síla na otlačení pera 

Fr [N] radiální síla v místě dotyku se zrnem 

Fr · cosβ [N] síla působící drcením 

Fr · sinβ [N] síla nadzvedávající zrno 

FR
A [N] reakční síla zatížení ložiska v bodě a 

FR
B [N] reakční síla zatížení ložiska v bodě b 

FR
PČ [N] výsledná radiální síla od pohyblivé čelisti 

FR
S [N] radiální síla od setrvačníku 

Fřem [N] síla od řemene 

Ft [N] třecí síla mezi zrnem a pohyblivou čelistí 

FT [N] třecí síla na pevné čelisti 

Ft · cosβ [N] svislá složka třecí síly 

Ft · sinβ [N] vodorovná složka třecí síly 

Fu [N] předpětí řemene 

Fv [N] velikost výsledné síly 

g [m/s2] tíhové zrychlení 

h [mm] vyprazdňovací výška 

H [mm] výška pevné čelisti 

ht [mm] dráha volného pádu zrna 

i [-] převodový poměr 

Is [kg·m2] moment setrvačnosti setrvačníku 

k [-] součinitel bezpečnosti 

kz [-] součinitel zaplnění štěrbiny 

L [mm] délka pohyblivé čelisti 

L10h [hod] základní trvanlivost ložiska 

lp [mm] délka pera v hřídeli 

Lp [mm] délka řemene 

M [mm] šířka řemenice 

Mk [Nm] krouticí moment 

Mk
e [Nm] krouticí moment na excentrické hřídeli 

Mk
výsl. [Nm] výsledný krouticí moment na excentrické hřídeli 

Mo [Nm] ohybový moment 

mp [kg] předběžná hmotnost setrvačníku 
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ms [kg] hmotnost setrvačníku 

n [min-1] otáčky excentrické hřídele 

n1 [min-1] otáčky elektromotoru 

n2 [min-1] otáčky excentrické hřídele 

nt [min-1] teoretická frekvence otáčení 

p [MPa] velikost tlaku oceli 

P [W] příkon elektromotoru 

pD [MPa] dovolený tlak 

pi [-] exponent p=3, (10/3) 

Pr [N] ekvivalentní zatížení 

Pr [N] mezní únavové zatížení 

Q [kg/h] výkonnost drtiče 

r [mm] délka ramene 

R1 [N] reakční síla pro namáhání ojnice drtiče 

R2 [N] reakční síla pro namáhání vzpěrné desky 

R80 [mm] redukční poměr 

Re [MPa] mez kluzu v tahu 

Rm [MPa] mez pevnosti v tahu 

s [-] stupeň zdrobnění 

S [mm2] plocha průřezu 

t [mm] hloubka drážky v hřídeli 

t1 [mm] hloubka drážky v náboji 

tz [s-1] doba volného pádu zrna 

v [m/s] obvodová rychlost řemene 

V [m3] stanovení objemu z rozdílu vstupních a výstupních zrn 

V0 [mm3] objem materiálu vypadlého z drtiče za jednu otáčku 

Wk [mm3] modul průřezu v krutu 

Wo [mm3] modul průřezu v ohybu 

z [mm] zdvih kyvadla 

zr [mm] zdvih pohyblivé čelisti ve spodní části 

zř [ks] počet klínových řemenů 

αk [-] tvarový součinitel v krutu 

αo [-] tvarový součinitel v ohybu 

β [°] úhel záběru čelistí 
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βř [°] úhel opásání malé řemenice 

ρo [kg/m3] měrná hmotnost ocele 

ρv [t.m-3] sypná objemová hmotnost 

σ [MPa] pevnost drceného materiálu 

σred [MPa] redukované napětí 

τd [MPa] dovolené napětí v krutu 

τk [MPa] napětí v krutu 

φ [°] úhel tření 
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