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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem kyvadla jednovzpěrného čelisťového 

drtiče s označením DCJ 900x500. V první kapitole jsou popsány teorie a způsoby 

rozpojování materiálu. Druhá kapitola pojednává o drtících strojích, zvláště čelisťových 

drtičích a jejich částí. Třetí kapitola se věnuje výpočtu a návrhu důležitých částí stroje. 

V další část se skládá z výpočtu drtící síly, návrhu kyvadla a technologii jeho výroby. 

V poslední části je provedena pevnostní analýzy pomocí MKP pro vybranou variantu výroby 

kyvadla. Práce obsahuje výkresovou dokumentaci drtiče a kyvadla.    

KLÍČOVÁ SLOVA 

Drcení, čelisťový drtič, jednovzpěrný, dvouvzpěrný, kyvadlo, pevnostní analýza, výkresová 

dokumentace. 

ABSTRACT 

This diploma thesis is concerned with a construction design of single toggle jaw crusher DCJ 

900x500. In the first part, the theoretical background and ways of material disintegration are 

discussed. The second chapter describes types of material crushers in general, especially jaw 

crushers and their parts. The third chapter is concerned with calculations and the design 

of the most important parts of the machine. The fourth part consists of the crusher power 

calculation, design of the pendulum and its production technology. The last part includes 

the result of FEM analysis for the particular variant of pendulum production. The thesis also 

includes drawing documentation of the crusher and the pendulum. 

KEYWORDS 

Crushing, jaw crusher, single toggle, double toggle, pendulum, strength analysis, drawing 

documentation. 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
Stavební činnost člověka se s jeho vývojem prolíná už od počátku lidstva. Již v nejranějších 

dobách člověk považoval za nutné upravovat nebo stavět jednoduchá obydlí, na jejichž vývoj 

stavby mělo hlavní vliv přírodní prostředí. S postupným rozvojem stavebních technologií 

a materiálů docházelo k vývoji a zlepšování zařízení pro zpracování základních stavebních 

surovin [1]. 

Zpracování nerostných surovin je zaměřeno na získání konečného produktu daných vlastností 

(drcené kamenivo přírodní), nebo získání produktu určeného pro další zpracování (sádrovec 

pro výrobu sádry, vápenec pro výrobu cementu a vápna) [6]. 

Významný pokrok v oblasti mechanického rozpojovaní (drcení) přinesl v roce 1858 americký 

vynálezce E. W. Blake, který zkonstruoval první dvouvzpěrný čelisťový drtič. Ačkoli v jeho 

konstrukci byla uskutečněna řada změn, základní princip přenosu síly na pohyblivou čelist 

zůstal v podstatě nezměněn [3]. 

Dnes je těžba převážně hromadná, čímž se produkuje podstatně větší objem nerostných 

surovin, na jejichž úpravu jsou kladeny stále větší nároky. Tento stav vynucuje zajišťování 

nových, efektivnějších zařízení takových, které již v první fázi zpracování vstupních surovin 

zajistí optimální podmínky pro vznik nejkvalitnějšího konečného výrobku [6].     
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1 ROZPOJOVÁNÍ GEOLOGICKÝCH MATERIÁLŮ 
V přírodě se kamenná zrna nevyskytují v takových velikostech a tvarech, aby je bylo možné 

přímo použít pro výrobu stavebních hmot a materiálu. Je tedy nutné provést jejich rozpojení 

(zdrobnění) [1]. 

1.1 PRIMÁRNÍ ROZPOJOVÁNÍ  

Do této oblasti patří všechny druhy těžby hornin a zemin. Těžba je prováděná buď za účelem 

získání materiálu, jakožto suroviny pro další zpracování, nebo ze stavebních důvodů. Primární 

rozpojování hornin lze provést těmito základními způsoby [1]: 

- Mechanicky:  bezprostřední působení pracovního nástroje na masiv (řezání, vrtání) 

- Hydraulicky:  rozpojování pomocí účinku proudící vody 

- Fyzikálně: využívá se účinku ultrazvuku, vysokofrekvenčního proudu, vysokých teplot 

- Chemicky:  materiál se převede do tekutého, nebo plynného stavu 

Volba způsobu primárního rozpojování horniny závisí na druhu a vlastnostech horniny, 

základních parametrech nástroje a na způsobu práce nástroje. Nejčastější způsob těžby 

je způsob mechanický. 

1.2 SEKUNDÁRNÍ ROZPOJOVÁNÍ  

Za primárním rozpojováním hornin následuje sekundární rozpojování. Jedná se o úpravu 

nerostných surovin, kdy dochází k jejich přeměně z těženého stavu na meziprodukt nebo 

na konečný výrobek [1]. 

Mezi základní procesy pro úpravu nerostných surovin se řadí mechanické rozpojování 

(zdrobňování), třídění, sušení a pálení. Pro každý z těchto procesů je používáno celé řady 

speciálních úpravárenských strojů a zařízení. 

Úpravárenské stroje jsou stroje robustní, mají obvykle velkou hmotnost a velké příkony. 

Každá úspora hmotnosti nebo spotřeby energie tedy přináší velké úspory. Významným 

výrobcem úpravárenských strojů v ČR je PSP Machinery [2]. 

1.3 ZDROBŇOVÁNÍ  

Jedná se o pracovní proces, při kterém se vlivem působení vnějších sil překonávají vnitřní 

mezimolekulární síly soudržnosti a dochází tak k rozrušení zrn. Při rozpadu vzniká soubor 

menších zrn a současně narůstá celkový povrch. Nejsnadněji se zdrobňují materiály, které 

vykazují vysokou křehkost. 

Zdrobňovací proces je velmi energeticky náročný a účinnost zdrobňovacích zařízení je malá. 

Jednou z hlavních příčin velkých ztrát je to, že se v drtičích a mlýnech nezdrobňují jednotlivá 

zrna, ale soubory velkého počtu zrn. Většina energie se při zdrobňování mění na teplo a další 

energie. 
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Dalším problémem zdrobňování je opotřebení pracovních ploch stroje. Dochází k otěru 

zpracovávané horniny o tyto plochy. Zdrobňovaná zrna působí na pracovní plochy strojů 

stejnými silami, jaké jsou v drtičích a mlýnech přenášeny na ně. Velikost otěru závisí 

na konstrukci stroje a je tím větší, čím pevnější a abrazivnější jsou zdrobňované horniny. 

Proto se pracovní prvky přicházející do bezprostředního styku se zdrobňovanými zrny 

vyrábějí z pevných a odolných materiálů [1], [3]. 

Zdrobňování dělíme podle počtu a řazení strojů: 

- jednostupňové (zdrobňování probíhá v jednom stroji) 

- vícestupňové (zdrobňování probíhá ve více strojích uspořádaných za sebou) 

- v otevřeném, polootevřeném a uzavřeném cyklu 

 

Rozdělení zdrobňování podle principu namáhání zrn: 

- tlakem 

- úderem 

- ohybem 

- střihem 

Tab. 1 Přehled základních druhů mechanického rozpojování [1] 

Druhy mechanického rozpojování Velikost zdrobnělých zrn [mm] 

Hrubé drcení - předdrcení, primární drcení Zrna převážně větší než 125,00 

Střední drcení – sekundární Zrna převážně větší než 25,00 

Jemné drcení Zrna převážně menší než 25,00 

Mletí Zrna převážně menší než 1,25 

Jemné mletí Zrna převážně menší než 0,08 

Velmi jemné mletí Zrna převážně asi 0,001 

 

1.4 ZÁKLADNÍ TEORIE ROZPOJOVÁNÍ 

Tyto teorie se zabývají zkoumáním závislostí mezi vlastnostmi rozpojovaného materiálu 

a parametry rozpojovacího zařízení, především pak spotřebovanou energií a rychlosti 

rozpojení.  

Cílem rozpojovacího procesu je vyvolání vyššího napětí v materiálu, než je jeho mez 

pevnosti. Tím dojde k rozrušení horniny [1]. 

RITTINGEROVA TEORIE 

Nazývána též jako „povrchová“ předpokládá, že rozpojovací práce je přímo-úměrná nově 

vzniklému povrchu. Jelikož je rozpojovací práce stanovena jako celek, závislost mezi 

zatěžovací silou a deformací může být libovolná. Je zde zanedbána deformační práce 

a energie pružných deformací. 

Teorie se využívá především u takových rozpojovacích procesů, kde výstupní částice má 

přibližně stejný geometrický tvar jako vstupní částice (mletí) [1], [4], [5]. 
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AR =  kR ∙ ∆S =  kR ∙ (S0 − S1) [J] 
 

(1)  

Kde: 

AR [J] Práce potřebná k rozpojení 
kR [J·m-2] Rittingerův součinitel 
ΔS [m2] Přírustek povrchu 
S0 [m2] Povrch části suroviny před rozpojením 
S1 [m2] Povrch části produktu po rozpojení 
 

Rittingerova teorie byla odvozena v laboratorních podmínkách a proto v provozních 

podmínkách přesně nesouhlasí. 

KIRPIČEVOVA TEORIE 

Kirpičevova teorie, nazývaná též „objemová“, předpokládá, že rozpojovací práce je přímo-

úměrná množství rozpojeného materiálu (jeho celkové hmotnosti nebo objemu). Zanedbává 

práci ke zvětšení povrchu. Je tedy vhodná pro drcení, kde dochází k malému přírůstku 

povrchu [1], [5]. 

AR =  kK ∙ m =  kK ∙ V ∙ ρV [J] 
 

(2)  

Kde: 

kK [J·kg-1] Součinitel úměrnosti podle Kirpičeva 
m [kg] Hmotnost rozpojovaného materiálu 
V [m3] Objem rozpojovaného materiálu 
ρV [kg·m-3] Objemová hmotnost rozpojovaného materiálu 
 

Kirpičevův součinitel lze odvodit z mechanických vlastností rozpojovaného materiálu. 

Závislost mezi silou a deformací při tlakovém zatěžování rozpojovaného tělesa je znázorněna 

na obr. 1. Vyšrafovaná část představuje velikost deformační práce A. 

Obr. 1 Graf závislosti mezi silou a deformací [1] 



BRNO 2018 

 

 

 

11 
 

ROZPOJOVÁNÍ GEOLOGICKÝCH MATERIÁLŮ 

 
V případě překonání meze pevnosti tato práce představuje rozpojovací práci. Její velikost 

je pak dána následujícím vztahem. 

AR =  
Fmax ∙ ∆lmax

2
 [J] 

 

(3)  

Kde: 
Fmax [N] Maximální síla 
Δlmax [m] Maximální prodloužení 
 

BONDOVA TEORIE 

Vychází z Rittingerovy povrchové a z Kirpičevovy objemové teorie. Dokud nedojde 

ke vzniku povrchových trhlin, je tlaková energie předávána tělesu koncentrována pouze 

do hmoty. Od počátku vzniku povrchových trhlin se tlaková energie současně koncentruje 

i povrchově v okrajích trhlin [1], [5]. 

AR =  kBo ∙ (
1

√l2
−

1

√l1
)  [J] 

 

(4)  

Kde: 
kBo Bondův součinitel (jednotka nebyla nalezena v žádné literatuře) 
l1 [m] Rozměr zrna před zdrobněním 
l2 [m] Rozměr zrna po zdrobnění 
 

Tato teorie zohledňuje počáteční deformační práci a také práci ke zvětšení povrchu. Lze 

uplatnit pro drcení a mletí, ale z důvodu obtížného stanovení součinitele kBo se nepoužívá. 

KICKOVA TEORIE 

Bývá označována jako teorie „objemová“. Udává, že rozpojovací práce je úměrná hmotnosti 

(objemu) rozpojovaného materiálu. Experimentální ověření ukázalo, že tato teorie je vhodná 

pro rozpojování velkých částic s malým stupněm rozpojení [4]. 

AR =  kKi ∙ ln
D1

D2
 [J] 

 

(5)  

Kde: 
kKi [J] Konstanta (nutno stanovit experimentálně) 
D1 [m] Rozměr zrna před zdrobněním 
D2 [m] Rozměr zrna po zdrobnění 
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1.5 ZPŮSOBY ROZPOJOVÁNÍ 

Následující kapitola dle literatury [1]. 

ROZPOJOVÁNÍ TLAKEM 

Na rozpojované zrno, které je mezi dvěma pracovními plochami, působí jednorázově nebo 

postupně tlakové síly. Ke zdrobnění dojde v okamžiku překročení pevnosti v tlaku, kdy zrno 

praská v místech s nejmenší pevností. Toto namáhání využívají čelisťové, kuželové nebo 

válcové drtiče, případně kolové a kotoučové mlýny. 

Obr. 2 Namáhání tlakem [3] 

ROZPOJOVÁNÍ ÚDEREM, NÁRAZEM 

K rozpojování materiálu dochází při jednorázovém nebo opakovaném působení kinetické 

energie. Mohou nastat tyto případy: 

a) Kinetická energie funkčních částí působí na nepohyblivé zrno (kladivový drtič, 

kladivový mlýn). 

b) Zrno se značnou kinetickou energií dopadá na pevně stojící desky (odrazový drtič, 

odrazový mlýn). 

c) Pohybující se zrno dopadá a naráží na pohybující se funkční části zařízení (bubnové 

mlýny). 
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d) Obr. 3 Namáhání úderem, rázem [1] 

ROZPOJOVÁNÍ ŠTÍPÁNÍM 

Rozpojování štípáním nastává tehdy, jestliže pracovní plocha není plochá, ale je rýhována, 

případně obsahuje výstupky. 

Obr. 4 Namáhání štípáním [1] 
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ROZPOJOVÁNÍ OHYBEM 

K ohýbání a lámání dochází ve chvíli, kdy je zrno vhodně uloženo mezi břity a dochází 

k opakovanému působení vnější síly. V zrnu vzniká tahové napětí, proto je tento způsob 

namáhání, z hlediska zdrobňování, výhodný. Využívá se u válcových zubových drtičů 

a čelisťových drtičů s rýhovanými čelistmi. 

Obr. 5 Namáhání ohybem [1] 

ROZPOJOVÁNÍ TŘENÍM – ROZTÍRÁNÍM 

Na rozpojovaný materiál působí smykové síly. Ty mají za následek vysoké třecí síly 

a materiál je tak roztírán. Tento způsob namáhání využívají kolové mlýny nebo válcové 

mlýny s rozdílnou obvodovou rychlosti válců. 

Obr. 6 Namáhání střihem [1] 
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U většiny strojů probíhá rozpojování materiálu několika způsoby současně. 

Tab. 2 Porovnání rozpojovacích strojů podle principu rozpojování [1] 

Stroj Princip rozpojování 

Čelisťové drtiče tlak, ráz, ohyb, štípání 

Kuželové drtiče tlak, ohyb, střih 

Válcové drtiče – hladké válce, stejné obvodové rychlosti tlak, tření 

Válcové drtiče – hladké válce, rozdílné rychlosti tření, tlak 

Válcové drtiče – profilované válce tlak, ohyb, štípání, tření 

Kladivové drtiče, kladivové mlýny ráz, úder, roztloukání 

Odrazové drtiče, odrazové mlýny ráz, úder 

Kulové mlýny všech druhů úder, tření 

Kolové mlýny, kotoučové mlýny tlak, tření, střih 

Svorníkové mlýny, kolíkové mlýny úder, střih 

 

1.6 DRCENÍ 

Dle liter. [3], [6], [7], [8]. 

Drcení je důležitým pracovním procesem v četných průmyslových oblastech. Jedná se 

o mechanické rozpojování horniny, při kterém se vlivem působení vnějších sil zmenšuje 

velikost zrna. 

Na rozdíl od surovin, jejichž úprava a zpracování vyžaduje, aby byly jemně zdrobňovány, 

suroviny jako kamenivo a některé druhy rud mohou být zužitkovány po pouhém rozdrcení 

a vytřídění na požadovanou velikost. 

Materiál, získaný těžbou v lomu, je různé velikosti od 0 – 1500 mm a větší. Takovéto 

rozměrné kusy se nedají přímo použít pro zpracování. Musí se rozdrtit na podstatně menší 

a stejnoměrnější frakci. 

Vzhledem k velikosti konečné frakce rozdělujeme drcení do tří stupňů a je označováno jako 

primární, sekundární a terciální. Rozdrcení horniny na konečnou velikost nelze provést 

v jednom stupni, protože by tím došlo ke snížení výkonu drtiče a vzrostlo by jeho opotřebení. 

Primárním drcením se zpracovávají největší zrna, získaná těžbou hornin v lomech. Primární 

drtiče tato zrna podrtí na velikost zrn 100 – 150 mm. Sekundární drtič je dále drtí na velikost 

30 a větší. Poslední stupeň provádí jemné drcení. 

Rozdíl mezi drcením a mletím je ve velikosti zdrobněného zrna. Je-li po zdrobňování velikost 

zrna menší než 1,25 mm, nazýváme tento proces mletím. V Opačném případě se jedná 

o drcení.   

Každý typ drtiče pracuje nejhospodárněji při určitém drtícím poměru. 
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1.6.1 STUPEŇ ROZPOJENÍ 

Stupeň rozpojení (s), nebo - li zdrobnění, je důležitou charakteristikou drtičů. Jedná se 

o poměr největšího rozměru materiálu před drcením (D) k největšímu rozměru drceného 

materiálu (d) [3]. 

s =  
Dmax

dmax
 [-] 

 

(6)  

Kde: 
s [-] Stupeň rozpojení 
Dmax [mm] Maximální rozměr zrna vstupujícího do drtiče 
dmax [mm] Maximální rozměr zrna vystupujícího z drtiče 
 

Tab. 3 Hodnoty stupně rozpojení [1] 

Druh rozpojovacího stroje Stupeň rozpojení 

Válcové drtiče 3 – 5 

Válcové drtiče s protinoži 4 – 8 

Čelisťové drtiče 4 – 10 

Kuželové drtiče 6 – 25 

Kladivové drtiče jednorotorové 10 – 15 

Kladivové drtiče dvourotorové 15 – 40 

Kolové mlýny 5 – 8 
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2 DRTÍCÍ STROJE 
Jsou to zařízení sloužící k rozpojování materiálu na jednotlivá zrna nebo frakce zrn, jejichž 

velikost je větší než 1,25 mm. Jelikož drcení v jednom drtiči je nehospodárné, rozdělují 

se drtiče do dvou až tří stupňů (drcení primární, sekundární, terciální). 

Drtící stroje můžeme rozdělit na statické a dynamické. Statické drtiče využívají 

ke zdrobňování tlakové silové zatížení, popřípadě tření. Drtiče dynamické naopak působí 

na drcený materiál dynamický silovým zatížením. 

Důležitou vlastností těchto strojů je stupeň rozpojení [4], [6].  

Dělení drtičů dle liter. [5]: 

STATICKÉ DRTIČE 

 
- Čelisťové  - jednovzpěrný čelisťový drtič 

    - dvouvzpěrný čelisťový drtič 
    - zdvojená čelisťový drtič 
    - kuželočelisťový drtič 
 

- Kuželové  - ostroúhlý kuželový drtič 
- tupoůhlý kuželový drtič 
- krouživý kuželový drtič 
- inerční kuželový drtič 
- vibrační kuželový drtič 

 
- Válcové, zubové - válcový drtič 

- zubový válcový drtič 
 

DYNAMICKÉ DRTIČE  - kladivový drtič 
    - odrazový drtič 
 

2.1 ČELISŤOVÝ DRTIČ 

Dle liter. [3], [6], [5]. 

Čelisťové drtiče se skládají ze dvou čelistí, mezi které se přivádí materiál k drcení. Jedna 

čelist je z pravidla pevná, druhá vykonává potřebný pohyb. Podle charakteru tohoto pohybu 

působí na drcený materiál buď jenom tlakem, nebo tlakem se současným smykem. Používají 

se při hrubém a středním drcení velmi pevných a těžce drtitelných materiálů (kameniva, 

rudy). Drtiče je třeba uvádět do provozu (rozbíhat a zastavovat) prázdné, tedy bez materiálu 

v drtícím prostoru. 
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Pojištění drtiče proti přetížení, při vniknutí nedrtitelného materiálu, lze provést několika 

způsoby. Nejčastěji je provedeno tak, že dojde-li k přetížení, dojde k prasknutí vzpěrné desky. 

Ta se musí následně vyměnit. U moderních drtičů je pevná čelist uložena hydraulicky. Při 

přetížení se její poloha uvolní a nedrtitelný materiál propadne výstupním otvorem drtičem. 

Výhodným pojištěním je použití pákového unašeče mezi výstředníkovým hřídelem 

a setrvačníky. Pokud dojde k přetížení, pákový unašeč se odpojí a setrvačníky se otáčejí 

na prázdno. 

Dvouvzpěrné a jednovzpěrné čelisťové drtiče používají podobné součásti s podobnými 

vlastnostmi. 

FRÉMA 

Frémou nazýváme rám stroje, který je skříňového tvaru. Musí přenášet vysoká zatížení, které 

vznikají při drcení. Bývá vyroben jako robustní odlitek, nebo svařenec, který je asi o 20 % 

lehčí [7].  

VÝSTŘEDNÍKOVÝ HŘÍDEL 

U dvouvzpěrného drtiče je na výstředníkovém hřídeli osazena ojnice, která je dále spojena 

se vzpěrnými deskami. Vzpěrné desky vychylují pohyblivou čelist. Kyvadlo jednovzpěrného 

drtiče je naopak přímo usazeno na výstředníkovém hřídeli.  Výstředníkový hřídel je uložen 

v soudečkových ložiskách a na svých koncích opatřen setrvačníky. Otáčky hřídele se liší, 

avšak platí, že čím je drtič větší, tím menší má otáčky. 

SETRVAČNÍK 

Plynulost chodu drtiče zajišťují dva velké setrvačníky umístěné na koncích výstředníkového 

hřídele. Při chodu na prázdno akumulují energií a vydávají ji při pracovním zdvihu. Jeden 

ze setrvačníků složí jako řemenice. Na svém obvodě má drážkování pro klínové řemen, které 

setrvačník pohánějí pomocí elektromotoru. Na setrvačníku často bývá pojistka, která 

při přetížení odpojí setrvačník od výstředníkového hřídele [3], [5]. 

ČELISTI 

U běžných drtičů je jedna čelist uložena pevně v rámu stroje a druhá je pohyblivá. Uložení 

pohyblivé čelisti je u jednovzpěrných a dvouvzpěrných drtičů odlišné. Pohyblivá čelist 

je uložena v kyvadle. Čelisti se vyrábějí z legované manganové oceli, která má dobré 

otěruvzdorné vlastnosti. Často bývají podélně rýhovány, kde rýhy jedné čelisti jsou přesazeny 

vůči rýhám druhé čelisti. Tím dochází k jejích zaklesnutí a k lámání materiálu při současném 

drcení. Konstrukce bývá navržena tak, aby při jejich opotřebení je bylo možné otočit o 180°. 

Tím se zvýší jejich životnost a sníží náklady na výměnu [3], [5]. 

Čelist bývají buď rovné, nebo zakřivené. Zakřivený profil čelisti zvyšuje výkon stroje, snižuje 

spotřebu energie a mají větší životnost. Jejich nevýhodou je však složitější výroba, jsou těžší, 

dražší a nelze je po opotřebení otočit pro použití z druhé strany. 

Možnosti profilů čelistí lze vidět na obr. 7 Profily drtících čelistí [3]. 
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Obr. 7 Profily drtících čelistí [3] 

a, rovné čelisti 

b, zakřivení pevné čelisti v blízkosti výstupní štěrbiny 

c, zakřivení pohyblivé čelisti 

VZPĚRNÁ DESKA  

Vzpěrná deska slouží jako ochranný prvek proti přetížení. Jestliže do drtiče vnikne nedrtitelný 

materiál, vzpěrná deska praskne a zabrání tak poškození dražších částí stroje. Konstrukce 

drtiče musí být taková, aby umožňovala obsluze snadný přístup a výměnu vzpěrné desky. 

Z názvu již vyplývá, že jednovzpěrný drtič má pouze jednu vzpěrnou desku, dvouvzpěrný 

drtič má vzpěrné desky dvě. 

TÁHLO 

Táhlo pomocí pružiny vrací pohyblivou čelist zpět do původní polohy. Také udržuje kontakt 

vzpěrné desky s kyvadlem a opěrnou deskou (případně též s ojnicí) a zabraňuje jejímu 

vypadnutí [5]. 

TLAMA DRTIČE 

Jedná se o prostor, kterým drcený materiál vstupuje mezi pevnou a pohyblivou čelist. 

Ve většině případů je obdélníkového tvaru a ovlivňuje maximální rozměry materiálu, který 

je možno do drtiče dodat. 

VÝSTUPNÍ ŠTĚRBINA 

Jedná se o nejužší místo mezi čelistmi. Zpravidla bývá v místě, kde rozdrcený materiál 

opouští drtící prostor. Velikost výstupních zrn nebo-li frakce, se nastaví změnou rozměru 

výstupního otvoru. 

Při drcení dochází ke zmenšování a zvětšování výstupní štěrbiny. Tuto změnu rozměru 

výstupní štěrbiny, v průběhu jedné otáčky mechanismu, nazýváme zdvihem kyvadla [5]. 
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2.1.1 JEDNOVZPĚRNÝ ČELISŤOVÝ DRTIČ 

Výstředníkový hřídel jednovzpěrných čelisťových drtičů se může otáčet pouze jedním, jeho 

konstrukci odpovídajícím směrem. Materiál je tak vtlačován do drtiče. 

Obr. 8 Kinematické schéma jednovzpěrného čelisťového drtiče 

Na obr. 9 vidíme jednotlivé části jednovzpěrného čelisťového drtiče. Na koncích 

výstředníkové hřídele 2, umístěné v rámu stroje 4, jsou usazeny dva setrvačníky 1, z nichž 

jeden je řešen jako klínová řemenice. Kyvadlo 3 osazeno na výstředníkové hřídeli 2, 

vykonává složený kývavý a posuvný pohyb. V kyvadle 3 je osazena pohyblivá čelist 6, proti 

níž je v rámu stroje osazena pevná čelist 5. Vzpěrná deska 7 je v konstrukci drtiče umístěna 

tak, aby bylo možné provést její snadnou výměnu při poruše. Pozice 8 označuje boční 

pancéřovou desku [5].  
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Obr. 9 Řez jednovzpěrného čelisťového drtiče s popisem jednotlivých částí [14] 

Obr. 10 Řez jednovzpěrného čelisťového drtiče [15] 
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Při stanovení zátěžových sil je třeba mechanismus drtiče kreslit v zátěžové poloze. Kyvadlo 

jednovzpěrného čelisťového drtiče vykonává složený kývavý a posuvný pohyb. V důsledku 

toho vznikají při drcení kromě normálových sil také třecí síly. Třecí síla působí proti pohybu 

drceného zrna [6]. 

Rozložení sil v jednovzpěrném čelisťovém drtiči je znázorněno na obr. 11. 

Obr. 11 Schéma silového působení v jednovzpěrném čelisťovém drtiči 

Kde: 
F  Drtící síla kolmá na pohyblivou čelist [N] 
F‘  Drtící síla kolmá na pevnou čelist [N] 
Ft Třecí síla [N] 
Fv Výsledná síla [N] 
Fvz Síla ve vzpěrné desce [N] 
Ru Reakce v uchycení kyvadla [N] 
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2.1.2 DVOUVZPĚRNÝ ČELISŤOVÝ DRTIČ 

Tento typ drtiče se přednostně používá jako primární k drcení vysoce pevných hornin. 

Výstředníkový hřídel, uložená v soudečkových ložiskách, se může otáčet oběma směry 

(nezáleží na smyslu otáčení).  

Obr. 12 Kinematické schéma dvouvzpěrného čelisťového drtiče 

Na obr. 13 vidíme jednotlivé části dvouvzpěrného čelisťového drtiče. Drtič se skládá z rámu 1 

se zabudovanou pevnou čelistí 4, pohyblivé čelisti 5 usazené v kyvadle 3 a hnacího 

mechanismu. Kyvadlo 3 je v horní části uchyceno pomocí osy 2. Kývavý pohyb kyvadla 3 

nepřímo vyvolává pákový mechanismus složený z ojnice 7, jejíž ojniční hlava je usazena 

na výstředníkovém hřídeli 6 a dvou vzpěrných desek 9. Stálý kontakt, mezi kyvadlem 3 

a vzpěrnou deskou 9, je zajištěn pomocí táhla s pružinou 10.  Plynulost chodu drtiče zajišťují 

dva setrvačníky 8, umístěné na koncích výstředníkové hřídele 6, z nichž je jeden proveden 

jako klínová řemenice pro pohon klínovými řemeny od elektromotoru. Pozice 11 označuje 

boční klíny. 
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Obr. 13 Řez dvouvzpěrným čelisťovým drtičem s popisem jednotlivých součástí [15] 

Obr. 14 Řez dvouvzpěrným čelisťovým drtičem [16] 
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Na obr. 15 jsou znázorněny působící síly při drcení kameniva ve dvouvzpěrném čelisťovém 

drtiči. Pro jednoduchost je ve schématu drceno pouze jedno zrno. Ve skutečnosti drtič drtí 

více zrn současně a kyvadlo je tedy namáháno ve více místech. 

Obr. 15 Schéma silového působení ve dvouzvpěrném čelisťovém drtiči 

Kde:  
F  Drtící síla kolmá na pohyblivou čelist [N] 
F‘  Drtící síla kolmá na pevnou čelist [N] 
R1 Síla v uchycení kyvadla [N] 
R2 Síla ve vzpěrné desce [N] 
R‘2 Síla ve vzpěrné desce [N] 
Ro Síla v ojnici [N] 
 

2.2 POROVNÁNÍ ČELISŤOVÝCH DRTIČŮ 

V této části porovnáme výhody jednovzpěrného a dvouvzpěrného čelisťového drtiče. 

Při výběru vhodného typu drtiče je třeba vzít v úvahu řadu faktorů jako například vlastnosti 

materiál, který se bude v drtiči zpracovávat, maximální velikost drcených kusů, velikost 

výstupních zrn, výkonnost drtiče a další [3]. 

Dvouvzpěrný čelisťový drtič se nejčastěji používá jako primární díky větším drtícím silám, 

V primárním drtiči se drtí největší vytěžené kusy horniny. Jednovzpěrný čelisťový drtič 

se používá jako sekundární a terciální. 
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JEDNOVZPĚRNÝ ČELISŤOVÝ DRTIČ 

 
- jednoduchá konstrukce 

- nižší hmotnost 

- menší rozměry 

- nižší pořizovací cena 

- větší zdvih ve výstupní části tlamy 

 
DVOUVZPĚRNÝ ČELISŤOVÝ DRTIČ 

 
- větší drtící síly 

- zpracování větších kusů kamene 

- větší životnost čelistí 

- menší zatížení ložisek 

2.3 DALŠÍ TYP ČELISŤOVÝCH DRTIČŮ 

DVOJČINNÝ ČELISŤOVÝ DRTIČ 

Zvláštní konstrukcí čelisťových drtičů je dvojčinný čelisťový drtič. Obě čelisti jsou 

pohyblivé. Každá má svou excentrickou hřídel a vzpěrnou desku. Výstředníkové hřídele 

se otáčejí proti sobě a jsou vhodným způsobem synchronizovány. Oproti předchozím typům 

má složitější konstrukci a je finančně nákladnější [3]. 

Tento typ drtiče lze použít k drcení velmi tvrdých materiálů. 

Obr. 16 Kinematické schéma dvojčinného čelisťového drtiče 
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2.4 PŘÍSLUŠENSTVÍ A POMOCNÁ ZAŘÍZENÍ DRTIČŮ 

PODAVAČ 

Slouží k zajištění plynulého přísunu suroviny do násypky drtiče. Jsou regulovatelné. Tím 

se zvyšuje výkon drtiče a zamezuje jeho přehlcení. Podavače mohou být pásové, řetězové, 

vibrační a žlabové [6].  

NÁSYPKA 

Slouží k usměrnění toku materiálu do tlamy drtiče a zabraňuje jeho úniku ze vstupu drtiče. 

Tím je dosažena vyšší bezpečnost obsluhy drtiče. 

TŘÍDIČE 

Zajišťují roztřídění produktu na zrna, nebo skupiny zrn, na velikosti podle požadavku. 

Materiál, který již dosáhl žádané velikosti je odtřízen a dopraven na skládku nebo zásobníku. 

Zrna větší velkosti než je požadovaná se dopraví zpět do drtiče. Zvýší se tak výkonnost drtiče 

a dosáhne se lepších technickomechanických vlastností produktu. Používají se třídiče roštové 

a sítové [6]. 

Obr. 17 Vibrační třídič [17] 
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3 NÁVRH ČELISŤOVÉHO DRTIČE 
Dílčím úkolem práce bylo navrhnout konstrukci čelisťového drtiče s označením DCJ 

900 x 500. Jedná se o jednovzpěrný čelisťový drtič, který má ve svém výrobním programu 

firma PSP Engineering z Přerova [23]. Při návrhu se vyšlo z rozměru vstupního otvoru 

a jmenovitého výkonu elektromotoru. Jedná se o tabulkové hodnoty poskytnuté firmou. 

3.1 VOLBA POHONU 

Pro pohon stroje byl zvolen elektromotor SIEMENS s označením 1LE1601-2DC23. Mezi 

řemenicí a setrvačníkem s klínovými drážkami byl zvolen řemenový převod, který umožnuje 

prokluz. Pomocí osmi klínových řemenů je poháněn pouze jeden setrvačník. Smysl otáčení 

řemenice a setrvačníků je shodný. 

PARAMETRY ELEKTROMOTORU: 

Jmenovitý výkon 
 

PN = 55 kW 

Jmenovité otáčky 
 

nn = 985 min-1 

Jmenovitý moment 
 

MN = 533 N·m 

Účinnost 
 

η = 0,931 

Frekvence napájení 
 

f = 50 Hz 

Hmotnost 
 

mm = 510 kg 

Šestipólová konstrukce 
 

Obr. 18 Elektromotor SIEMENS 
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3.2 NÁVRH SETRVAČNÍKU 

Pro zachování rovnoměrného chodu stroje jsou použity dva setrvačníky uloženy na koncích 

výstředníkového hřídele. Setrvačníky jsou odlévány z materiálu 42 2640.5. Řemenice je také 

řešena jako odlitek. 

PARAMETRY SETRVAČNÍKU 

Průměr setrvačníku DS = 1250 mm 
Šířka věnce bv = 200 mm 
Tloušťka věnce hv = 130 mm 
 

PARAMETR ŘEMENICE 

Průměr řemenice dR = 240 mm 
 

VÝPOČET PŘEVODOVÉHO POMĚRU 

i =  
DS

dR
 

i =  
1250

240
 

i =  5,21 

(7)  

Kde: 
DS = 1250 mm průměr setrvačníku 
dR = 240 mm průměr řemenice 
 

Obr. 19 Řemenový převod 
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VÝPOČET OTÁČEK SETRVAČNÍKU 

nS =  
nn

i
 

nS =  
985

5,21
 

nS =  189,12 min−1 

(8)  

Kde: 
nn = 985 min-1 jmenovité otáčky elektromotoru 
 

VÝPOČET MOMENTU SETRVAČNOSTI 

Dle literatury [6] byla zvolena nerovnoměrnost chodu otáčení δ = 0,007. Nerovnoměrnost 

chodu otáčení se pohybuje v rozmezí 0,006 až 0,008. 

IPn =  
kpm ∙ PN

8 ∙ π2 ∙ nS
3 ∙ δ

 

IPn =  
1,3 ∙ 55 000

8 ∙ π2 ∙ 3,1523 ∙ 0,007
 

IPn =  4 131,04 kg ∙ m2 

(9)  

Kde: 
kpm = 1,3 součinitel přetížení elektromotoru 
PN = 55 kW jmenovitý výkon elektromotoru 
 

HMOTNOST VĚNCE SETRVAČNÍKU 

mV =  π ∙ (DS − hV) ∙ hV ∙ bV ∙ ρVo 

mV =  π ∙ (1,25 − 0,13) ∙ 0,13 ∙ 0,2 ∙ 7850 

mV =  718,14 kg 

(10)  

Kde: 
DS = 1250 mm průměr setrvačníku 
hv = 130 mm tloušťka věnce 
bv = 200 mm šířka věnce 
ρVo = 7850 kg·m-3 měrná hmotnost (hustota) oceli 
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MOMENT SETRVAČNOSTI SETRVAČNÍKŮ 

IS = p ∙
mV

4
∙ (DS − hV)2 

IS = 2 ∙
718,14

4
∙ (1,25 − 0,13)2 

IS = 450,42 kg ∙ m2 

(11)  

Kde: 
p = 2 počet setrvačníků 
  

3.3 NÁVRH SVĚRNÉHO SPOJE MEZI VÝSTŘEDNÍKOVÝM HŘÍDELEM 

A SETRVAČNÍKEM 

Jelikož při drcení dochází k rázům, bylo spojení mezi setrvačníkem a výstředníkovým 

hřídelem realizován pomocí svěrného spoje. Stejný svěrný spoj je použit i u druhého 

setrvačníku.  

CELKOVÝ MOMENT SETRVAČNOSTI 

IC =  IPn + IS 

IC = 4131,04 + 450,42 

IC = 4581,46 kg ∙ m2 

(12)  

Kde: 
IPn = 4131,04 kg·m2 moment setrvačnosti daný výkonem a otáčkami el. motoru 
IS = 450,42 kg·m2 moment setrvačnosti setrvačníků 
 

ÚHLOVÁ RYCHLOST SETRVAČNÍKU 

ωS = 2 ∙ π ∙ nS 

ωS = 2 ∙ π ∙ 3,152 

ωS = 19,8 s−1 

(13)  

Kde: 
nS = 3,152 s-1 otáčky setrvačníku 
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ROZDÍL ENERGIÍ POHYBUJÍCÍHO SE A STOJÍCÍHO MECHANISMU 

∆E =  
1

2
∙ IC ∙ (2 ∙ π ∙ nS1)2 −

1

2
∙ IC ∙ (2 ∙ π ∙ nS2)2 

∆E =  
1

2
∙ 4581,46 ∙ (2 ∙ π ∙ 3,152)2 −

1

2
∙ 4581,46 ∙ (2 ∙ π ∙ 0)2 

∆E =  898 475,13 J 

(14)  

Kde: 
IC = 4581,46 kg·m2 celkový moment setrvačnosti setrvačníků 
nS1 = nS = 3,152 s-1 otáčky setrvačníku 
nS2 = 0 s-1 otáčky nepohybujícího se setrvačníku  
 

VÝPOČET MECHANICKÉHO VÝKONU NA HŘÍDELI 

P =  
WC

tZ
 

P =  
898 475,13

1,1
 

P =  816 795,57 W 

(15)  

Kde: 
WC = ΔE = 898 475,13 J celkový moment setrvačnosti setrvačníků 
tZ = 1,1 s teoretická doba do zastavení drtiče 
 

PŘENESENÝ MOMENT 

Mt =  
P

ωS
 

Mt =  
816 795,57

19,8
 

Mt =  41 252,3 N ∙ m 

(16)  

Kde: 
P = 816 795,57 W mechanický výkon na hřídeli 
ωS = 19,8 s-1 úhlová rychlost setrvačníku 
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VOLBA SVĚRNÉHO SPOJE 

Dle vypočteného momentu Mt byl zvolen svěrný spoj Tollok TLK 450 (příloha 1) 

Obr. 20 Svěrné spoje firmy Tollok [18] 

 

PARAMETRY SVĚRNÉHO SPOJE TOLLOK TLK 450 

Průměr 
 

DT = 180 mm 

Tlak na náboj 
 

pn = 112 MPa 

Konstrukční faktor C = 0,6 
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Obr. 21 Konstrukční faktor svěrného spoje [19] 

VÝPOČET MINIMÁLNÍHO VNĚJŠÍHO PRŮMĚRU NÁBOJE 

Výpočet podle výrobce Tollok. 

Dem =  DT ∙ √
Rp0,2 + (C ∙ pn)

Rp0,2 − (C ∙ pn)
 

Dem =  180 ∙ √
240 + (0,6 ∙ 112)

240 − (0,6 ∙ 112)
 

Dem =  240 mm  

(17)  

 

Kde: 
Rp0,2 = 240 MPa smluvní mez kluzu materiálu setrvačníku dle ČSN 42 2640 [12] 
 

Materiál odlévaných setrvačníků byl volen 42 2640.5. Dle normy je smluvní mez kluzu 

tohoto materiálu Rp0,2 = 240 MPa [12]. 
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BEZPEČNOSTNÍ SOUČINITEL NAVRŽENÉHO SPOJE 

kSpoje =  
De

Dem
 

kSpoje =  
340

240
 

kSpoje =  1,42 

(18)  

Kde: 
De = 340 mm zvolený minimální průměr náboje setrvačníku 
 

Ze vztahu udávaného výrobcem byl určen minimální průměr náboje Dem = 240 mm. 

Vzhledem k využití svěrného spoje v těžkém provozu volíme minimální průměr náboje 

svěrného spoje De = 340 mm s bezpečností kSpoje = 1,42. 

3.4 VÝPOČET ZDVIHU KYVADLA 

Na rozdíl od dvouvzpěrného čelisťového drtiče, kde kyvadlo je uchyceno na ose a koná 

kývavý pohyb, je kyvadlo jednovzpěrného čelisťového drtiče uchyceno přímo 

na výstředníkovém hřídeli a koná složený pohyb. 

DOBA PÁDU MATERIÁLU 

tp =  
1

2 ∙ nS
 

tp =  
1

2 ∙ 3,152
 

tp =  0,16 s 

(19)  

Kde: 
nS = 3,152 s-1 otáčky setrvačníku 
 

DRÁHA PÁDU MATERIÁLU 

h =  
1

2
∙ g ∙ tp

2 

h =  
1

2
∙ 9,81 ∙ 0,162 

h =  0,123 m 

(20)  

Kde: 
g = 9,81 m·s-2 tíhové zrychlení 
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NÁVRHOVÝ VÝPOČET ZDVIHU KYVADLA 

Pro zjednodušení uvažujeme, že kyvadlo koná translační pohyb. 

z = h ∙ tg(β) 

z = 123 ∙ tg(20) 

z = 44,8 mm 

(21)  

Kde: 
β = 20° úhel záběru drtiče - voleno 
h = 123 mm dráha pádu materiálu 
   

3.5  ZÁKLADNÍ VÝPOČET VÝKONNOSTI DRTIČE 

Dle literatury [6] bylo použito empirických vztahů pro výpočet výkonnosti drtiče. 

QZ = A ∙ BČ ∙ (100 ÷ 140) 

QZ = 0,5 ∙ 0,88 ∙ (100 ÷ 140) 

QZ = 44 ÷ 61,6 t ∙ h−1 

(22)  

Kde: 
A = 500 mm = 0,5 m Vzdálenost mezi pohyblivou a nepohyblivou čelistí v horní 

části drtiče (vstupní rozvěr drtiče) 
BČ = 880 mm = 0,88 m šířka čelistí 
 

Vzdálenost 900 mm udávaná v názvu drtiče 900 x 500, je vzdálenost mezi pancéřovanými 

deskami v drtícím prostoru. Tyto desky jsou uchyceny na frémě drtiče. Skutečná šířka čelistí 

byla zvolena 880 mm. 

VÝPOČET VELIKOSTI STŘEDNÍHO ZRNA 

dstř =  
2 ∙ tSmin + z

2
 

dstř =  
2 ∙ 30 + 44,8

2
 

dstř =  52,4 mm 

(23)  

Kde: 
tSmin = 30 mm minimální šířka výstupní štěrbiny [23] 
z = 44,8 mm výpočtový zdvih kyvadla 
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ZPŘESŇUJÍCÍ VÝPOČET VÝKONNOSTI DRTIČE PODLE LEVENSONA 

Pro výpočet výkonnosti dle Levensona byla zvolena objemová sypná hmotnost materiálu 

ρVmat = 1,75 t·m3.  

Q = 60 ∙ dstř ∙
z

tg(β)
∙ BČ ∙ nS ∙ kZS ∙ ρV 

Q = 60 ∙ 0,0524 ∙
0,0448

tg(20°)
∙ 0,88 ∙ 189,12 ∙ 0,5 ∙ 1,75 

Q = 56,4 t ∙ h−1 

(24)  

Kde: 
dstř = 52,4 mm Střední průměr zrna 
z = 44,8 mm Výpočtový zdvih kyvadla 
β = 20° Úhel záběru drtiče 
BČ = 880 mm Šířka čelistí 
nS = 189,12 min-1 Otáčky setrvačníku 
kZS = 0,5 Součinitel zaplnění štěrbiny [6] 
ρVmat = 1,75 t·h-1 Sypná objemová hmotnost materiálu [6] 
 

HMOTNOSTNÍ VÝKONNOST PODLE TAGGARTA 

QT = BČ ∙ dstř ∙ 930 

QT = 0,88 ∙ 0,0524 ∙ 930 

QT = 42,88 t ∙ h−1 

(25)  
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4 NÁVRH KYVADLA 
Kyvadlo je na výstředníkovém hřídeli uloženo pomocí dvojice soudečkových naklápěcích 

ložisek. Stejně tak je výstředníkový hřídel uložen ve frémě. Ve spodní části drtiče je kyvadlo 

uloženo pomocí vzpěrné desky. Nastavení velikosti výstupní štěrbiny je provedeno uložením 

vzpěrné desky pomocí distančních desek. 

4.1 ROZMĚROVÝ NÁVRH KYVADLA 

Při návrhu kyvadla se vycházelo ze zadané velikosti vstupního otvoru drtiče a dále pak 

z volby velikosti úhlu záběru čelistí. Ostatní parametry byly voleny. 

Obr. 22 Čelo kyvadla 
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Tab. 4 Rozměry čela kyvadla 

Rozměr Popis Hodnota [mm] 

ak Šířka dopadové desky 860 

bk Celková výška kyvadla 2315 

ck Vzdálenost pouzdra k patě kyvadla 1985 

dk Šířka kyvadla 880 

 

Čelisti z manganové oceli budou na čele kyvadla uloženy pomocí klínů, kde horní klín 

je fixován pomocí šesti šroubů a dolní klín, uložený v patě kyvadla, je fixován šesti šrouby. 

Obr. 23 Profil kyvadla 
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Tab. 5 Rozměry profilu kyvadla 

Rozměr Popis Hodnota  

ek Vzdálenost konce bočnice k odrazové desce 895 [mm] 

fk Vzdálenost čela kyvadla od osy pouzdra 475 [mm] 

gk Vzdálenost osy kyvadla od paty 1715 [mm] 

hk Výška čelní desky 1860 [mm] 

ik Poloha sedla vůči ose kyvadla v prvním směru 1117 [mm] 

jk Poloha sedla vůči ose kyvadla v druhém směru 724 [mm] 

αk Úhel sedla 50 [°] 

 

Obr. 24 Pouzdro kyvadla 

Tab. 6 Rozměry pouzdra kyvadla 

Rozměr Popis Hodnota [mm] 

kk Šířka pouzdra 850 

lk Šířka uložení ložisek 220 

Ømk Průměr pouzdra 540 

Ønk Průměr uložení ložisek 460 

Øok Vnitřní průměr pouzdra 480 
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4.2 TECHNOLOGIE VÝROBY KYVADLA 

4.2.1 ODLÉVÁNÍ 

Technologie odlévání spočívá v lití roztaveného materiálu do formy, která je písková nebo 

kovová. Vlastní odlitek vznikne tak, že do dutiny předem připravené formy přivedeme tekutý 

kov, který zde ztuhne. Dutina má tvar požadovaného výrobku. Odlitky jsou vodné pro ty části 

strojů, které jsou namáhány tlakem, nebo u kterých je kladen požadavek na tlumení vibrací 

a rázů [9]. 

ZPŮSOBY ODLÉVÁNÍ 

Dle liter. [9]. 

- Gravitační lití   - na vzduchu 

     - ve vakuu 

     - v přetlakové atmosféře 

 

- Za zvýšených sil   - vysokotlaké lití 

     - nízkotlaké lití 

     - odstředivé lití 

  

- Zvláštní způsoby výroby odlitku - lisování tekutého kovu 

     - vytlačování taveniny 

     - vylévání taveniny 

Pro výrobu odlitku je nejprve třeba vyrobit model a formu pro odlévání. Slévárenská forma 

je nástrojem pro výrobu odlitku požadovaného tvaru. Modelové zařízení je pak nástrojem 

pro vyrobení této formy. Součástí odlitku je také vtoková soustava. Ta reguluje rychlost 

proudu ve formě a zadržuje strusku a nečistoty. Po odlití se odstraní [10]. 

ROZDĚLENÍ DRUHŮ FOREM 

Dle liter. [9]. 

- Trvalá - kokily 

  - grafitové formy 

 

- Netrvalá - písková 

 

- Polotrvalá 

ROZDĚLENÍ DRUHŮ MODELU 

Dle liter. [10]. 

- Trvanlivý - dělený 

  - nedělený 

 

- Netrvanlivý - vytavitelný 

  - spalitelný 

  - vypařitelný 
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VÝHODY 

- Ekonomicky výhodné pro sériovou výrobu 

- Vysoká tuhost 

- Nízké vnitřní pnutí 

- Odpadá nutnost dalšího tepelného zpracování 

NEVÝHODY 

- Vysoká hmotnost 

- Vyšší počáteční náklady 

- Z důvodů vyšší hmotnosti dochází ke většímu namáhání částí stroje 

- Možnost vzniku vad odlitku (bubliny, praskliny, nezaběhlý materiál) 

Obr. 25 Odlitek kyvadla čelisťového drtiče [20] 

4.2.2 SVAŘOVÁNÍ 

Jedná se o technologický proces výroby nerozebíratelného spoje dvou kovových součástí. 

Oblast spojovaných součástí je ovlivněna teplotou, tlakem nebo jejich kombinací. Svařované 

konstrukce jsou zhotoveny z jednoduchých dílců a polotovarů hutí, jako jsou plechy a profily. 

Využití nacházejí v oblastech od staveb strojů, mostů, až po leteckou a kosmickou techniku. 

Svařování lze také uplatnit při opravách nebo výměně opotřebovaných částí [9]. 

Základní značení svarů na výkresech je zobrazeno na obr. 26 
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Obr. 26 Základní značky svarových spojů podle ČSN EN 22553 [11] 

VÝHODY 

- Zjednodušení konstrukce 

- Možnost náhrady výkovků a odlitků 

- Více možností návrhu konstrukce 

- Snížení hmotnosti 

- Zvýšení produktivity při užití automatizace 

- Snížení výrobních nákladů 

- Rychlost spojování 

- Rychlost realizace konstrukčních návrhů 

NEVÝHODY 

- Lokální ohřev 

- Nestejnoměrný průběh teplot 

- Změna struktury a mechanických vlastností svarového spoje 

- Nebezpečí vzniku nerovnovážných struktur v tepelně ovlivněném pásmu základního 

materiálu 

- Vznik vnitřních napětí a deformací 

- Možnost výskytu vnitřních vad ve svaru 

4.3 VOLBA TECHNOLOGIE VÝROBY 

Kyvadlo pro drtič s označením DCJ 900 x 500 volím jako svařovanou konstrukci. Volím tak 

z důvodu snížení hmotnosti kyvadla, čím se sníží zatížení kladené na ložiska i excentrický 

hřídel. Svařenec je vhodný také proto, že se nepředpokládá sériová výroba. Sníží se tedy také 

cena výroby, protože oproti technologii odlévání nebude zapotřebí investovat do výroby 

modelu, forem a jader pro odlitek. 
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Obr. 27 Model svarku kyvadla 
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5 ZATÍŽENÍ KYVADLA 
Pro drtič byly voleny tři stavy zatížení při drcení, kde každý stav představuje jiný drcený 

materiál (pískovec, dolomit, syenit). Výpočet zatížení drtiče byl proveden dle objemové 

teorie. Zatížení je pouze teoretické.  

Tab. 7 Charakteristiky drcených materiálů [1] 

 Pevnost v tlaku σD [MPa] Modul pružnosti E [GPa] 

Pískovec 130 100 

Dolomit 160 56 

Syenit 240 87 

 

Pro výpočet zatížení bylo nutné nejdříve stanovit průměry kulových zrn zaplněného drtiče.  

 Obr. 28  Schéma zaplnění drtiče  
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Kde: 
A = 500 mm Vstupní rozvěr drtiče 
β = 20° Úhel záběru drtiče - volen 
sd = 30 mm Výstupní štěrbina – volena 
 

Tab. 8 Průměry zrn 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

411,4 289,66 203,95 143,6 101,1 71,19 50,12 35,29 

 

Následující výpočty se budou opakovat pro každý průměr zrna a tím se zjistí síly působící 

na kyvadlo drtiče od každého zrna. Bude uveden pouze výpočet prvního zrna o průměru 

D1 = 411,4 mm. Ostatní výsledné hodnoty budou uvedeny v tabulkách pod následujícími 

výpočty. 

5.1 VSTUPNÍ OBJEM 

Vvst1 =  
π

6
∙ BČ ∙ D1

2 

Vvst1 =  
π

6
∙ 0,88 ∙ 0,41142 

Vvst1 =  0,07798 m3 

(26)  

Kde: 
BČ = 880 mm šířka čelistí 
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5.2 VÝSTUPNÍ OBJEM 

Kyvadlo jednovzpěrného čelisťového drtiče koná složený pohyb, proto není zdvih v každém 

místě doteku zrna s čelistí stejný. Na obr. 29 vidíme změnu velikosti zdvihu kyvadla v daných 

místech na pohyblivé čelisti. Červená čára představuje výchozí polohu pohyblivé čelisti. 

Krajní polohu představuje růžová čára. Model byl vytvořen podle liter. [6]. Excentricita 

výstředníkového hřídele byla volena 15 mm. 

Obr. 29 Zdvih v místě doteku zrna s pohyblivou čelisti  

Kde: 
e = 15 mm Excentricita výstředníkového hřídele - volena 
 

Tab. 9 Zdvihy v daných místech doteku 

z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

19,38 16,81 15 13,73 12,83 12,2 11,75 11,44 
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Vvyst1 =  
π

6
∙ BČ ∙ (D1 − z1)2 

Vvyst1 =  
π

6
∙ 0,88 ∙ (0,4114 − 0,01938)2 

Vvyst1 =  0,07081 m3 

(27)  

Kde: 
BČ = 880 mm šířka čelistí 
D1 = 411,4 mm Průměr prvního drceného zrna 
 

Tab. 10 Hodnoty vstupních objemů 

Vvst1 Vvst2 Vvst3 Vvst4 Vvst5 Vvst6 Vvst7 Vvst8 

[m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] 

0,07798 0,03866 0,01917 0,00950 0,00471 0,00234 0,00116 0,00057 

 

Tab. 11 Hodnoty výstupních objemů 

Vvyst1 Vvyst2 Vvyst3 Vvyst4 Vvyst5 Vvyst6 Vvyst7 Vvyst8 

[m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] 

0,07081 0,0343 0,01645 0,00777 0,00359 0,0016 0,00068 0,00026 

 

5.3 PRÁCE POTŘEBNÁ K DRCENÍ 

Tento výpočet je závislý na materiálových charakteristikách, proto bude výpočet proveden 

pouze pro materiál syenit. Další výpočty se opakují, proto budou uvedeny pouze výsledky 

v tabulkách pod následujícími výpočty. 

AS1 =  
σDS

2

2 ∙ ES
∙ (VVst1 − VVyst1) 

AS1 =  
240 000 0002

2 ∙ 87 000 000 000
∙ (0,07798 − 0,07081) 

AS1 =  2374,9 J 

(28)  

Kde: 
σDS= 240 MPa Pevnost v tlaku syenitu [1] 
ES = 87 GPa Modul pružnosti syenitu [1] 
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5.4 VÝPOČET DRTÍCÍ SÍLY 

FS1 =  
2 ∙ AS1

z1
 

FS1 =  
2 ∙ 2374,9

0,01938
 

FS1 =  245 091 N 

(29)  

Kde: 
z1 = 19,38 mm zdvih v místě doteku prvního zrna 
 

5.5 VÝPOČET REAKCE TŘECÍ SÍLY 

FTS1 =  FS1 ∙ fx 

FTS1 =  245 091 ∙ 0,45 

FTS1 =  110 291 N 

(30)  

Kde: 
fx = 0,45 Součinitel tření mezi čelistí a drceným materiálem – volen [1] 
 

5.6 VÝSLEDNÁ SÍLA 

FVS1 =  √FS1
2 + FTS1

2 

FVS1 =  √245 0912 + 110 2912 

FVS1 =  268 763 N 

(31)  

Tab. 12 Práce potřebná k drcení 

Syenit Dolomit Pískovec 

AS1 [J] 2374,9 AD1 [J] 1639,8 AP1 [J] 606,2 

AS2 [J] 1442,3 AD2 [J] 995,9 AP2 [J] 368,2 

AS3 [J] 898,9 AD3 [J] 620,7 AP3 [J] 229,5 

AS4 [J] 572,7 AD4 [J] 395,4 AP4 [J] 146,2 

AS5 [J] 370,6 AD5 [J] 255,9 AP5 [J] 94,6 

AS6 [J] 242,2 AD6 [J] 167,3 AP6 [J] 61,8 

AS7 [J] 158,6 AD7 [J] 109,5 AP7 [J] 40,5 

AS8 [J] 103,2 AD8 [J] 71,3 AP8 [J] 26,3 
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Tab. 13 Drtící síly 

Syenit Dolomit Pískovec 

FS1 [N] 245091 FD1 [N] 169229 FP1 [N] 62562 

FS2 [N] 171599 FD2 [N] 118485 FP2 [N] 43802 

FS3 [N] 119858 FD3 [N] 82759 FP3 [N] 30595 

FS4 [N] 83425 FD4 [N] 57603 FP4 [N] 21295 

FS5 [N] 57769 FD5 [N] 39888 FP5 [N] 14746 

FS6 [N] 39713 FD6 [N] 27421 FP6 [N] 10137 

FS7 [N] 26995 FD7 [N] 18639 FP7 [N] 6891 

FS8 [N] 18041 FD8 [N] 12457 FP8 [N] 4605 

 

Tab. 14 Reakce třecích sil 

Syenit Dolomit Pískovec 

FTS1 [N] 110291 FTD1 [N] 76153 FTP1 [N] 28153 

FTS2 [N] 77220 FTD2 [N] 53318 FTP2 [N] 19711 

FTS3 [N] 53936 FTD3 [N] 37242 FTP3 [N] 13768 

FTS4 [N] 37541 FTD4 [N] 25921 FTP4 [N] 9583 

FTS5 [N] 25996 FTD5 [N] 17950 FTP5 [N] 6636 

FTS6 [N] 17871 FTD6 [N] 12339 FTP6 [N] 4562 

FTS7 [N] 12148 FTD7 [N] 8388 FTP7 [N] 3101 

FTS8 [N] 8119 FTD8 [N] 5606 FTP8 [N] 2072 

 

Tab. 15 Výsledné síly 

Syenit Dolomit Pískovec 

FVS1 [N] 268763 FVD1 [N] 185575 FVP1 [N] 68605 

FVS2 [N] 188173 FVD2 [N] 129929 FVP2 [N] 48033 

FVS3 [N] 131434 FVD3 [N] 90752 FVP3 [N] 33550 

FVS4 [N] 91482 FVD4 [N] 63166 FVP4 [N] 23352 

FVS5 [N] 63349 FVD5 [N] 43741 FVP5 [N] 16170 

FVS6 [N] 43548 FVD6 [N] 30069 FVP6 [N] 11116 

FVS7 [N] 29602 FVD7 [N] 20439 FVP7 [N] 7556 

FVS8 [N] 19784 FVD8 [N] 13660 FVP8 [N] 5050 

 

5.7 CELKOVÁ DRTÍCÍ SÍLA 

FCS =  FS1 + FS2 + FS3 + FS4 + FS5 + FS6 + FS7 + FS8 

FCS =  245 091 + 171 599 + 119 858 + 83 425 + 57 769 + 39 713 + 26 995 + 18 041 

FCS =  762 490 N 

(32)  

Kde: 
FS1,… ,8 [N] drtící síly 
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5.8 CELKOVÁ REAKCE TŘECÍ SÍLY 

FCTS =  FTS1 + FTS2 + FTS3 + FTS4 + FTS5 + FTS6 + FTS7 + FTS8 

FCTS =  110 291 + 77 220 + 53 936 + 37 541 + 25 996 + 17 871 + 12 148 + 8 119 

FCTS =  343 121 N 

(33)  

Kde: 
FTS1,… ,8 [N] reakce třecích sil 
 

5.9 CELKOVÁ ZATĚŽUJÍCÍ SÍLA 

FS =  FVS1 + FVS2 + FVS3 + FVS4 + FVS5 + FVS6 + FVS7 + FVS8 

FS =  268 763 + 188 173 + 131 434 + 91 482 + 63 349 + 43 548 + 29 602 + 19 784 

FS =  836 136 N 

(34)  

Kde: 
FVS1,… ,8 [N] výsledné síly 
 

Tab. 16 Celkové síly 

Syenit Dolomit Pískovec 

FCS [N] 762490 FCD [N] 526481 FCP [N] 194634 

FCTS [N] 343121 FCTD [N] 236917 FCTP [N] 87585 

FS [N] 836136 FD [N] 577332 FP [N] 213432 

 

5.10 URČENÍ POLOHY VÝSLEDNÉ ZATĚŽUJÍCÍ SÍLY 

Pro výpočet pomocí MKP je třeba stanovit působiště výsledné síly na kyvadlo. To bylo 

provedeno pomocí postupného skládání složek zatěžujících sil a určení jejich působiště. 

Pro jednoduchost je uveden pouze obecný vzorec pro stanovení působiště výsledné síly. 

OBECNÝ VZTAH PRO VÝPOČET PŮSOBIŠTĚ VÝSLEDNÉ SÍLY MEZI ZRNY 

x =  
F2 ∙ L

F1 + F2
 [mm] 

(35)  

Kde: 
F1 [N] zatěžující síla 1 
F2 [N] zatěžující síla 2 
FV1 [N] výsledná síla 
L [mm] vzdálenost mezi silami F1 a F2 
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Obr. 30 Schéma stanovení pozice výsledné síly 

Obr. 31 Schéma pozice zatěžující síly 

 
Kde: 
A = 500 mm vstupní rozvěr drtiče 
sd = 30 mm Výstupní štěrbina 
LV = 647 mm vzdálenost působiště výsledné síly od paty kyvadla 
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6 NÁVRH LOŽISEK KYVADLA 
Byla zvolena ložiska firmy ZVL s označením 22344EW33J. Ložiska jsou naklápěcí 

a umožňují vymezení nesouososti výstředníkového hřídele s pouzdrem ložisek v kyvadle.  

Výpočet byl proveden dle výrobce firmy ZVL 

Obr. 32 Soudečkové ložisko firmy ZVL [21] 

Tab. 17 Charakteristika ložiska [22] 

Rozměry Základní dynamická 
únosnost C [kN] 

Základní statická 
únosnost C0 [kN] D [mm] d [mm] B [mm] 

460 220 145 2417,1 3511,9 
 

Obr. 33 Silový obrazec působení sil v jednovzpěrném čelisťovém drtiči 

Kde: 
FS = 836 136 N Výsledná síla (drcení syenitu) 
RU = 260 847 N Síla v uchycení kyvadla 
FVZ = 671 167 N Síla ve vzpěrné desce 
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STŘEDNÍ PRŮMĚR LOŽISKA 

ds =  
d + D

2
 

ds =  
220 + 460

2
 

ds =  340 mm 

(36)  

Kde: 
D = 460 mm Vnější průměr ložiska 
d = 220 mm Vnitřní průměr ložiska 
 

STANOVENÍ POMĚRU Ϗ 

Ϗ =  
ϑ

ϑ1
 

Ϗ =  
49

31
 

Ϗ =  1,58 

(37)  

Kde: 
ϑ = 49 mm2·s-1 Kinematická viskozita při provozní teplotě ložiska (příloha 4) 
ϑ1 = 31 mm2·s-1 Kinematická viskozita pro definovanou frekvenci otáčení 

a zvolený rozměr ložiska (příloha 3) 
 

6.1 ŽIVOTNOST LOŽISKA 

Lna =  a1 ∙ a23 ∙ (
C

Pr
)

p

 

Lna =  0,53 ∙ 0,51 ∙ (
2417,1

260,847
)

10
3

 

Lna =  451,73 mil. otáček 

(38)  

Kde: 
a1 = 0,53 [-] Koeficient spolehlivosti (příloha 2) 
a23 = 0,51 [-] ZVL koeficient (příloha 5) 
Pr = RU = 260,847 kN Radiální dynamické ekvivalentní zatížení 
C = 2417,1 kN Základní dynamická únosnost ložiska [22] 
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POSOUZENÍ STATICKÉ ÚNOSNOSTI 

s0 =  
C0

Pr
 

s0 =  
3511,9

260,847
 

s0 =  13,46 

(39)  

Kde: 
C0 = 3511,9 kN Základní statická únosnost ložiska [22] 
 

Součinitel statické únosnosti musí být dle výrobce s0 > 3,5 

Ložiska vyhovují 
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7 PEVNOSTNÍ ANALÝZA KYVADLA 
V následující kapitole je popsána pevnostní analýza kyvadla jednovzpěrného čelisťového 

drtiče pomocí MKP. Celková analýza byla provedena v programu NX I-deas. 

7.1 MODEL KYVADLA A TVORBA SÍTĚ 

Kyvadlo jako svařenec byl řešen jako skořepinový model. Na vzniklé plochy byla vytvořena 

vhodná síť a jí přiřazeny jednotlivé tloušťky stěn, které se pohybují v rozmezí 20 až 35 mm 

dle Obr. 33 Barevně rozlišené tloušťky stěn skořepinového modelu. Excentrický hřídel 

s ložisky byl nahrazen pomocí prvku Beam a jeho uložení v ose kyvadla bylo provedeno 

prvkem Constraint. Stejně tak bylo provedeno nahrazení a uložení vzpěrné desky v loži 

pro vzpěrnou desku kyvadla. Uchycení vzpěrné desky v rámu drtiče bylo nahrazeno prvkem 

Displacement Restraint. Zatížení kyvadla bylo provedeno dle kapitoly 5. Zatížení kyvadla. 

Na závěr bylo přidáno zatížení tíhovým zrychlením. 

Obr. 34 Barevně rozlišené tloušťky stěn skořepinového modelu 
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Tab. 18 Tloušťky stěn skořepinového modelu 

Popis Barva Tloušťka [mm] 

Výztuha bočnic Červená 35 

Náboj Oranžová 30 

Čelní deska Oranžová 30 

Dolní výztuha Oranžová 30 

Zadní výztuha Oranžová 30 

Bočnice Zelená 25 

Sedlo vzpěrné desky Žlutá 20 

 

7.2 VÝSLEDKY PEVNOSTNÍ ANALÝZY 

Uvedená výsledná napětí jsou pro zatěžovací stavy při drcení syenitu, dolomitu a pískovce.  

Kyvadlo je svařeno z materiálu S355J0 (11 523). Tento materiál má dle normy ČSN 41 1523 

definovanou mez kluzu Re = 345 MPa pro tloušťku materiálu do 40 mm. [13] 

7.2.1 ZATÍŽENÍ – SYENIT 

Maximální napětí: σSmax = 214 MPa 

Maximální průhyb: ySmax = 0,685 mm 

Rozsah napětí: 0 až 250 MPa 

Obr. 35 Výsledná napětí při drcení syenitu - pohled 1 
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Obr. 36 Výsledná napětí při drcení syenitu - pohled 2 

Výsledná bezpečnost: 

kS =  
Re

σSmax
 (-) 

kS =  
345

214
 

kS =  1,61 

(40)  

Kde: 
Re = 345 MPa Mez kluzu materiálu kyvadla [13] 
σSmax = 214 Mpa Maximální napětí při drcení syenitu 
  

7.2.2 ZATÍŽENÍ – DOLOMIT 

Maximální napětí: σDmax = 148 MPa 

Maximální průhyb: yDmax = 0,474 mm 

Rozsah napětí: 0 až 250 MPa 
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Obr. 37 Výsledná napětí při drcení dolomitu - pohled 1 

Obr. 38 Výsledná napětí při drcení dolomitu - pohled 2 
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Výsledná bezpečnost: 

kD =  
Re

σDmax
 (-) 

kD =  
345

148
 

kD =  2,33 

(41)  

Kde: 
Re = 345 MPa Mez kluzu materiálu kyvadla [13] 
σDmax = 148 Mpa Maximální napětí při drcení dolomitu 
  

7.2.3 ZATÍŽENÍ – PÍSKOVEC 

Maximální napětí: σPmax = 55 MPa 

Maximální průhyb: yPmax = 0,177 mm 

Rozsah napětí: 0 až 250 MPa 

Obr. 39 Výsledná napětí při drcení pískovce - pohled 1 
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 Obr. 40 Výsledná napětí při drcení pískovce - pohled 2 

Výsledná bezpečnost: 

kP =  
Re

σPmax
 (-) 

kP =  
345

55
 

kP =  6,27 

(42)  

Kde: 
Re = 345 MPa Mez kluzu materiálu kyvadla [13] 
σPmax = 55 Mpa Maximální napětí při drcení pískovce 
 

U jednotlivých zatížení se mění pouze velikost napětí a průhybu. Charakter zatížení 

je ve všech třech stavech stejný, proto jsou působící napěti velmi podobná. Nejvíce namáhané 

části kyvadla jsou lože pro vzpěrnou desku, čelní deska a bočnice. 

7.3 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA 

Při této analýze je nastavena požadovaná bezpečnost. V tomto případě jsou zobrazeny stavy 

pro bezpečnost k = 2,5; 3; 3,5. Pro tyto bezpečnosti byly vypočteny hodnoty napětí 

a na základě těchto napětí byla na kyvadle nalezena místa, kde napětí překračuje stanovenou 

hodnotu a nesplňuje tak bezpečnost. Nevyhovující místa jsou označeny červenou barvou. 

Bezpečnostní analýza byla provedena pro nejhorší zatěžovací stav (drcení syenitu). 
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POŽADOVANÁ BEZPEČNOST K = 2,5 

σk2,5 =  
Re

k2,5
 

σk2,5 =  
345

2,5
 

σk2,5 =  138 MPa 

(43)  

Kde: 
Re = 345 MPa Mez kluzu materiálu kyvadla [13] 
k2,5 = 2,5 [-] Součinitel bezpečnosti - volen 
  

 

Obr. 41 Bezpečnostní analýza pro k = 2,5 - pohled 1 
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Obr. 42 Bezpečnostní analýza pro k = 2,5 - pohled 2 

POŽADOVANÁ BEZPEČNOST K = 3 

σk3 =  
Re

k3
 

σk3 =  
345

3
 

σk3 =  115 MPa 

(44)  

Kde: 
Re = 345 MPa Mez kluzu materiálu kyvadla [13] 
k3 = 3 [-] Součinitel bezpečnosti - volen 
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Obr. 43 Bezpečnostní analýza pro k = 3 - pohled 1 

Obr. 44 Bezpečnostní analýza pro k = 3 - pohled 2 
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POŽADOVANÁ BEZPEČNOST K = 3,5 

σk3,5 =  
Re

k3,5
 

σk3,5 =  
345

3,5
 

σk3,5 = 98,57 ≅  99 MPa 

(45)  

Kde: 
Re = 345 MPa Mez kluzu materiálu kyvadla [13] 
k3,5 = 3,5 [-] Součinitel bezpečnosti - volen 
 

Obr. 45 Bezpečnostní analýza pro k = 3,5 - pohled 1 
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Obr. 46 Bezpečnostní analýza pro k = 3,5 - pohled 2 

Z obr. 40 – 45 byla určena místa, která nevyhovují danému bezpečnostnímu koeficientu. 

Jedná se o místa, ve kterých působí zatížení, nebo kde se zatížení přenáší na další části stroje. 

7.4 OPTIMALIZACE KYVADLA  

Na základě předchozí bezpečnostní analýzy je provedena optimalizace původního návrhu 

kyvadla. Byly zesíleny bočnice kyvadla z 25 mm na 35 mm, čelní deska z 30 mm na 35 mm 

a vzájemně vyztuženy pomocí pěti žeber o tloušťce 35 mm. Dále pak byly upraveny tloušťky 

stěn pánve kyvadla, zadní desky a dolní spojovací desky. Materiál výztuh je shodný 

s materiálem konstrukce kyvadla. Optimalizace byla provedena pro zatížení při drcení syenitu 

a jejím cílem bylo snížení maximálního napětí modelu. 
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Obr. 47 Optimalizace kyvadla 

Tab. 19 Optimalizace kyvadla 

Barva Tloušťka [mm] 

Modrá 40 

Zelená 35 

Oranžová 30 

Růžová 25 

Žlutá 20 
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7.4.1 VÝSLEDKY OPTIMALIZACE KONSTRUKCE KYVADLA 

Maximální napětí: σSmax_OP = 118 MPa 

Maximální průhyb: ySmax_OP = 0,3 mm 

Rozsah napětí: 0 až 120 MPa 

Obr. 48 Optimalizace - výsledné napětí při drcení syenitu - pohled 1 
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Obr. 49 Optimalizace - výsledné napětí při drcení syenitu - pohled 2 

Obr. 50 Optimalizace - výsledné napětí při drcení syenitu - pohled 3 
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Obr. 51 Optimalizace - výsledné napětí při drcení syenitu - pohled 4 

Obr. 52 Optimalizace - výsledné napětí při drcení syenitu - pohled 5 
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Výsledná bezpečnost: 

kS_OP =  
Re

σSmax_OP
 (-) 

kS_OP =  
345

118
 

kS_OP =  2,92 

(46)  

Kde: 
Re = 345 MPa Mez kluzu materiálu kyvadla [13] 
σSmax_OP = 118 Mpa Maximální napětí po optimalizaci při drcení syenitu 
 

7.5 PEVNOSTNÍ ANALÝZA PŘI DRCENÍ ZRNA V KRAJNÍ POLOZE 

Uvedená výsledná napětí jsou pro zatěžovací stavy při drcení syenitu, kdy zrno je umístěno 

na kraji čelní desky kyvadla. Určení polohy zatěžující síly bylo provedeno podobně 

jako v kapitole 5.10. V prvním případě byla brána v úvahu drtící síla třetího a čtvrtého zrna. 

Poloha zatěžující síly od dolního okraje kyvadla byla volena 405 mm a její velikost stanovena 

podle rovnice č. 35. Podobně byl proveden druhý případ, kde byla brána v úvahu drtící síla 

pátého a šestého zrna a poloha zatěžující síly od dolního okraje kyvadla byla volena 157 mm. 

Obr. 53 Schéma pozic zatěžujících sil 
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Kde: 
LV1 = 405 mm Vzdálenost zatěžující síly od paty kyvadla pro první případ 
LV2 = 157 mm Vzdálenost zatěžující síly od paty kyvadla pro druhý případ 
 

7.5.1 VÝSLEDEK PEVNOSTNÍ ANALÝZY V PRVNÍM PŘÍPADĚ 

Zatěžující síla: FS_KR1 = 210929 N 

Třecí síla: FT_KR1 = 94918 N 

Maximální napětí: σSmax_KR1 = 134 MPa 

Maximální průhyb: ySmax_KR1 = 0,307 mm 

Rozsah napětí: 0 až 150 MPa 

Obr. 54 Výsledné napětí v prvním případě - pohled 1 



BRNO 2018 

 

 

 

73 
 

PEVNOSTNÍ ANALÝZA KYVADLA 

 

Obr. 55 Výsledné napětí v prvním případě - pohled 2 

Výsledná bezpečnost: 

kS_KR1 =  
Re

σSmax_KR1
 (-) 

kS_KR1 =  
345

134
 

kS_KR1 =  2,57 

(47)  

Kde: 
Re = 345 MPa Mez kluzu materiálu kyvadla [13] 
σSmax_KR1 = 134 Mpa Maximální napětí v prvním případě 
 

7.5.2 VÝSLEDEK PEVNOSTNÍ ANALÝZY VE DRUHÉM PŘÍPADĚ 

Zatěžující síla: FS_KR2 = 102059 N 

Třecí síla: FT_KR2 = 45927 N 

Maximální napětí: σSmax_KR2 = 98,5 MPa 

Maximální průhyb: ySmax_KR2 = 0,359 mm 

Rozsah napětí: 0 až 150 MPa 
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Obr. 56 Výsledné napětí ve druhém případě - pohled 1 

Obr. 57 Výsledné napětí ve druhém případě - pohled 2 
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Výsledná bezpečnost: 

kS_KR2 =  
Re

σSmax_KR2
 (-) 

kS_KR2 =  
345

98,5
 

kS_KR2 =  3,5 

(48)  

Kde: 
Re = 345 MPa Mez kluzu materiálu kyvadla [13] 
σSmax_KR2 = 98,5 Mpa Maximální napětí ve druhém případě 
 

Po optimalizaci došlo k výraznému snížení napětí. Výsledný koeficient bezpečnosti 

kS_KR1 = 2,57 vyhovuje. Kyvadlo jako celek je dostatečně tuhé.  
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ZÁVĚR 

 

ZÁVĚR 
Na začátku diplomové práce byla vypracována krátká rešerše věnovaná rozpojování 

geologického materiálu, kde následoval popis základních teorií a způsobů rozpojování. 

Následně byly představeny drtící stroje, blíže popsány jednovzpěrné a dvouvzpěrné čelisťové 

drtiče, hlavní části těchto drtičů a princip jejich fungování. K závěru rešerše byly uvedeny 

důležité rozdíly mezi nimi. 

Následující část se věnuje návrhu důležitých částí drtiče. Nejprve byl zvolen elektromotor 

od společnosti SIEMENS a parametry setrvačníků. Na základě výsledků byl zvolen svěrný 

spoj Tollok pro spojení výstředníkového hřídele se setrvačníky. Dále byl proveden výpočet 

výkonnosti drtiče. 

Další část práce se věnuje rozměrovému návrhu kyvadla. Byly popsány technologie svařování 

a odlévání a uvedeny jejich výhody a nevýhody. Po výběru způsobu výroby kyvadla 

byl proveden analytický výpočet k určení zatížení kyvadla při drcení. Výpočet byl proveden 

podle objemové teorie. Jako drcený materiál byl zvolen syenit, dolomit a pískovec. 

Po provedení silového rozkladu celkové drtící síly na reakce byla zvolena dvouřadá 

soudečková ložiska firmy ZVL uložená v pouzdru kyvadla. 

Podstatnou část práce tvoří pevnostní analýzy kyvadla, která byla provedena v program  

NX I-deas pomocí metody konečných prvků. Ve vymodelovaném skořepinovém modelu 

byla vytvořena síť. Dále byly zadány okrajové podmínky a zatížení při drcení syenitu, 

dolomitu a pískovce. Na základě bezpečnostní analýzy byla vyhodnocena kritická místa. 

Následná optimalizace byla zaměřena na tyto místa. Po provedení pevnostní analýzy 

po optimalizaci pro stejná zatížení bylo dosaženo dostatečné bezpečnosti modelu kyvadla. 

Na závěr byla vypracována výkresová dokumentace kyvadla a sestavy drtiče v prostřední 

programu AutoCad. Jednotlivé modely byly vytvořeny v programu Autodesk Inventor. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

AR [J] Práce potřebná k rozpojení 

A [mm] 
Vzdálenost mezi pohyblivou a nepohyblivou čelistí v horní 
části drtiče (vstupní rozvěr drtiče) 

a1 [-] Koeficient spolehlivosti 

a23 [-] ZVL koeficient 

AD1,…,8 [J] Práce potřebná k drcení zrna dolomitu 

ak [mm] Šířka dopadové desky 

AP1,…,8 [J] Práce potřebná k drcení zrna pískovce 

AS1,…,8 [J] Práce potřebná k drcení zrna syenitu 

B [mm] Šířka ložiska 

BČ [mm] šířka čelistí 

bk [mm] Celková výška kyvadla 

bv [mm] Šířka věnce 

C [-] Konstrukční faktor 

C [kN] Základní dynamická únosnost 

C0 [kN] Základní statická únosnost 

ck [mm] Vzdálenost pouzdra k patě kyvadla 

D [mm] Vnější průměr ložiska 

d [mm] Vnitřní průměr ložiska 

D1 [m] Rozměr zrna před zdrobněním 

D1,…,8 [mm] Průměry zrn zaplněného drtiče 

D2 [m] Rozměr zrna po zdrobnění 

De [mm] Zvolený minimální průměr náboje setrvačníku 

Dem [mm] Minimální vnější průměr náboje 

dk [mm] Šířka kyvadla 

Dmax [mm] Maximální rozměr zrna vstupujícího do drtiče 

dmax [mm] Maximální rozměr zrna vystupujícího z drtiče 

dR [mm] Průměr řemenice 

DS [mm] Průměr setrvačníku 

dS [mm] Střední průměr ložiska 

dstř [mm] Střední průměr zrna 

DT [mm] Průměr spoje 

E [GPa] Modul pružnosti v tahu 
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e [mm] Excentricita výstředníkového hřídele - volena 

ek [mm] Vzdálenost konce bočnice k odrazové desce 

ES [GPa] Modul pružnosti syenitu 

F [N] Drtící síla kolmá na pohyblivou čelist 

f [Hz] Frekvence napájení 

F‘ [N] Drtící síla kolmá na pevnou čelist 

F1 [N] Zatěžující síla 1 

F2 [N] Zatěžující síla 2 

FCD [N] Celková drtící síla při drcení dolomitu 

FCP [N] Celková drtící síla při drcení pískovce 

FCS [N] Celková drtící síla při drcení syenitu 

FCTD [N] Celková reakce třecí síly při drcení dolomitu 

FCTD [N] Celková reakce třecí síly při drcení pískovce 

FCTS [N] Celková reakce třecí síly při drcení syenitu 

FD [N] Celková zatěžující síla při drcení dolomitu 

FD1,…,8 [N] Drtící síly při drcení dolomitu 

fk [mm] Vzdálenost čela kyvadla od osy pouzdra 

Fmax [N] Maximální síla 

FP [N] Celková zatěžující síla při drcení pískovce 

FP1,…,8 [N] Drtící síly při drcení pískovce 

FS [N] Celková zatěžující síla při drcení syenitu 

FS_KR1 [N] Zatěžující síla drcení zrna v prvním případě 

FS_KR2 [N] Zatěžující síla drcení zrna ve druhém případě 

FS1,…,8 [N] Drtící síly při drcení syenitu 

Ft [N] Třecí síla 

FT_KR1 [N] Třecí síla drcení zrna v prvním případě 

FT_KR2 [N] Třecí síla drcení zrna ve druhém případě 

FTD1,…,8 [N] Reakce třecí síly při drcení dolomitu 

FTP1,…,8 [N] Reakce třecí síly při drcení pískovce 

FTS1,…,8 [N] Reakce třecí síly při drcení syenitu 

Fv [N] Výsledná síla 

FV1 [N] Výsledná síla 

FVD1,…,8 [N] Výsledná síla při drcení dolomitu 

FVP1,…,8 [N] Výsledná síla při drcení pískovce 
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FVS1,…,8 [N] Výsledná síla při drcení syenitu 

FVZ [N] Síla ve vzpěrné desce 

fx [-] Součinitel tření mezi čelistí a drceným materiálem 

g [m·s-2] Tíhové zrychlení 

gk [mm] Vzdálenost osy kyvadla od paty 

h [mm] Dráha pádu materiálu 

hk [mm] Výška čelní desky 

hv [mm] Tloušťka věnce 

i [-] Převodový poměr 

IC [kg·m2] Celkový moment setrvačnosti 

ik [mm] Poloha sedla vůči ose kyvadla v prvním směru 

IPn [kg·m2] Moment setrvačnosti daný výkonem a otáčkami el. motoru 

IS [kg·m2] Moment setrvačnosti setrvačníku 

jk [mm] Poloha sedla vůči ose kyvadla v druhém směru 

k2,5 [-] Součinitel bezpečnosti roven 2,5 

k3 [-] Součinitel bezpečnosti roven 3 

k3,5 [-] Součinitel bezpečnosti roven 3,5 

kBo [-] Bondův součinitel 

kD [-] Součinitel bezpečnosti při drcení dolomitu 

kK [J·kg-1] Součinitel úměrnosti podle Kirpičeva 

kk [mm] Šířka pouzdra 

kKi [J] Konstanta (nutno stanovit experimentálně) 

kP [-] Součinitel bezpečnosti při drcení pískovce 

kpm [-] Součinitel přetížení elektromotoru 

kR [J·m-2] Rittingerův součinitel 

kS [-] Součinitel bezpečnosti při drcení syenitu 

kS_KR1 [-] Součinitel bezpečnosti drcení zrna syenitu v prvním případě 

kS_KR2 [-] Součinitel bezpečnosti drcení zrna syenitu ve druhém případě 

kS_OP [-] Součinitel bezpečnosti po optimalizaci při drcení syenitu 

kSpoje [-] Bezpečnostní součinitel navrženého spoje 

kZS [-] Součinitel zaplnění štěrbiny 

L [mm] Vzdálenost mezi silami F1 a F2 

l1 [m] Rozměr zrna před zdrobněním 

l2 [m] Rozměr zrna po zdrobnění 
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lk [mm] Šířka uložení ložisek 

Lna [mil. ot.] Životnost ložiska 

LV [mm] Vzdálenost působiště výsledné síly od paty kyvadla 

LV1 [mm] Vzdálenost zatěžující síly od paty kyvadla pro první případ 

LV2 [mm] Vzdálenost zatěžující síly od paty kyvadla pro druhý případ 

m [kg] Hmotnost rozpojovaného materiálu 

mk [mm] Průměr pouzdra 

mm [kg] Hmotnost 

MN [N·m] Jmenovitý moment 

Mt [N·m] Přenesený moment 

mV [kg] Hmotnost věnce setrvačníku 

nk [mm] Průměr uložení ložisek 

nn [min-1] Jmenovité otáčky 

nS [min-1] Otáčky setrvačníku 

nS1 [s-1] Otáčky setrvačníku 

nS2 [s-1] Otáčky nepohybujícího se setrvačníku  

ok [mm] Vnitřní průměr pouzdra 

p [-] Počet setrvačníků 

P [W] Mechanický výkon na hřídeli 

PN [kW] Jmenovitý výkon 

pn [MPa] Tlak na náboj 

Pr = RU [kN] Radiální dynamické ekvivalentní zatížení 

Q [t·h-1] Výkonnost drtiče podle Levensona 

QT [t·h-1] Hmotnostní výkonnost podle Taggarta 

QZ [t·h-1] Základní výkonnost drtiče 

R‘2 [N] Síla ve vzpěrné desce 

R1 [N] Síla v uchycení kyvadla 

R2 [N] Síla ve vzpěrné desce 

Re [MPa] Mez kluzu materiálu kyvadla 

Ro [N] Síla v ojnici 

Rp0,2 [MPa] Smluvní mez kluzu materiálu setrvačníku 

RU [N] Síla v uchycení kyvadla 

s [-] Stupeň rozpojení 

S0 [m2] Povrch části suroviny před rozpojením 
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S0 [-] Statická únosnost 

S1 [m2] Povrch části produktu po rozpojení 

sd [mm] Výstupní štěrbina 

tp [s] Doba pádu materiálu 

tSmin [mm] Minimální šířka výstupní štěrbiny 

tZ [s] Teoretická doba do zastavení drtiče 

V [m3] Objem rozpojovaného materiálu 

Vvst1,…,8 [m3] Vstupní objemy zrn zaplněného drtiče 

Vvyst1,…,8 [m3] Výstupní objemy zrn zaplněného drtiče 

x [mm] Působiště výsledné síly 

yDmax [mm] Maximální průhyb při drcení dolomitu 

yPmax [mm] Maximální průhyb při drcení pískovce 

ySmax [mm] Maximální průhyb při drcení syenitu 

ySmax_KR1 [mm] Maximální průhyb při drcení syenitu v prvním případě 

ySmax_KR2 [mm] Maximální průhyb při drcení syenitu ve druhém případě 

ySmax_OP [mm] Maximální průhyb po optimalizaci při drcení syenitu 

z [mm] Výpočtový zdvihu kyvadla 

z1,…,8 [mm] Zdvihy v daných místech doteku zrn s pohyblivou čelistí 

αk [°] Úhel sedla 

β [°] Úhel záběru drtiče 

δ [-] Nerovnoměrnost chodu otáčení 

ΔE [J] Celkový moment setrvačnosti setrvačníků 

Δlmax [m] Maximální prodloužení 

ΔS [m2] Přírustek povrchu 

η [-] Účinnost 

ϑ [mm2·s-1] Kinematická viskozita při provozní teplotě ložiska 

ϑ1 [mm2·s-1] 
Kinematická viskozita pro definovanou frekvenci otáčení 
a zvolený rozměr ložiska 

ρV [kg·m-3] Objemová hmotnost rozpojovaného materiálu 

ρVmat [t·m3] Sypná objemová hmotnost materiálu 

ρVo [kg·m-3] Měrná hmotnost (hustota) oceli 

σD [MPa] Pevnost v tlaku 

σDmax [MPa] Maximální napětí při drcení dolomitu 

σDS [MPa] Pevnost v tlaku syenitu 

σk2,5 [MPa] Napětí při zvolené bezpečnosti 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

σk3 [MPa] Napětí při zvolené bezpečnosti 

σk3,5 [MPa] Napětí při zvolené bezpečnosti 

σPmax [MPa] Maximální napětí při drcení pískovce 

σSmax [MPa] Maximální napětí při drcení syenitu 

σSmax_KR1 [MPa] Maximální napětí při drcení syenitu v prvním případě 

σSmax_KR2 [MPa] Maximální napětí při drcení syenitu ve druhém případě 

σSmax_OP [MPa] Maximální napětí po optimalizaci při drcení syenitu 

ωS [s-1] Úhlová rychlost setrvačníku 

Ϗ [-] Poměr kinematických viskozit 
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PŘÍLOHA 

 

SEZNAM PŘÍLOH 
Příloha 1 Tabulka svěrných spojů Tollok 

Příloha 2 Tabulka hodnot koeficientu a1 

Příloha 3 Graf pro stanovení kinematické viskozity 1 

Příloha 4 Graf pro stanvení kinematické viskozity 2 

Příloha 5 Graf pro základní stanovení hodnoty a23 

Příloha 6 DCJ 900x500: pohled 1 

Příloha 7 DCJ 900x500: pohled 2 

Příloha 8 DCJ 900x500: pohled 3 

Příloha 9 DCJ 900x500: pohled 4 

 

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 

VÝKRES SESTAVY DCJ 900x500 0-5oADI/9-0 1/5 

SEZNAM POLOŽEK DCJ 900x500 0-5oADI/9-0 2/5 

SEZNAM POLOŽEK DCJ 900x500 0-5oADI/9-0 3/5 

SEZNAM POLOŽEK DCJ 900x500 0-5oADI/9-0 4/5 

SEZNAM POLOŽEK DCJ 900x500 0-5oADI/9-0 5/5 

VÝKRES SVARKU KYVADLO 1-5oADI/9-02/00 1/2 

VÝKRES SVARKU KYVADLO 1-5oADI/9-02/00 2/2 
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Příloha 1 – Tabulka svěrných spojů Tollok 

 

Příloha 2 – Tabulka hodnot koeficientu a1 
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Příloha 3 – Graf pro stanovení kinematické viskozity 1 
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Příloha 4 – Graf pro stanvení kinematické viskozity 2 
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PŘÍLOHA 

 
Příloha 5 – Graf pro základní stanovení hodnoty a23 
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Příloha 6 – DCJ 900x500: pohled 1 
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Příloha 7 - DCJ 900x500: pohled 2 
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Příloha 8 - DCJ 900x500: pohled 3 
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PŘÍLOHA 

 
Příloha 9 - DCJ 900x500: pohled 4 

 

 

 

 

 

 

 

  


