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1. Úvod

Rostliny jsou neodmyslitelnou složkou životního prostředí. Jsou součástí našeho okolí a suroviny rostlinného původu,
nás provázejí od prvních do posledních okamžiků našeho života. Suroviny rostlinného původu nelze plnohodnotně nahra-
dit, ačkoliv v některých oblastech lidské činnosti existují substituenty. V celosvětovém měřítku jsou však rostlinné surovi-
ny stále základním prvkem lidské výživy, nenahraditelnými průmyslovými surovinami a důležitým, pro část lidstva stále
hlavním, zdrojem energie. Rostliny jsou důležitým článkem pro zajištění koloběhu a akumulace živin a energie na Zemi.

Z hlediska zpracování je nevýhodou všech rostlinných materiálů jejich značná nehomogenita a nízká objemová hmotnost.
Tyto vlastnosti způsobují, že jsou rostlinné materiály v surovém stavu zpracovatelné většinou velmi obtížně. Jejich dopra-
va, manipulace a skladování je značně neefektivní. Z těchto důvodů je problematika zpracování a využívání rostlinné
biomasy nutně spojena s prováděním rozměrových úprav. Špatné rozměrové vlastnosti surovin se v praxi částečně eliminují
rozdružením materiálu na menší částice. Rozdružování je nejčastěji prováděnou operací při rozměrových úpravách rostlinné
biomasy.

Hlavní úlohou rozdružení (uváděného častěji termínem desintegrace) je vedle homogenizace a zvýšení objemové hmot-
nosti zejména příprava materiálu jako vstupní suroviny pro další využití. Rozdružený materiál ve stavu štěpky, drtě atd. je
lépe využitelný k energetickým i neenergetickým účelům.

Rostlinná biomasa v souvislosti s intenzifikací údržby krajiny, veřejných prostranství, nakládání s odpady, ale i v souvislosti
s cíleným pěstováním rostlin k potravinářským, energetickým, okrasným či jiným účelům, nalézá stále častěji uplatnění jako
součást kompostovací základky nebo jako surovina pro výrobu biopaliv. Rozdružený materiál lze efektivněji dopravovat,
manipulovat, ale též sušit a skladovat. Materiál rozdružený na menší částice má větší měrný povrch, což má pozitivní vliv na
rychlost chemických reakcí. Například při kompostování se drobnější částice rychleji rozkládají.

Z hlediska chemických a fyzikálně-mechanických vlastností je naprostá většina rostlinné biomasy zpracovávané pomocí
drtičů, štěpkovačů a řezaček lignocelulozovým materiálem. Vlastnosti lignocelulozových rostlin se vzájemně liší díky pří-
slušnosti k různým druhům, ale rozdílné vlastnosti mají i jednotlivé části jedné rostliny.

Rostlinnou biomasu lze podle charakteru pletiv, kterými je tvořena, rozdělit na dvě skupiny. První skupinou je rostlinná
biomasa na bázi dřevin, tedy rostlin, jejichž části jsou dřevnaté. Druhou skupinou je biomasa na bázi nedřevnatých rostlin,
občas v odborné literatuře označovaných jako stébelniny. Toto označení však nepokrývá přesně celou škálu nedřevnatých
rostlin, protože stonek nedřevnatých rostlin nemusí být tvořen vždy stéblem. Velmi často má stonek charakter stvolu nebo
lodyhy. Z botanického hlediska je proto vhodnější tuto skupinu surovin označovat jako rostlinnou biomasu na bázi bylin,
tedy bylinnou biomasu.

Různé vlastnosti rostlin a odlišné způsoby jejich využití jsou hlavním důvodem, proč je v praxi využití konkrétního
desintegračního zařízení více nebo méně vhodné. Správná či nesprávná volba zařízení se vždy promítá do exploatačních
vlastností a energetické a ekonomické náročnosti desintegrace. Ovlivňuje tak parametry celé technologické linky, do které
je včleněna.

Cílem této publikace je seznámit čtenáře s parametry řezaček, štěpkovačů a drtičů používaných v podmínkách ČR a
pomoci při výběru a provozování konkrétního zařízení v praxi.
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2. Technické řešení desintegrace rostlinných surovin

Desintegrace je energeticky poměrně náročná operace.
Z toho důvodu je vhodné spojit ji s jinými operacemi. Ty-
pickým příkladem takového spojení je sklizeň rostlin sklíze-
cí řezačkou. Při přejezdu konvenční sklízecí řezačky sklíze-
ným porostem je oddělena sklízená část rostliny a doprave-
na do řezacího ústrojí. Zde proběhne její desintegrace a
vzniklá řezanka je dopravena do dopravního prostředku.
Sklízecí řezačka tedy integruje operaci sklizně desintegrace
a manipulace. Takový postup je vhodný z hlediska energe-
tického, logistického i technologického. Podobným způso-
bem je výhodné desintegraci provádět ve spojení s jinými
operacemi (údržba a likvidace porostů, doprava, skladová-
ní, homogenizace směsi atd.).

Technické řešení desintegrace rostlinné biomasy není
zpravidla nijak obtížné, ale jeho správnost je velmi důležitá
z hlediska efektivity vložených finančních prostředků.
Správné řešení může ušetřit výrazné množství finančních
prostředků, které by bylo nutné vložit do dopravy, manipu-
lace nebo do likvidace nevyužitelné hmoty. Oproti tomu
nevhodné řešení může vést ku vložení investičních pro-
středků do zařízení, které je nevhodné. V daném případě
zpracování surovin lze použít pouze omezeně a návratnost
investičních prostředků je pak neúměrně dlouhá.

2.1. Řezačky

Řezačky jsou v podmínkách ČR využívány ve formě sta-
cionárních i mobilních zařízení. Konstrukční provedení ře-
zacího ústrojí má několik alternativ nejčastěji používané
způsoby jsou:

- bubnové řezací ústrojí
- kolové řezací ústrojí
- cepové sklízeče

Stacionární formy řezaček jsou používány méně často.
Nejčastěji jsou koncipovány jako součást linky, kde je nut-
né rozdružit volně loženou nebo balíkovanou slámu.

Nejběžnější forma je využívání řezaček v mobilní formě
jako sklízecích řezaček.

V praxi jsou pro desintegraci rostlinné biomasy na bázi
dřevin nejčastěji používány štěpkovače a drtiče. Při desin-
tegraci rostlinných surovin na bázi bylin jsou nejčastěji
používaným zařízením řezačky. Při desintegraci na malé čás-

Obr.1: Schema samojízdné sklízecí řezačky: 1-žací ústrojí (případně adaptér); 2- základní jednotka; 3- dělič;
4- žací lišta; 5-přiháněč; 6- průběžný šnekový dopravník; 7- plaz; 8- vkládací ústrojí; 9- řezací ústrojí;
10- brousicí zařízení; 11- hubice; 12- metač; 13- koncovka; 14- sklopka

Sklizeň bylin pomocí sklízecí řezačky (schéma na obrázku
1) probíhá jednofázově, nebo ve druhé fázi po předchozí
sklizni semen sklízecí mlátičkou. Při jednofázové sklizni je
porost posečen pomocí žacího válu nebo adaptéru, který je
při dvoufázové sklizni zpravidla nahrazen sběracím mecha-
nizmem (viz. obrázky 2 až 5). Následně je materiál dopraven
pomocí vkládacího mechanizmu do řezacího ústrojí.

tice (tzv. jemné desintegraci; například při přípravě směsí
před lisováním tuhých biopaliv) jsou nejčastěji používány
drtiče, nebo speciální štěpkovače. Tato zařízení jsou někdy
označována jako dodrcovače.
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Obr. 2: Jednofázová sklizeň sklízecí řezačkou

 

Obr. 3: Sklízecí řezačka s řádkovým adaptérem

Obr. 4: Sklízecí řezačka se sběracím adaptérem

Při zpracování rostlinné biomasy řezačkou je rovina řezu
vedena zpravidla kolmo na osu stébla (směr podávání).
Nařezaný materiál si ponechává trubkový charakter [32].
Nařezaný materiál je pomocí metače a ventilačního účinku
řezacího mechanizmu dopravován do dopravního prostřed-
ku.

Spotřeba energie je závislá na délce nařezaných částic,
mechanických vlastnostech řezaného materiálu a opotře-
bení řezacích segmentů. Agrotechnické požadavky pro
mobilní sklízecí řezačky uvažují 3 výkonnostní třídy pod-

le rozmezí hmotnostního toku materiálu (do 10 kg.s-1, 10 –
25 kg.s-1 a více). Podle délky řezanky a množství řezaného
materiálu se spotřeba energie vyjádřená v měrné spotřebě
motorové nafty pohybuje v rozmezí 15 – 25 l.ha-1. Délka
výstupní řezanky je 20 – 120 mm [32]. Spotřebu energie při
sklizni bylin samojízdnou sklízecí řezačkou udává odborná
literatura v rozmezí 68,9 MJ.t-1 [37] až 164,2 MJ.t-1 [19].

 

Obr. 5: Sklízecí řezačka s rotačním žacím
   adaptérem

Tabulky v příloze udávají parametry některých vybra-
ných sklízecích řezaček na našem trhu od českých a zahra-
ničních výrobců. Z údajů v těchto tabulkách je evidentní,
že převažují sklízecí řezačky s bubnovým řezacím ústrojím
ve výkonnostní třídě nad 25 kg.s-1. Výrobci udávají hmot-
nostní průtok při zpracovávání mokrého materiálu, tedy při
obsahu sušiny kolem 40 %. Při sklizni suchých bylin dosa-
hují současné sklízecí řezačky hmotnostní průtok hmoty
do 10 kg.s-1. Z hlediska začlenění sklízecích řezaček do tech-
nologického postupu sklizně rostlinné biomasy je výho-
dou univerzálnost nasazení pro různé suroviny a vyřešený
způsob manipulace s výstupním materiálem ve formě ře-
zanky. Podle odborné literatury [32] je optimální nasazení
návěsné sklízecí řezačky u porostů s výnosem mokré hmo-
ty 15 až 50 t.ha-1 s výškou porostu 150 až 1500 mm a samo-
jízdných při výnosu až 80 t.ha-1 při výšce porostu až 3 500
mm. U samojízdných typů řezaček je nevýhodou vysoká
pořizovací cena, která vyžaduje vysoké využití během roku.

2.2. Štěpkovače

Na rozdíl od sklízecích řezaček jsou štěpkovače používá-
ny výhradně k desintegraci rostlinné biomasy na bázi dře-
vin. Desintegrace je nutnou součástí většiny technologic-
kých postupů zpracování dřevnaté biomasy. Typickým pří-
kladem je výroba dřevní štěpky jako paliva, jako součásti
kompostovací zakládky, nebo při výrobě stavebních desek
atd.. Obsah sušiny v dřevnaté biomase je v průběhu skliz-
ně nízký (cca 50 %), proto je začlenění desintegrace do
sklizňových postupů opět výhodné z hlediska energetic-
kého, logistického i technologického.
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Obr. 6:  Konstrukčně upravená řezačka CLAAS
   Jaguár používaná jako sklízecí štěpkovač
   se zásobníkem

Obr. 7: Štěpkovač Pezzolato 110 mb – měření
  spotřeby paliva při desintegraci ovocných
  dřevin

V průběhu sklizně jsou používány mobilní formy štěpko-
vačů (viz obr. 6 a 7). V ČR jsou nejoblíbenější a také nejčas-
těji používané mobilní nesamojízdné štěpkovače (obr. 7),
integrované k energetickému prostředku, nejčastěji trakto-
ru nebo nosiči nářadí odpovídající výkonové třídy. Zařízení
mohou být vybaveny i vlastním energetickým zdrojem, kte-
rým je spalovací motor  nebo elektromotor. Spalovací motor
je vhodnější při převažující práci v terénu. Potřebný příkon
mobilních štěpkovačů využitelných při technologickém
postupu sklizně zemědělských a lesnických surovin se po-
hybuje v desítkách kW. Nesamojízdné mobilní (označova-
né též jako semimobilní) štěpkovače jsou konstrukčně ře-
šeny jako přívěsné, návěsné nebo nesené. Možný je též
způsob, kdy má štěpkovač formu kontejnerové nástavby
(viz obr. 8) [40]. Další způsob začlenění štěpkovačů do po-
stupu sklizně je jejich využití jako samostatných sklízecích
strojů. Sklízecí štěpkovače jsou řešeny jako upravené sklí-
zecí řezačky vybavené adaptérem nebo jako harvestory,

případně vyvážecí soupravy, které jsou vybavené štěpko-
vacím zařízením.

Stacionární štěpkovače jsou využívány při štěpkování
většího množství surovin. Stacionární štěpkovače mají
vlastní pohon [49]. Výkon energetického zdroje se pohy-
buje od 10 do 100 kW. Přehled štěpkovačů je v tabulkách
v příloze.

Velikost naštěpkovaných částic, v závislosti na dalším
využívání, je od 8 mm do 20 cm. Energie spotřebovaná
na štěpkování závisí výrazně na stupni desintegrace, fyzi-
kálních vlastnostech štěpkovaného materiálu (obsah vody,
hustota atd.) a typu štěpkovače. Pohybuje se obvykle  na
úrovni 20-75 kWh.t-1.

Podle štěpkovacího ústrojí lze štěpkovače rozdělit na:
- kolové
- bubnové
- šnekové
- diskové

Výhodou většiny štěpkovačů je možnost nastavit veli-
kost výstupních částic. Ta je stejnoměrná, obvykle
s převažujícím podílem delších částic. Nevýhodou štěpko-
vačů je vysoká citlivost vůči cizorodým předmětům.

 

Obr. 8:  Štěpkovač ve formě  kontejnerové nástavby

Při jemné desintegraci jsou uplatňovány štěpkovače, kte-
ré umožňují výrobu štěpky požadované velikosti. Pracovní
ústrojí těchto štěpkovačů je zpravidla bubnové nebo kolo-
vé. Výhoda štěpkovačů je ve větší rovnoměrnosti velikosti
výstupních částic a nižších hodnotách měrné spotřebova-
né energie [42]. To proto, že u štěpkovačů je převládajícím
druhem namáhání střih. Nevýhodou štěpkovačů při využí-
vání k jemné desintegraci energetickoprůmyslových suro-
vin je omezená velikost minimálního rozměru výstupních
částic.
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Obr. 9: Nejčastěji používané systémy štěpkování (zleva: bubnové, kolové, šnekové)

2.3. Drtiče
Drtiče jsou při sklizni dřevnaté biomasy používány

v případech, kdy nejsou kladeny přísné požadavky na ve-
likost výstupních částic. Při činnosti drtičů dochází ke kom-
binaci několika druhů namáhání. Podle druhu drticího zaří-
zení převládají při drcení nárazy, lom a roztírání (viz obr. 16)
[47].

Při sklizni se používají mobilní nesamojízdné  formy drti-
čů, které jsou osazeny vlastním motorem. Mají návěsnou
nebo přívěsnou formu. Spotřeba energie je vyšší než u
štěpkovačů.

Obr. 10: Mobilní drtič ve formě návěsu, maximální přepravní rychlost 80 km.h-1.

Při sklizni dřevnaté biomasy lze využít drticí ústrojí [29]:
- kladivové
- válcové
- šnekové
- nožové, segmentové
- šredry

   

Obr. 11: Nejčastěji používané systémy drcení

Drtiče jsou v porovnání se štěpkovači méně náchylné na
poškození pracovního ústrojí vlivem cizorodých předmětů,
ale mají větší spotřebu energie a nerovnoměrnost velikosti
výstupních částic.
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Drtiče používané pro jemnou desintegraci rostlinných
surovin mají většinou kladívkové drticí ústrojí. Jemná des-
integrace pomocí drtičů je zpravidla řešena jako vícestup-
ňová. Tímto způsobem lze eliminovat nerovnoměrnost ve-
likosti částic a snížit energetickou náročnost. Energetická
náročnost jemné desintegrace pomocí drtiče se pohybuje
od 10 do 300 kWh.t-1 [37, 32]. Závisí na stupni desintegra-
ce, fyzikálních vlastnostech materiálu (např. obsah vody,
houževnatost, tvrdost) a vlastnostech desintegračního za-
řízení [38].

2.4. Vícestupňová desintegrace

Při některých způsobech využívání rozdruženého mate-
riálu jsou následujícím technologickým postupem kladeny
zvýšené požadavky na velikost a tvar výstupních částic.
Tento požadavek je často důležité splnit z důvodu zaručení
průchodnosti dopravních cest a funkčnosti skladovacího
zařízení (např. zásobníku). Před lisováním do tvaru briket
nebo pelet je třeba uvést surovinu do stavu, který splňuje
požadavky na vstupní materiál. Toho lze v rámci technolo-
gického procesu dosáhnout vícestupňovou desintegrací,
včleněním třídícího zařízení, nebo vhodnou kombinací obou
způsobů.

 

Obr. 12: Linka využívající princip vícestupňové
    desintegrace pomocí dvou sériově
    uspořádaných drtičů

Hlavní výhodou vícestupňové desintegrace je nižší ener-
getická náročnost a vyšší výkonnost procesu.

V případech, kde není kladen důraz na rovnoměrnost
velikosti částic výstupních surovin, je způsob vícestupňo-
vé desintegrace zpravidla řešen pomocí několika sériově
uspořádaných desintegračních zařízení. Provozní řešení lin-
ky tohoto typu je na obrázku 12.

Nejjednodušší způsob vícestupňové desintegrace v pří-
padech, kde je kladen důraz na rovnoměrnost rozměrů

a tvar výstupní frakce,  je využití jednoho desintegračního
zařízení a třídiče (obr. 13). Třídič je včleněn za rozdružovací
zařízení. Maximální požadovaná velikost částic je nastave-
na typem síta a tvarem a velikostí otvorů. Nadsítné je přive-
deno zpět na vstup desintegračního zařízení.

Obr. 13.: Vícestupňová desintegrace, varianta
      s jedním třídičem a jedním
     desintegračním zařízením:
     1 – vstup; 2 – desintegrační zařízení;
     3 – třídič;  4 - výstup

Výhoda tohoto způsobu řešení je především
v jednoduchosti a nízkém počtu zařízení. Nevýhodou je nízká
výkonnost. Ta je způsobena vracením nadsítného na vstup
desintegračního zařízení. O toto množství se sníží celková
výkonnost linky.

Jiná alternativa (obr. 14) spočívá ve včlenění dalšího des-
integračního zařízení pro rozdružování nadsítného. Výstup
z tohoto zařízení je vyveden přímo do třídiče. Takto uspořá-
daná linka má vyšší výkonnost, neboť nadsítné není vyve-
deno na vstup linky.

Obr. 14.: Vícestupňová desintegrace, varianta
      s jedním třídičem a dvěma
     desintegračními zařízeními:
   1 – vstup; 2 – desintegrační zařízení;
   3 – třídič;  4 - výstup

Další způsob řešení  (obr. 15) opět vychází z předchozích
dvou variant. Materiál v tomto případě vstupuje do první-
ho desintegračního zařízení a následně je separován na tří-
diči. Nadsítné je vyvedeno na vstup druhého desintegrač-
ního zařízení. Na výstupu druhého desintegračního zaříze-
ní je druhý třídič. Nadsítné z druhého třídiče je vyvedeno
na vstup druhého desintegračního zařízení. Podsítné z obou
separátorů je finální frakcí.

12
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Obr. 15.: Vícestupňová desintegrace, varianta
      s dvěma třídiči a dvěma
      desintegračními zařízeními:
     1 – vstup; 2 – desintegrační zařízení;
     3 – třídič; 4 - výstup

Řešení vícestupňové desintegrace podle obr. 15 je ná-
kladnější a z technického hlediska složitější než předchozí
alternativy, ale vyznačuje se vysokou výkonností a dob-
rou kvalitou finálního produktu z hlediska rozměru částic.

Varianty vícestupňové desintegrace uvedené v této ka-
pitole reprezentují základní principy, které jsou základními
prvky většiny v praxi používaných systémů.

Do linek na vícestupňovou desintegraci rostlinné bio-
masy jsou jako desintegrační zařízení využívány drtiče, štěp-
kovače i řezačky, ale  ve specifických případech mohou být
využity například třískovače nebo mlýny.

Jako třídící zařízení jsou zpravidla využity sítové separá-
tory s vibračními nebo rotačními síty. Často třídí materiál
do více frakcí, než-li dvou, jak je zobrazeno na obrázcích.
V takových případech se s každou frakcí při dalším zpraco-
vání nakládá samostatně. Většinou je každá určena pro jiné
využití.

Není nutnou podmínkou, aby byly všechny části linky
na jednom místě. Mnoho provozů využívá způsob, kdy je
materiál rozdružen velkokapacitním zařízením a následně vy-
tříděn do několika frakcí. Tyto frakce jsou následně dopra-
vovány do jinde umístěných provozoven a tam určeny pro
různé využití.

3. Teoretická východiska procesu desintegrace

Desintegrace je proces, při kterém dochází rozpojováním
velkých celků ke vzniku nových menších celků [4]. Desin-
tegrace je jednou z operací, které přinášejí základní změny
z hlediska možnosti využívání zdrojů suroviny i z hlediska
strojního vybavení, technologie výroby a organizace prá-
ce [44].

K desintegraci částice – granule - dochází vlivem půso-
bení namáhání. Obecně lze definovat typy namáhání při
desintegraci v závislosti na směrech působení sil na roz-
družovanou  granuli. Základní typy namáhání při desinteg-
raci jsou uvedeny na obrázku 16.

A) B) C) D) E) F)

Obr. 16: Základní typy desintegrace: A) – tlak, B) – tah, C) – střih, D) – roztírání, E) – nárazy, F) - lom
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V oblasti zpracování a využívání rostlinné biomasy je des-
integrace nezastupitelná operace využívaná k několika efek-
tům. Jejich základní vlastnosti jsou vyjádřeny pomocí vzor-
ců (1) až (8):

A) rozpojování velkých částic
Efekt desintegrace můžeme nejvýstižněji posoudit po-

mocí stupně rozmělnění:

1

2

A
A

ir (-)                                                         (1)

kde: A1 je celkový povrch částic v jednom kg před
      rozmělněním (m2.kg-1)
A2  je celkový povrch částic v jednom kg po

             rozmělnění      (m2.kg-1)

Pro teoretický popis nárůstu povrchu při desintegraci se
používá značně zjednodušené geometrické představy. Pů-
vodní eástici si lze poedstavit jako krychli o strani  lk (m).
Proces desintegrace pak lze zjednodušeně chápat jako roz-
dělení původní krychle na menší o straně ld (m). Pro tento
případ je definován stupeň rozmělnění:

2

2

d

k
r l

l
i (-)                                                         (2)

kde:    lk   je délka strany krychle před rozmělněním      (m)
ld   je délka strany krychle po rozmělnění          (m)

B) nárůst povrchu v materiálu
Celkový nárůst povrchu v materiálu pak je :

kds ll
A

1
.

1
.

6
 (m2.kg-1)                              (3)

kde:         s  je sypná hmotnost materiálu   (kg.m-3)
[94]

Dále je proces desintegrace charakterizován násle-
dujícími vlastnostmi:

C) spotřebovaná energie
Energie potřebná pro desintegraci má tři složky.
První složka je měrná energie na pružnou deformaci

částice:

E
V

W s
el 2

.2

(J.kg-1)                                   (4)

kde:         s  je mezní napětí materiálu   (Pa)

E  je modul pružnosti materiálu   (Pa)
je měrná změna objemu   (m3.kg-1)V

Druhá složka je měrná energie na vznik nového povr-
chu:

wiA
W

n

A
.. (J.kg-1)                                   (5)

kde: w   je měrná objemová spotřeba energie (J.m-3)
in   je empirická konstanta závislá na materiálu
      a podmínkách desintegrace   (m-2)

   je měrná hmotnost materiálu   (kg.m-3)

Celkovou měrnou práci na desintegraci lze vyjádřit:

0. WWWnW Aeldef (J.kg-1)                  (6)

kde: ndef   je počet pružných mechanických cyklů před
          rozdružením částice   (-)
W0    je měrná ztrátová energie   (J.kg-1)

D) účinnost desintegračního zařízení
K vyjádření účinnosti desintegrace se používá relativní

účinnost:

%100.
0 elA

A
r WWW

W
 (%)                   (7)

E) výkonnost desintegračního zařízení

t
m

qm (kg.s-1)                                               (8)

kde:      m   je množství zpracovaného materiálu (kg)
t     je čas trvání desintegrace                    (s)

[47]

V následujících kapitolách jsou uvedeny teoretické roz-
bory nejčastěji užívaných principů práce zařízení využíva-
ných při desintegraci rostlinné biomasy.

3.1. Řez s oporou a teorie kluzného řezu

Řez s oporou je nejčastěji využívaným principem při des-
integraci rostlinné biomasy. Měrnou spotřebu energie při
řezání určuje velikost řezného odporu. Řezný odpor závisí
na vlastnostech řezaného materiálu, ale zejména na geome-
trii pohybujícího se nože, pevného protiostří a  na způsobu
pohybu nože k protiostří. Vhodným řešením geometrie nože
a způsobu pohybu lze dosáhnout kluzného řezu.
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b
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1 A 2
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v

Obr. 17.: Pohyb nože vzhledem k protiostří:
a – rovnoběžná ostří; b- různoběžná ostří

Pro účel popisu základního principu je uvažován nejprve
nůž s přímkovým ostřím (viz obr. 17). Z hlediska polohy
břitu k řezné hraně ústí mohou nastat dva případy: poloha
vzájemně rovnoběžná a různoběžná. Za předpokladu, že
vektor rychlosti pohybu nože je kolmý na řeznou hranu
ústí, dochází k odřezávání materiálu v celé šířce ústí sou-
časně. Nůž v tomto případě působí pouze jako klín, takže
k oddělení materiálu dochází „sekáním“. Tohoto principu je
nejčastěji používáno u štěpkovačů.

Druhou možností je, že k řezu dochází postupně od za-
čátku řezné hrany 1 do konce řezné hrany 2. V tomto přípa-
dě se nůž kromě vnikání do materiálu normálovou složkou
Vn, po materiálu smýká tečnou složkou rychlosti Vt. Tečná
složka způsobuje snížení potřeby měrné energie vlivem „pi-
lového“ efektu mikroskopických zubů ostří. Poměr složek
rychlosti označuje odborná literatura [32], [30] jako   a lze
jej vyjádřit jako:

tg
v
v

v
v

n

t

cos.
sin.

(-)                             (9)

kde: v     je rychlost pohybu nože   (m.s-1)
vt    je tečná složka rychlosti   (m.s-1)
vn   je normálová složka rychlosti   (m.s-1)
t     je úhel skluzu   (°)

   U bubnových řezacích ústrojí je úhel skluzu    stejný jako
úhel sevření . Na velikosti úhlu   závisí, do jaké míry je
materiál před řezem sevřen. Dále uvádí odborná literatura
experimentálně zjištěnou závislost měrné práce W na úhlu
skluzu . Podle této závislosti se, z hlediska energetické
náročnosti, vhodná velikost úhlu skluzu   nachází
v rozmezí 18° až 36°. Volba    má podstatný vliv na silové
poměry a tedy na celkové konstrukční řešení řezacího me-
chanizmu.

90
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10 20 604030 50 8070

   W
(J.m  )

90
70
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Obr. 18.: Závislost měrné práce na úhlu skluzu

Minimální velikost   (tedy mezní hodnota) po jejímž do-
sažení má nastavení nožů význam, závisí na profilu vrstvy
materiálu. Při znázornění vrstvy materiálu na (obr. 17) jako
obdélníku o rozměrech b x h lze minimální velikost úhlu
skluzu vyjádřit:

b
h

arctgmin  (°)                                      (10)

kde: h   je výška vrstvy materiálu   (m)
b   je šíře vrstvy materiálu   (m)

Horní hranice pro úhel    je dána teoreticky úhlem sevře-
ní:

21max tt  (°)                             (11)

kde: t1    je úhel tření materiálu o nůž   (°)
t    je úhel tření materiálu o protiostří   (°)

   Za předpokladu stejných hodnot t1 a t   a pro
běžně řezané materiály minimální třecí úhel min= 9 až
25° čili   18 až 50°. Při vyšším úhlu sevření, než který
je dán vztahem (11), by již docházelo k příčnému od-
souvání materiálu v ústí. Z výrobních důvodů se ve-
likost úhlu   =    nejčastěji používá na spodní hrani-
ci velikosti (asi 8°), maximální velikost dosahuje cca
30°. V úvahu je nutno brát i vliv úhlu na směr vstupu-
jícího materiálu.
   Dalším z úhlů určujících polohu nožů vzhledem
k protiostří je úhel odklonu nože . Způsobuje, že nůž
během řezu nebrání plynulému podávání materiálu
vysouvaného přes řeznou hranu ústí pro následující
řez. Tento úhel je zvlášť důležitý u ústrojí se šikmými
noži a při požadavku dlouhé řezanky, kdy je rychlost
podávání materiálu značně vysoká.
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Obr. 19.: Geometrie a poloha nože:
- úhel odklonu; - úhel ostří; - úhel řezu; - mezera

mezi  ostřím  a protiostřím; - šířka břitu (fazeta) nože

y
il n.  (°)                                                   (12)

kde: l     je délka nože   (m)
in   je počet nožů   (-)
y    je vzdálenost nožů (m)

   V praxi je provedení úhlu  často nižší, než odpovídá rov-
nici (12). Příčinou je snížení ventilačních odporů a příkonu
potřebného k jejich překonání. Většinou se velikost  po-
hybuje v rozmezí 5 až 12°.
   Úhel ostří    závisí na vlastnostech řezaného materiálu.
U sklízecích řezaček bývá 25 až 30°. Doporučená hodnota
pro zelenou rostlinnou hmotu je cca 22 až 38°, pro suchou
hmotu nižší (15 až 18°).
   Součet úhlu odklonu nože a úhlu ostří je označován jako
úhel řezu:

 (°)                                                   (13)

Velikost úhlu řezu se u řezacích mechanizmů používa-
ných při desintegraci rostlinné biomasy pohybuje v rozmezí
30  až  50°.

Velikost řezného odporu je kromě výše uvedených veli-
čin ovlivněna stavem řezacího ústrojí a kvalitou jeho seří-
zení (opotřebení, nastavení mezery atd.) [32].

3.2. Funkce kolového řezacího ústrojí

Kolové řezací ústrojí je charakteristické tím, že osa rotace
nožů je kolmá na nepohyblivé protiostří, řešené zpravidla
jako nepohyblivá řezná hrana ústí, při čemž břity nožů opi-
sují rovinnou plochu. Nože jsou upevněny na rotační části
ve formě kola nebo disku. Takové řezací ústrojí může být
označeno jako diskové.

U kolového řezacího ústrojí se rychlost řezu a její směr
mění v závislosti na úhlu pootočení a okamžitém poloměru
řezání. Úhel skluzu se mění se změnou normály ostří
k vektoru rychlosti. Rovněž úhel sevření se mění se změ-
nou polohy ostří vzhledem k protiostří. Nože kolových ře-
začek mají různý tvar s přímkovým nebo křivkovým ostřím.
Přímkové nože mají přímý nebo lomený břit. Křivkové nože
mají tvar břitu konvexní nebo konkávní. Počet nožů se v praxi
pohybuje od jednoho do  šesti, s úpravami zajišťujícími
dynamickou vyváženost.
    Pro úhel odklonu nože  platí :

0v
v

tg m  (-)                                                   (14)

kde: vm    je rychlost materiálu v ústí řezačky   (m.s-1)
v0   je obvodová rychlost uvažovaného bodu ostří
       (m.s-1)

Při návrhu kolového řezného ústrojí je třeba minimalizo-
vat měrnou spotřebu energie využitím kluzného řezu a po-
soudit dynamické poměry při pracovním nasazení. Součas-
ně je třeba vyhovět požadavkům na výkonnostní paramet-
ry. Odborná literatura [30] uvádí, že při využití efektu kluz-
ného řezu lze snížit měrný tlak potřebný k deformaci o 90 %
a více. Na obrázku 20. jsou znázorněny silové poměry
na tečně ostří nože. Z vyobrazení je patrný význam někte-
rých veličin a rychlostní poměry během řezu.

Obr. 20.: Silové poměry působící na nůž kolového
    řezacího ústrojí

Úhel  odklonu  nože od plochy řezu je dán vztahem:
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spFN . (N)                                            (15)

kde:    s    je délka ostří nože v řezu   (m)
              p   je měrný tlak v řezu   (Pa)

A dále platí:

fFF NT . (N)                                            (16)

kde:      f    je součinitel tření materiálu o řeznou hranu   (-)

Pro řezný moment pak platí:

).1.(cos...
sin..cos..
tgfrsp

rFrFM TNřez

(N.m)      (17)

Okamžitý výkon pro překonání řezných odporů lze vyjá-
dřit:

).1.(cos..... tgfrspMP řezřez

kde:          je úhlová rychlost kola   (s-1)

Měrnou spotřebovanou energii lze obecně vyjádřit:

dtPW řezřez . (J)                                          (19)

kde:        t    je čas   (s)

Vlivem měnící se vzdálenosti místa řezu od osy otáčení
(poloměru otáčení r), délky břitu v řezu s a intervalů mezi
jednotlivými řezy (noži) je porušována rovnováha mezi
hnacím a řezným momentem. Stupeň nerovmoměrnosti otá-
čení nožového kola je:

100.minmax

stř

(%)                            (20)

kde:          max    je maximální úhlová rychlost (s-1)
                 min     je minimální úhlová rychlost (s-1)

sto     je střední úhlová rychlost (s-1)

Nerovnoměrnost chodu by neměla v provozních pod-
mínkách překročit 7 %. Po překročení této hodnoty dochází
ke zvýšenému dynamickému namáhání.

Práce řezných sil je dána vztahem:

i

řezřez dMW

.2

0

. (J)                              (21)

kde: i    je počet nožů (-)
d     je elementární úhel pootočení (°)

Střední řezný moment je roven:

.2
.

,

iW
M řez

střřez
(N.m)                         (22)

Nadbytečná práce řezných sil, vyvolávající nerovnoměr-
nost chodu, je rovna rozdílu kinetických energií rotujících
setrvačných hmot při maximální a minimální úhlové rych-
losti:

).(
2
1 2

min
2
maxJWnadb (J)                    (23)

kde:    J    je moment setrvačnosti nožového kola (kg.m-2)

Tento vztah lze vyjádřit též:

..
2
1 2

střnadb JW (J)                    (24)

Moment setrvačnosti nožového kola je volen s ohledem
na kroutící moment pohonu:

max

mM
J (kg.m-2)                                          (25)

kde:            Mm    je kroutící moment pohonu   (N.m)
                 max   je úhlové zrychlení  (s-2)

Maximální úhlové zrychlení se připouští 20 – 30 s-2 a lze
jej vyjádřit:

dt
d

max (s-2)                                            (26)

Pro průběh úhlové rychlosti platí vztah:

).(
2
1

..

).(

22
max

,

max

0

JdJ

dMMW střřezřez

(J)     (27)

Z toho lze vyjádřit úhlovou rychlost:

J
W.22

max (s-1)                                  (28)

Teoretickou výkonnost kolového řezacího ústrojí
můžeme stanovit ze vztahu:

..... mk vhbQ (kg.s-1)                         (29)

nebo:

Pro určení řezného momentu lze vycházet z následujících
vztahů:

(W)

(18)
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....... nilhbQ tkk  (kg.s-1)            (30)

kde:
b    je šířka řezané vrstvy                                        (m)
h    je výška řezané vrstvy                                      (m)
vm   je rychlost posuvu materiálu ústím                (m.s-1)
ltk   je teoretická délka výstupních částic             (m)

    je objemová hmotnost výstupních částic       (kg.m-3)
(suché materiály 120-160 kg.m-3, syrové 300-500 kg.m-3)

i     je počet nožů                                                       (-)
n    je frekvence otáčení nožového kola (disku)   (s-1)

(6,65-10 s-1)
    je součinitel stlačení materiálu                          (-)

(sláma 2-3, zelená hmota 1,5-2)
   je součinitel rovnoměrnosti plnění                      (-)

Teoretická délka výstupních částic je pak:

tvl mtk . (m)                                                    (31)

kde: t    je čas mezi dvěma řezy v daném bodě             (s)

nebo:

ni
v

vl m
mtk .

. 1 (m)                                       (32)

kde:      n    jsou otáčky nožového kola (disku)   (s-1)
         (6,65-10 s-1)
[30, 38]

3.3. Teoretický rozbor funkce bubnového
řezacího ústrojí

U bubnového řezacího ústrojí je osa rotace nožů rovno-
běžná s řeznou hranou protiostří, takže břity opisují válco-
vou plochu. U bubnového řezacího ústrojí je důležitý po-
čet řezacích nožů a způsob jejich rozmístění na obvodu
bubnu, protože ovlivňuje dynamické vlastnosti řezacího
ústrojí a délku výstupních částic [38].

Na obrázku 21 je znázorněn obecný případ, kdy se délka
ostří v řezu l0 bodu 1´ zvětšuje až do bodu 1, kdy dosáhne
maximální hodnoty lmax. Podle obr. 21  je maximální hodnota
délky ostří v řezu:

sinmax

h
l (m)                                       (33)

kde: h    je výška vrstvy materiálu   (m)
  je úhel skluzu                       (°)

Buben se při pohybu nože z bodu 1´ do bodu 1 pootočí
o úhel  d a urazí dráhu h:

1́

1

.dRh (m)                                       (34)

kde: R    je poloměr bubnu             (m)
  je úhel pootočení               (°)

Obr. 21.: Obecný průběh změn délek ostří v řezu
    bubnového řezacího mechanizmu

Od bodu 1 až do bodu 2´ řeže nůž s maximální délkou
ostří v řezu lmax. Po dosažení bodu 2´ se délka ostří v řezu
zmenšuje až do bodu 2, kdy je řezání ukončeno. Při pohybu
nože z bodu 1´ do bodu 2 se buben pootočil o úhel 1  a
nůž urazil dráhu:

11 .Rs (m)                                       (35)

kde: R    je poloměr bubnu              (m)
1   je úhel pootočení               (°)

Je-li následující nůž (na obr. 21.  označen II) umístěn na
bubnu tak, aby začínal řez v bodě 1´ v okamžiku, kdy před-
chozí nůž I prochází bodem 2´, lze teoreticky zajistit stálou
hodnotu délky ostří v řezu lmax, protože nůž I má při pohybu
z bodu 2´ do bodu 2 délku ostří v řezu lmax-dl, která se po-
stupně zmenšuje a nůž II při pohybu z bodu 1´ do bodu 1
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má délku ostří v řezu +dl, která se postupně zvětšuje tak, že
v každém okamžiku zůstává délka ostří v řezu stejná. Tím
lze zajistit  nízké kolísání řezného momentu, takže řezací
buben má  nižší stupeň nerovnoměrnosti otáčení a tím i
menší nároky na množství hmoty zajišťující setrvačností
rovnoměrnost otáček.

Rozmístění nožů na bubnu je pro případ na obrázku 21.
dán vztahem:

i
R

tgbhR
..2

... 1 (m)                     (36)

Teoretická výkonnost bubnového řezacího ústrojí je:

... mř vhbQ    (kg.s-1)

kde: b    je šířka řezané vrstvy                                      (m)
h    je výška řezané vrstvy                                     (m)
vm   je rychlost posuvu materiálu ústím         (m.s-1)

    je objemová hmotnost výstupních částic
          (kg.m-3)

(suché materiály 120-160 kg.m-3, syrové 300-500 kg.m-3)

nebo:

..... ntbř inlhbQ    (kg.s-1)                        (37)

kde:  in    je poθet no ω                                                    (-)
                 ltb     je teoretická délka výstupních částic                (m)

Teoretická délka řezanky vychází ze vztahu (31).

Při dosazení vztahu pro výpočet teoretické výkonnosti
(37) do rovnice (36) získáme pro poloměr řezacího bubnu
vztah:

.....2
.

nlh
tgQ

R
tb

ř (m)                                 (38)

kde:      n    jsou otáčky řezacího bubnu                           (s-1)

Při známém poloměru řezacího bubnu lze určit šířku ústí
(resp. činné šířky řezacího bubnu):

tgi
R

b
.

..2
(m)                                 (39)

kde:         i    je počet nožů                                                    (-)
                 je úhel sevření                                                  (°)

Teoretické délka výstupních částic bubnového řezacího
ústrojí je:

m

m
tb ni

v
l

cos..
(m)                                    (40)

kde:     n    jsou otáčky řezacího bubnu                            (s-1)
             m  je úhel natočení vstupního materiálu

    vzhledem k podélné ose podávacího ústrojí     (°)

Skutečná délka ls výstupních částic je různá. Má určité
rozpětí a dosahuje hodnot kratších i delších  než je teoretic-
ká délka lt. Aritmetický průměr ls se liší od teoretické délky a
je vždy větší (ls>lt). Skutečná délka řezanky je ovlivněna
vedle nastavené teoretické délky stavem a vlastnostmi
vstupního materiálu, stupněm stlačení, stavem řezacího me-
chanizmu a kvalitou jeho seřízení [32].

3.4. Úderové rozpojování

Proces úderového rozpojování rotujícími úderovými ele-
menty je v odborné literatuře obvykle popisován pouze
z aspektu rozbíjení jednotlivé, od celku izolované částice.
Je třeba uvést, že toto zjednodušení problému, ač neposky-
tuje přesný obraz děje probíhajícího v prostoru drtícího
zařízení, umožňuje alespoň přibližné stanovení minimální
obvodové   rychlosti,  která  je nezbytná  pro  prvotní rozpo-
jení.

Pro úspěšné úderové rozpojování je základním předpo-
kladem dostatečná obvodová rychlost konců kladívek. Její
volba musí respektovat reologické vlastnosti desintegro-
vaného materiálu. Deformační vlna se šíří od místa styku
kladívka s granulí a musí v něm vyvolat napětí vedoucí
k porušení soudržnosti. Následující úvahy vycházejí
z těchto předpokladů:

- deformační vlna se šíří rychlostí zvuku
- k porušení vnitřních sil dochází v mezích platnosti

Hookeova zákona
- granule je modelována válečkem o délce x0
- čelo válečku se po nárazu deformuje rychlostí vmin
- náraz na čelo válečku je osový

Zvuk se v pevném tělese šíří rychlostí:

h
zv

E
v  (m.s-1)                                  (41)

kde:          E    je modul pružnosti                                                  (Pa)
               h  je hustota částice                                   (kg.m-3)
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Obr. 22.: Způsob přibližného stanovení vmin

Relativní deformaci lze stanovit porovnáním průmětů
polohového vektoru x při rychlosti vmin s průmětem téhož
vektoru při rychlosti zvuku vzv:

2
1

min

.
.

)(
)(

h

mun

zv E

v
tv
tv

tx
tx  (-)               (42)

kde:       vmin    je minimální rychlost potřebná
       pro rozpojení         (m.s-1)

K destrukci dojde při relativní deformaci:

E
p

p
 (-)                                 (43)

kde:               p    je mez napětí                   (Pa)

Po úpravě předchozích vztahů lze psát:

2
1

2
1

min
.

.
h

p

h

p

E

E
E

v  (m.s-1)           (44)

Proces desintegrace v zařízeních, která využívají princip
úderového rozpojování, probíhá ve dvou fázích; ve fázi
desintegrační a separační. Desintegrační fáze je složena
z dělení větších částic na menší v důsledku úderu a opra-
cování částic následkem intenzivní abraze.

Separační fáze nastává samovolně působením normálo-

vého zrychlení a vzdušného proudu vyvolaného ventilač-
ním účinkem rotoru. Se separační fází je spojena prosévací
úloha sítového pláště. Při konstantním toku materiálu se
v každém okamžiku nachází v komoře úderového zařízení
jisté množství fragmentů o různém stupni rozpojení. Tento
materiál vytváří rotující prstenec, ve kterém dochází
k separaci částic podle hmotnosti a velikosti. Vstupující
materiál se po vstupu smíchává s masou uvnitř komory a je
jí unášen. Velikost takto vytvořené vrstvy závisí na průto-
ku materiálu, obvodové rychlosti kladívek a druhu desinte-
grovaného materiálu. Nedostatečně rozpojené částice jsou
urychlovány k obvodu, vytěsňují dostatečně rozpojené
částice a oddalují tak jejich průchod sítovým pláštěm. Ten-
to jev je příčinou nízké účinnosti úderového rozpojovacího
způsobu, vzniku značného podílu prachových částic vli-
vem nadměrného otěru a značné polydisperzity výstupní-
ho produktu [30, 46].

Úderový rozpojovací proces probíhá nejintenzivněji u
vnějších konců kladívek. Obvodová rychlost vrstvy v tomto
místě byla stanovena experimentálně. Pohybuje se
v rozmezí:

kv vv ).5,04,0(  (m.s-1)                     (45)

kde:      vv    je rychlost vrstvy                                         (m.s-1)
              vk  je rychlost koncu kladívek                        (m.s-1)

S ohledem na obvodovou rychlost vrstvy musí být spl-
něna podmínka pro minimální rychlostí:

vk vvvmin  (m.s-1)                     (46)

Obvodová rychlost konců kladívek pak musí být:

6,05,0
minv

vk  (m.s-1)                     (47)

Skutečné používané rychlosti jsou v současnosti
v rozmezí 60 – 100 m.s-1.

Obr. 23.: Silové poměry na zatíženém kladívku
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Pro obvodovou rychlost rotoru platí:

k

k

R
v

 (s-1)                                                  (48)

kde:     Rk    je poloměr otáčení pracovní hrany kladívka
            (m.s-1)

Tvar kladívka je určen poměrem délek stran. Obvykle se
volí:

ba ).45,03,0( (m)                                       (49)

kde: a    je šířka kladívka                                    (m)
b    je délka kladívka                                   (m)

K zabezpečení polohy kladívka je doporučen poměr:

zRl .
9
4

(m)                                       (50)

kde: l      je vzdálenost konce kladívka od osy rotace
       kladívka         (m)
Rz   je vzdálenost osy rotace kladívka od osy rotace
       rotoru     (m)

Velký počet nárazů na desintegrované částice vytváří
střední obvodovou rychlost Fk, která působí na pracovní
hranu kladívka. Tato síla vychyluje kladívko z radiálního
směru. Silové poměry na zatíženém kladívku jsou znázorně-
ny na obrázku 23.

Největší rázové síly, a tedy i desintegrační účinky má
přímý ráz. Úhel odklonu ak musí být proto minimální. Poža-
davku bude vyhověno , jestliže:

čk rTlF .. (N.m)                                               (51)

kde: l    je vzdálenost konce kladívka
     od osy rotace kladívka         (m)
Fk  je obvodová síla     (N)
T   je třecí síla              (N)
rč   je průměr čepu       (m)

Třecí síla je:

2
1

22. koč FFfT (N)                     (52)

kde: fč    je koeficient tření v čepu      (-)
Fo  je odstředivá síla                  (N)

Odstředivá síla je:

22 )..(.. xRmRmF zkTko (N)       (53)

kde: mk   je hmotnost kladívka          (kg)
RT   je vzdálenost těžiště kladívka od středu rotoru

 (m)
   je úhlová rychlost rotoru      (s-1)

Obvodová síla je:

kk

om
k iR

MM
F

.
(N)                     (54)

kde: Mm    je kroutící moment pohonu                        (N.m)
Mo    je kroutící moment při běhu naprázdno      (N.m)

             Rk     je poloměr otáčení konce kladívka               (m)
               ik   je počet kladívek                                               (-)

Na velikost středního statistického rozměru částice má
vliv obvodová rychlost konce kladívek, velikost otvorů síta
a některé další činitele. Regulace rozměrů výstupních čás-
tic změnou otáček rotoru se z praktických důvodů větši-
nou neprovádí. Požadované střední velikosti výstupních
částic se dosahuje výměnou sítových plášťů s vhodnými
rozměry ok.

Teoretická propustnost síta Qs je vždy úměrná součinite-
li propustnosti s, rychlosti pohybu materiálu po sítě vv,
koncentraci částic, možném průchodu sítem c a součiniteli
pravděpodobnosti propadu pp.

Podle dostupné literatury je vzhledem k disperzitě desin-
tegrovaných částic a vlivům plynoucích z normálového
zrychlení při rotačním pohybu vrstvy a z ventilačního účin-
ku rotoru exaktní stanovení propustnosti síta nemožné [30].
Pro předběžné výpočty se vychází z experimentálně získa-
ných hodnot.

Pro vlastnosti úderových zařízení se sítovým pláštěm je
důležitá zavedená veličina součinitel účinné plochy síta:

s
s S

S0 (-)                                          (55)

kde: S0    je celková plocha otvorů síta            (m2)
Ss    je celková plocha síta                        (m2)

Zvětšování propustnosti sítového pláště je omezeno po-
žadavkem na jeho pevnost. U současných konstrukcí se
pohybuje s   < 0,3.

Potřebný výkon pohonu obecně platí:

.cm MP (W)                                         (56)

kde: Mc  je celkový krouticí moment              (N.m)
    je úhlová rychlost                                (s-1)

Měrná spotřebovaná energie pro mletí je pak:

.0

uz

c
m q

MM
W (J.kg-1)                     (57)

kde: Mc  je krouticí moment                               (N.m)
M0  je krouticí moment naprázdno            (N.m)
quz   je výkonnost zařízení                         (kg.s-1)



23

Při experimentálním stanovování pomocí měření [38]
v provozních nebo poloprovozních podmínkách použitel-
nější ve tvaru:

m
tPW

W s
m

.0 (kWh.kg-1)                           (58)

kde: Ws    je celková spotřebovaná energie          (kWh)
P0   je výkon naprázdno                                    (kW)
t     je čas trvání desintegrace                               (h)
m   je hmotnost desintegrovaného materiálu   (kg)

Přibližnou výkonnost úderového desintegračního zaří-
zení lze stanovit ze vztahu:

LhRqq opsksuz .)..( (kg.s-1)                  (59)

kde: qs     je měrné zatížení síta melivem       (kg.m-2.s-1)
Rk    je poloměr otáčení konců kladívek    (m)
hs     je velikost mlecí spáry                         (m)

op   je úhel opásání komory sítem           (rad)
[38]

4. Vlastnosti vybraných procesů desintegrace

Pro stanovení vlastností byla využita zařízení v praxi stan-
dardně používaná při zpracování bylinných a dřevnatých
materiálů.

Pro stanovení vlastností procesů je nutné získat řadu
informací a širokou škálu hodnot různých fyzikálních veli-
čin. K těmto účelům lze použít několika metod:

a) Laboratorní analýza. Metoda laboratorní analýzy je
uplatňována u stanovení vlastností surovin. Použité la-
boratorní analýzy by měly být prováděny na základě
technických norem a metodických pokynů, případně mo-
hou být převzaty z odborné literatury.
b) Provozní a poloprovozní měření. Všechna provozní
a poloprovozní měření musí být prováděna na základě
předem stanovených postupů. Výhodou této metody je,
že takto získané hodnoty mají vysokou vypovídací
schopnost. Touto metodou lze stanovit hodnoty, které
odborná literatura udává nedostatečně nebo vůbec. Ne
výhodou metody je zatížení výsledku velkou nejistotou
při  malém počtu nebo krátké době měření a časová a
finanční náročnost.
c) Stanovení na základě údajů z odborné literatury.
Hodnoty stanovené touto metodou mají charakter
doplňkových a kontrolních údajů.
d) Výpočtem. Tato metoda stanovení využívá výpo-
čtu ze známých hodnot podle algoritmu.
e) Stanovení na základě odborného posudku. Touto
metodou lze stanovit hodnoty, které nelze zjistit přesněji
jiným způsobem.

Pro ekonomické hodnocení jednotlivých technologických
operací byl použit databázový program VÚZT, v.v.i.
AGROTEKIS určený pro modelové výpočty provozních
nákladů strojů, souprav a pro ekonomické hodnocení plo-
din a výrobních záměrů. Výsledná ekonomika provozu strojů
je ovlivňována celou řadou faktorů. Při ekonomickém hod-
nocení technologických operací patří podle odborné litera-
tury [1], [27] k nejvýznamnějším parametrům:

- pořizovací cena zařízení
- roční využití  stroje
- provozní spolehlivost stroje.

Pořizovací cena zařízení

Aktuální cena zařízení je stanovena na základě ceníků
dodavatelů, případně na základě odborného posudku.

Výpočet nákladů

K ekonomickému hodnocení jsou použity tyto náklado-
vé ukazatele:
- Fixní náklady Nf (odpisy, daně a poplatky, pojištění,
uskladnění stroje, zúročení kapitálu)

Tyto  náklady  jsou  konstantní  a vznikají  i  když stroj
vůbec nepracuje. Z hlediska podílu na jednotku nasazení
stroje jsou však proměnlivé a snižují se s růstem intenzity
nasazení.
- Variabilní náklady Nv (pohonné hmoty a maziva, udržo-
vání a opravy)

Tyto náklady vznikají pouze při provozu stroje. Měrné
variabilní náklady (vztažené např. na 1 hodinu nasazení nebo
na 1 ha) se často zjednodušeně uvažují jako konstantní,
nezávislé na intenzitě ročního nasazení. Ve skutečnosti zvy-
šování ročního nasazení stroje způsobí zpravidla i mírné
zvýšení měrných variabilních nákladů, způsobené přede-
vším zvýšením nákladů na opravy a udržování stroje. Vari-
abilní náklady budou vypočteny pro průměrné ceny mate-
riálu a energie v daných výkonových třídách.

Celkové náklady byly určeny jako součet nákladů fix-
ních a variabilních:

vfC NNN (Kč)                                 (60)

kde: Nf    jsou fixní náklady            (Kč)
Nv    jsou variabilní náklady    (Kč)

Jednotkové náklady byly stanoveny výpočtem:
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j

C
j n

N
N  (Kč.ks-1)                             (61)

kde:            nj    je produkce            (ks)

Náklady na provoz strojů jsou uvedeny pro plátce DPH a
jsou vypočteny pro následující podmínky:
- Odpisy jsou vypočteny jako průměrná hodnota daňové-

ho odpisu pro dobu odpisování stanovenou pro danou
odpisovou skupinu zákonem o daních z příjmů.

- Celkové fixní náklady zahrnují kromě odpisů ještě nákla-
dy na zúročení (ve výši 4 %), náklady na pojištění (podle
průměrných sazeb pojišťoven) a náklady na uskladnění
(ve výši 100,00 Kč.m-2 skladovací plochy).

- U strojů, u nichž není možné stanovit spotřebu energie
měřením, je vypočtena pro průměrné využití výkonu mo-
toru v průběhu pracovní směny ve výši 40 %.

- Roční nasazení stroje - je uvažován jednosměnný nebo
dvousměnný provoz (pro zařízení včleněná do stacio-
nárních  technologických linek); pro sklizňové stroje bylo
uvažováno roční nasazení, které pokrývá reálné možnos-
ti využití ve středním zemědělském podniku (300 až 1 000
ha).

- Náklady na pohonné hmoty byly vypočteny z ceny pali-
va 24,00 Kč.l-1 (tj. průměrná cena nafty bez DPH při vel-
koodběru), nebo ve výši 4,00 Kč.kWh-1 v případě poho-
nu elektromotorem. Náklady na maziva byly stanoveny
normativně ve výši 10 % nákladů na palivo.

- Náklady na opravy jsou vypočteny na základě normati-
vů vztažených na 1 l spotřebovaného paliva nebo na 1
hodinu nasazení.

- Osobní náklady obsluhy vycházejí ze skutečného počtu
pracovníků  obsluhy,  ročního  nasazení  stroje a  mzdo-
vých  nákladů ve výši 120,00 Kč.h-1.

Při volbě níže publikovaných příkladů měření byl kladen
důraz na možnost porovnat vlastnosti desintegrace růz-
ných surovin na zařízeních, která reprezentují nejčastěji
používané konstrukční řešení řezaček, štěpkovačů a drtičů.

4.1. Postup a výsledky stanovení parametrů
desintegrace pomocí sklízecí řezačky

Stanovení vlastností probíhá v provozních podmínkách.
U sklízecí řezačky jsou stanoveny tyto vlastnosti:

1. Popis měřeného zařízení
Popis měřeného zařízení obsahuje typ řezačky a
základní technické údaje o řezačce včetně údajů
o řezacím ústrojí.

2. Pracovní šířka záběru
Je stanovena podle normy ON 47 0166 Měření pra-
covní šířky záběru zemědělských strojů a nářadí,

nebo změřením meziřádkové vzdálenosti v případě použití
sběracího adaptéru. Stanovení pracovní šířky záběru stro-
jů pro sklizeň plodin Bp je znázorněno na obrázku 24.

Obr. 24.: Stanovení pracovní šířky záběru

Měří se vzdálenost mezi bodem ležícím na stanovené čáře,
rovnoběžné s okrajem sklízeného úseku před průjezdem a
po průjezdu stroje. Měření se provede desetkrát podél ce-
lého sklízeného úseku. Pracovní šířka záběru v metrech pak
je:

10

1
21 )(.

10
1

i
p llB (m)                            (62)

kde: l1    je vzdálenost mezi odměrnou čarou a okrajem
sklízeného úseku před průjezdem sklízecí řezačky

(m)
l2    je vzdálenost mezi odměrnou čarou a okrajem
sklízeného úseku po průjezdu sklízecí řezačky    (m)

3. Množství zpracované suroviny
Množství zpracované suroviny je stanoveno podle
vzorce

s
si

si
s S

S
m

m . (kg)                            (63)

kde: msi    je hmotnost odebraného vzorku                 (kg)
Ssi     je obsah plochy, ze které byl odebrán vzorek

      (m2)
Ss      je obsah sklizené plochy                             (m2)

nebo při sběru ze řádku:

mř

sv
s l

S
m

.
(kg)                            (64)

l2
Bp

l1
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kde: lmo    je meziřádková vzdálenost                                (m)
v    je délková hmotnost řádku                    (kg.m-1)

Ss      je obsah sklizené plochy                                  (m2)

4. Průměrná pracovní rychlost
Výpočtem z dráhy, kterou stroj ujede během měření
a doby měření.

t
l

vp
 (m.s-1)                                         (65)

kde: l     je dráha ujetá během měření       (m)
t    je doba měření          (s)

5. Plošná výkonnost
Je stanovena výpočtem podle vzorce:

t
lB

q p
ha

..36,0
(ha.h-1)                               (66)

kde: l      je dráha ujetá během měření       (m)
t     je doba měření                               (s)
Bp   je pracovní šířka záběru (nebo vzdálenost mezi
        sklízenými řádky)                         (m)

6. Hmotnostní  výkonnost
Je v případě sklizně žacím adaptérem stanovena
výpočtem podle vzorce:

02....36,0 KvBq pvpm (t.h-1)                  (67)

kde: K02    je součinitel využití operativního času       (-)
vp    je průměrná pracovní rychlost                 (m.s-1)

             Bp    je pracovní šířka záběru                             (m)
             wv    je výnos sklízené plodiny                       (m.s-1)

V případě  sklizně  ze  řádku  s  využitím  sběracího  adapté-
ru je hmotnostní výkonnost vypočítána ze vztahu:

02...6,3 KvW pvt (t.h-1)                  (68)

kde:        K02    je součinitel využití operativního času       (-)
   vp      je průměrná pracovní rychlost               (m.s-1)

v      je délková hmotnost řádku               (kg.m-1)

7. Celková  spotřebovaná  energie
Je stanovena výpočtem podle vzorce

pal
t
ipalsp QmW . (MJ)                   (69)

kde: mpal    je hmotnost spotřebovaného paliva            (kg)

pal
t
iQ je výhřevnost spotřebovaného

paliva                                                     (MJ.kg-1)

8. Měrná spotřebovaná energie
Je stanovena výpočtem podle vzorce

s

sp
e m

W
W (MJ.t-1)                           (70)

kde: ms    je hmotnost zpracované suroviny            (t)

9. Skutečná délka řezanky
Je stanovena ze základního vzorku řezanky o hmot-
nosti 0,5 – 1 kg. Při každém měření je odebráno mini-
málně pět základních vzorků. Každý základní vzorek
je rozdělen na dvě části. První část je použita
ke stanovení celkového obsahu vody a druhá
k rozboru délky řezanky. Ze smíchaných základních
vzorků jsou připraveny 3 vzorky o hmotnosti 100g.
Vzorky jsou roztříděny podle délky částic li do inter-
valů po 10 mm. Je stanovena hmotnost částic mi
v každém intervalu. Skutečná délka řezanky ls u jed-
noho vzorku je vypočtena podle vzorce:
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(mm)                                        (71)

kde: mi    je hmotnost řezanky v i-tém intervalu            (g)
li      je průměrná délka řezanky v i-tém intervalu

     (mm)
Skutečná délka řezanky ls je určena jako aritmetický
průměr  měření ze tří  vzorků  [44].

10. Celkový  obsah  vody v  materiálu
Celkový obsah vody je určen podle ČSN 44 1377.
Je určen celkový obsah vody vstupního materiálu
i výstupní řezanky.

11. Sypná  hmotnost
Je stanovena výpočtem podle vzorce

s

s
s V

m
 (kg.m-3)                               (72)

kde: Vs   je přesný geometrický objem látky    (m3)
ms   je hmotnost daného objemu látky      (kg)

12. Energetická hustota
            Je stanovena výpočtem podle vzorce

1000
. si

r

v

Q
E  (GJ.m-3)                         (73)

kde: Qr
i   je výhřevnost                       (MJ.kg-1)

s    je sypná hmotnost látky       (kg.m-3)

13. Jednotkové náklady
Jsou stanoveny výpočtem podle vzorce (61).
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Příklad měření parametrů sklízecí řezačky

Sklizeň sklízecí řezačkou proběhla v podniku Fitmin a.s..
Ke sklizni byla použita samojízdná sklízecí řezačka CLAAS
Jaguar 820 se žacím adaptérem.

Základní technické parametry sklízecí řezačky jsou
v tabulce T01..

značka CLAAS Jaguar 820 
způsob pohonu spalovací motor 
výkon pohonu (kW) 230 
šíře pracovního záběru (mm) 4 500 
výkonnost (ha.h-1) 5-10 
druh řezacího ústrojí   bubnové, V-20 nožů 
délka řezanky (mm) 4/5/6/7/9/14/17 
způsob vkládání   žací adaptér 
hmotnost (t) 10,4 
orientační cena (tis. Kč) 4 835 
 

T01.: Parametry sklízecí řezačky CLAAS Jaguar 820 udávané výrobcem

Vzdálenost pozemku od místa parkování řezačky byla
6 km. Sklízeným materiálem byl porost šťovíku Uteuša. Skli-
zeň proběhla jednofázově. Porost byl sklizen žacím ústro-
jím, nařezán řezacím ústrojím a metačem dopraven do ná-
kladního automobilu.

 

Obr. 25.: Sklizeň šťovíku Uteuša sklízecí
     řezačkou CLAAS Jaguar 820

V průběhu měření bylo sledováno množství zpracované
suroviny, pracovní rychlost a množství spotřebovaného
paliva. Řezačka byla obsluhována jedním pracovníkem.
Spotřeba paliva byla sledována palubním počítačem řezač-
ky. Množství sklizené slámy bylo určeno výpočtem podle
metodického pokynu. Řezanka byla nákladním automobi-
lem dopravována do místa skladování vzdáleného cca 1
km. Místo skladování je bývalá silážní jáma. Uskladněná
řezanka je zakryta tlustostěnnou PE fólií.

Časový snímek práce sklízecí řezačky byl následující:

Údržba + příprava ………………………………1 hodina
Přeprava…………………………………………   20 min.

Pomocí sklízecí řezačky Claas Jaguar 820 bylo v průběhu
měření sklizeno celkem 3,5 ha. Celková hmotnost zpracova-
né suroviny byla 22,75 t. Čistá doba sklizně trvala 1,26 ho-
din a řezačku po tuto dobu obsluhoval 1 pracovník. Výkon-
nost zařízení je 2,77 ha.h-1. Celková spotřeba paliva činila
66,2 l motorové nafty. Celková spotřebovaná energie byla 2
684,50 MJ. Měrná spotřebovaná energie jednofázové skliz-
ně šťovíku Uteuša sklízecí řezačkou byla 0,118 MJ.kg-1 (0,033
kWh.kg-1).

průměr oka síta x1i (cm) hmotnostní podíl q1i (%) 

propad pod 2 19,10 
2,1 - 4 16,00 
4,1 - 6 5,70 
6,1 - 8 13,65 

8,1 - 10 12,15 
10,1 - 12 10,50 
12,1 - 14 5,90 
14,1 - 16 4,25 
16,1 - 18 5,30 
18,1 - 20 1,05 
20,1 - 22 2,60 
22,1 - 24 1,40 
24,1 26 0,90 
nad 26,1 1,50 

 

Sklizeň řezačkou:
Doba trvání sklizně ………….…………1,26 hodin.
Sklizená plocha………………….............3,5 ha
Výnos rostliny……………………..........6,5 t.ha-1

Množství zpracované suroviny.............22,75 t
Pracovní rychlost………..……...............10,04 km.h-1

Plošná výkonnost………………............2,77 ha.h-1

Hmotnostní výkonnost…………...........18,01 t.h-1

T02.: Podíl jednotlivých frakcí  šťovíku Uteuša
(sklízecí řezačka CLAAS Jaguar 820)



27

Skutečná délka řezanky na výstupu sklízecí řezačky
CLAAS Jaguar 820 je 3,46 mm. Celkový obsah vody
ve vstupním materiálu byl 18,60 % a celkový obsah vody
v řezance 16,73 %.

Souhrnný přehled naměřených a vypočtených hodnot
vlastností desintegrace spojené se sklizní rostlinných su-
rovin pro vybrané typy sklízecích řezaček a různé rostlinné
suroviny udává tabulka T03.

typ   
CLAAS 

Jaguar 850 
FORTSCHRITT 

E 281C 
CLAAS 

Jaguar 820 použité zařízení 
výkonnost (t.h-1) qm 15,33 4,3 18,01 

charakter   

Pšenice, 
sláma, 

shrnuta na 
řádek 

Bob, sláma, 
uložena na 

řádku 

Šťovík 
Uteuša, 
porost 

vlastnosti vstupního 
materiálu 

celkový obsah vody (%) Wt
r vst 16,80 24,53 18,6 

hmotnost řezanky (t) mvýst 553 16,6 22,8 
celkový obsah vody (%) Wt

r výst 16,31 23,17 16,73 
průměrná velikost částic (mm) x1i 83,2 25,4 34,6 
výhřevnost (MJ.kg-1) Qr

i 15,29 14,99 15,08 
sypná hmotnost (kg.m-3) s 48,30 74,2 69,3 

vlastnosti 
výstupního 
materiálu, 

energetická hustota (GJ.m-3) Ev 0,739 1,11 1,045 
množství spotřebované nafty (l) vpal 1 489,6 57,8 66,2 
celková spotřebovaná energie (MJ) Wsp 60 443,50 2 343,32 2 684,50 

(MJ.kg-1) 0,109 0,141 0,118 měrná spotřebovaná 
energie  (kWh.kg-1) 

We 
0,030 0,039 0,033 

jednotkové náklady (Kč.t-1) Nj 201,00 283,00 145,00 
 

T03.: Souhrn stanovených parametrů vybraných sklízecích řezaček pro různé materiály

4.2. Postup a výsledky stanovení parametrů
desintegrace pomocí štěpkovače

Stanovení vlastností probíhá v provozních podmínkách.
U štěpkovače jsou stanoveny tyto vlastnosti:

1. Popis měřeného zařízení
Popis měřeného zařízení obsahuje typ štěpkovače
a základní technické údaje o zařízení.

2. Množství zpracované suroviny
Je stanoveno zvážením vyprodukované štěpky.

3. Hmotnostní výkonnost
Je stanovena výpočtem podle vzorce

t
m

q s
m

(kg.h-1)                                    (74)

kde: ms    je hmotnost zpracované suroviny            (kg)
t      je čas                                                       (h)

4. Celková spotřebovaná energie
Je stanovena měřením spotřeby el. energie v případě
pohonu elektromotorem nebo výpočtem podle
vzorce

pal
t
ipalsp QmW .  (MJ)                          (75)

kde: mpal    je hmotnost spotřebovaného paliva       (kg)

pal
t
iQ je výhřevnost spotřebovaného paliva   (MJ.kg-1)

5. Měrná spotřebovaná energie
Je stanovena podle vzorce

s

sp
e m

W
W (MJ.t-1)                                (76)

kde: ms    je hmotnost zpracované suroviny            (t)

6. Velikost částic
Při každém měření je odebráno minimálně pět základ-
ních vzorků. Každý základní vzorek je rozdělen
na dvě části. První část je použita ke stanovení cel-
kového obsahu vody a druhá k rozboru velikosti
štěpky. Ze smíchaných základních vzorků jsou ná-
sledně připraveny 3 vzorky o hmotnosti 500 g.
U vzorků je provedena sítová analýza podle
ČSN ISO  9276-1. Skutečná velikost částic (x2s)
je určena jako aritmetický průměr měření ze tří
vzorků.

7. Celkový obsah vody v materiálu
Celkový obsah vody je určen podle ČSN 44 1377.
Je určen celkový obsah vody vstupního materiálu
i výstupní štěpky.
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8. Sypná hmotnost
Je stanovena výpočtem podle vzorce (72).

9. Energetická hustota
Je stanovena výpočtem podle vzorce (73).

10. Jednotkové náklady
Jsou stanoveny výpočtem podle vzorce (61).

Příklad měření parametrů štěpkovače
Štěpkování proběhlo na mobilním diskovém štěpkovači

Pezzolato PZ 110 M-b. K přepravě štěpkovače byl použit
osobní automobil s tažným zařízením. Štěpkovač je pohá-
něn vlastním zážehovým motorem Honda. Štěpkovaným
materiálem  byla zbytková biomasa vzniklá jako výřez při
údržbě krajiny v okolí obce Lnáře.

Základní technické parametry štěpkovače jsou v tabulce
T04.

značka Pezzolato PZ 110 M-b 
způsob pohonu Vlastní motor 
výkon pohonu (kW) 9,75 kW 
rozměry vstupního otvoru (mm) 110 x 110 
výkonnost (t.h-1) 0,29 
druh štěpkovacího ústrojí   diskové 
délka štěpky (mm) 2 až 20 
způsob vkládání   ručně 
hmotnost (t) 0,6 
orientační cena (tis. Kč) 360 
 

T04: Parametry štěpkovače Pezzolato PZ 110 M-b udávané výrobcem

V průběhu měření bylo sledováno množství naštěpko-
vaného materiálu, délka času potřebného na štěpkování a
na nutné pomocné práce, množství paliva spotřebovaného
při štěpkování a potřebné množství pracovních sil. Spotře-
ba paliva byla stanovena metodou plné nádrže. Po štěpko-
vání bylo množství paliva potřebné k doplnění na původní
stav před začátkem štěpkování – plnou nádrž - odměřeno

 

Obr.26:  Štěpkování výřezu z údržby krajiny štěp-
    kovačem Pezzolato PZ 110 M-b na při-
    stavenou traktorovou soupravu

Pomocí diskového štěpkovače Pezzolato PZ 110 M-b  bylo
v průběhu měření naštěpkováno celkem 1 490 kg štěpky.
Čistá doba štěpkování byla 5 hodin a 4 min.

průměr oka síta x2i (mm) hmotnostní podíl q2i (%) 

Pod 2 6,68 
2,1 - 2,5 4,11 
2,6 - 5 148,70 
5,1 - 7 175,07 
7,1 - 9 136,71 
9,1 - 20 501,50 

 

laboratorním odměrným válcem. Štěpka byla  přepravena
traktorovou soupravou do místa skladování. Vyproduko-
vaná štěpka byla zvážena na mostové váze.

Štěpkovač po tuto dobu obsluhovali 2 pracovníci. Vý-
konnost zařízení při velikosti výstupních částic udané v
tabulce T05 je 0,29 t.h-1. Celková spotřeba paliva činila 12,9
l benzínu. Celková spotřebovaná energie byla 388,29 MJ.
Měrná spotřebovaná energie desintegrace výřezu z údržby
krajiny (celkový obsah vody 30,48 %) na štěpku o dané
disperzitě byla 0,261 MJ.kg-1 (0,094 kWh.kg-1).

T05: Podíl jednotlivých frakcí  štěpky (štěpko-
vač Pezzolato PZ 110 M-b)

Skutečná velikost částic na výstupu štěpkovače Pezzo-
lato PZ 110 M-b je 9,7 mm.
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typ   

Pezzolato 
PZ 110 

Mb 

700L  
+ Deutz-

Fahr 
Agrotron 
260 MK3  

** 

CARAVAGGI 
CIPPO 10  
+ ZETOR 

7211  * 

TOMAHAW
K 380 + 
ZETOR 
7711  * 

použité 
zařízení 

výkonnost (t.h-1) qm 0,29 3,45 1,00 3,29 

charakter   

výřez 
z údržby 
krajiny 

zbytkové 
suroviny po 
lesní těžbě 

zbytkové 
suroviny 
z údržby 
zeleně 

topoly, stáří 
5 let 

vlastnosti 
vstupního 
materiálu 

celkový obsah vody (%) Wt
r vst 30,9 34,5 27,83 52,15 

hmotnost štěpky (kg) mvýst 1 490 1 150 830 2 500 
celkový obsah vody (%) Wt

r výst 30,5 32,4 26,70 51,21 
průměrná velikost částic (mm) x2 9,7 32,7 25,5 36,2 
výhřevnost (MJ.kg-1) Qr

i 12,76 13,19 16,02 9,58 
sypná hmotnost (kg.m-3) s 256,0 275,6 226,4 274,0 

vlastnosti 
výstupního 
materiálu 

energetická hustota (GJ.m-3) Ev 3,251 4,186 3,627 2,624 
množství spotřebované nafty (l) vpal 7,9 7,9 4,0 15,2 
celková spotřebovaná energie (MJ) Wsp 320,56 320,56 162,28 616,77 

(MJ.kg-1) 0,278 0,278 0,196 0,246 měrná 
spotřebovaná 

energie  (kWh.kg-1) 
We 

0,022 0,022 0,054 0,069 
jednotkové 
náklady (Kč.t-1) Nj 337,0 473,30 536,30 285,20 
 

T06: Souhrn stanovených parametrů vybraných štěpkovačů pro různé materiály

4.3. Postup a výsledky stanovení parametrů
desintegrace pomocí drtiče

Stanovení vlastností probíhalo v provozních a polopro-
vozních podmínkách. Při měření v poloprovozních podmín-
kách, které je organizačně a finančně méně náročné, byly
parametry stanoveny pro více materiálů, které byly vybrá-
ny tak, aby pokryly širší škálu rostlinných surovin. Byl
sledován vliv změny velikosti vstupní a výstupní frakce
na vybrané energetické a exploatační vlastnosti procesu.
U drtiče byly parametry desintegrace stanoveny podob-
ným způsobem jako u štěpkovače:

1. Popis měřeného zařízení
Popis měřeného zařízení obsahuje typ a základní
technické údaje.

2. Hmotnostní výkonnost
Je stanovena výpočtem podle vzorce (74) jako
podíl hmotnosti nadrceného materiálu a doby dr-
cení.

3. Celková spotřebovaná energie
Je stanovena měřením spotřeby el. energie.
Pro účely získání hodnot publikovaných v této
stati byl využit programovatelný analyzátor elek-
trického výkonu a energie PROWATT-3, Chauvin
Arnoux. V případě pohonu spalovacím motorem je
velikost spotřebované energie stanovena výpo-
čtem podle vzorce (75).

4. Měrná spotřebovaná energie
Bude stanovena podle vzorce (76).

5. Velikost částic
Při každém měření je odebráno minimálně pět základ-
ních vzorků. Každý základní vzorek je rozdělen
na dvě části. První část je použita ke stanovení cel-
kového obsahu vody a druhá k rozboru velikosti
štěpky. Ze smíchaných základních vzorků jsou při
praveny 3 vzorky o hmotnosti 500g. U vzorků je pro-
vedena sítová analýza podle ČSN ISO 9276-1. Sku-
tečná velikost částic (x2s) je určena jako aritmetic-
ký průměr měření ze tří vzorků. Velikost výstupních
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částic je dána velikostí otvorů v  sítě. Velikost vstup-
ních částic je u bylinných materiálů dána zařízením
použitým pro přípravu suroviny. U dřevnatých su-
rovin je vstupní materiál předtříděn na potřebnou
velikost frakce na sítovém vibračním třídiči.

6. Celkový obsah vody v materiálu
Celkový obsah vody je určen podle ČSN 44 1377.
Je určen celkový obsah vody vstupního i výstup
ního materiálu.

7. Sypná hmotnost
Je stanovena výpočtem podle vzorce (72).

8. Energetická hustota
Je stanovena výpočtem podle vzorce (73).

9. Jednotkové náklady
Jsou stanoveny výpočtem podle vzorce (61).

Příklady měření parametrů drtiče

Měření proběhlo v letech 2002 - 2007 na experimentální
lince pro výrobu briket VÚZT, v.v.i. Vybrané materiály byly
desintegrovány na kladívkovém drtiči s vertikální osou ro-
tace STOZA ŠV 15.

 

značka STOZA ŠV 15 
způsob pohonu elektromotor 
výkon pohonu (kW) 15 
rozměry vstupního otvoru (mm) 300 x 300 
výkonnost (t.h-1) 2,2-3,2 
druh drticího ústrojí   kladívkové s vertikální osou rotace, 16 kladívek 
úhel opásání (°) 360 
způsob vkládání   ruční 
hmotnost (t) 0,4 
orientační cena (tis. Kč) 120 
 

Obr. 27.: Kladívkový drtič STOZA ŠV 15

T07.: Parametry kladívkového drtiče STOZA ŠV 15 udávané výrobcem

Spotřebovávaná elektrická energie byla měřena na pro-
gramovatelném analyzátoru elektrického výkonu a energie
PROWATT-3, Chauvin Arnoux. Vkládání materiálu do drti-
če je ruční. Rotor, který se otáčí kolem vertikální osy ulože-
né rovnoběžně se vstupním otvorem s násypkou, je osa-
zen kladívky otočně upevněnými k rotoru pomocí čepů. Ro-
tor je poháněn přímo od hřídele rotoru elektromotoru. Vý-
robce drtiče garantuje parametry popsané v tabulce T07.

Velikost výstupní frakce je volena velikostí ok výměnné-
ho síta. Pro účely měření byla k dispozici síta Ć 4, 8 a 15 mm.
Výkonnost drtiče při měření se pohybovala v rozmezí 90 -
207 kg.h-1 v závislosti na průměru ok síta a drceném materi-
álu. Pro všechna měření byly zvoleny stejné otáčky rotoru.
Tím došlo k eliminaci případných chyb vzniklých rozdílnou
úhlovou rychlostí kladívek rotoru. Hmotnost nadrceného
materiálu byla stanovena zvážením pomocí decimální váhy.
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typ   STOZA ŠV 15 
průměr otvoru síta (mm)  15 8 4 8 15 použité zařízení 

výkonnost (kg.h-1) qm 247,71 138,79 133,93 174,19 180,00 
druh  Chrastice, balíkovaná Topolovka, štěpka 
rozměr částic (mm)  x2 111,7 111,7 111,7 49,6 49,6 
celkový obsah vody (%) Wt

r vst 10,76 10,76 10,76 11,17 11,17 
výhřevnost (MJ.kg-1) Qr

i 16,92 16,92 16,92 17,61 17,61 
sypná hmotnost (kg.m-3) s 118,2 118,2 118,2 122,9 122,9 

vlastnosti 
vstupního 
materiálu 

energetická hustota (GJ.m-3) Ev 2,000 2,000 2,000 2,164 2,164 
celková hmotnost materiálu (kg) mvýst 18,0 16,5 12,5 10,5 18,0 
celkový obsah vody (%) Wt

r výst 13,64 14,23 12,28 10,53 10,60 
průměrná velikost částic (mm) x2 8,14 3,34 1,21 3,34 8,14 
výhřevnost (MJ.kg-1) Qr

i 16,88 16,85 16,90 17,61 17,61 
sypná hmotnost (kg.m-3) s 85,2 87,6 93,2 91,7 90,0 

vlastnosti 
výstupního 
materiálu 

energetická hustota (GJ.m-3) Ev 1,438 1,476 1,575 1,614 1,588 
     celková spotřebovaná energie (MJ) Wsp 2,628 2,880 2,592 1,44 2,09 

(MJ.kg-1) 0,207 0,175 0,146 0,137 0,116 měrná 
spotřebovaná 

energie  (kWh.kg-1) 
We 
  0,058 0,048 0,041 0,038 0,032 

 
typ   STOZA ŠV 15 
průměr otvoru síta (mm)  4 8 15 15 použité zařízení 

výkonnost (kg.h-1) qm 105,0 120,0 115,0 180,0 92,99 

druh  
Šťovík+úhor,  

balíkovaný 
Křídlatka, 

řezanka 

Ječmen, 
sláma 
balík 

střední rozměr částic (mm)  x2 127,2 127,2 127,2 51,3 110,4 
celkový obsah vody (%) Wt

r vst 8,75 8,75 8,75 10,21 7,50 

výhřevnost (MJ.kg-1) Qr
i 17,07 17,07 17,07 16,17 16,51 

sypná hmotnost (kg.m-3) s 112,4 112,4 112,4 56,3 110,3 

vlastnosti 
vstupního 
materiálu 

energetická hustota (GJ.m-3) Ev 1,919 1,919 1,919 0,910 1,821 
celková hmotnost materiálu (kg) mvýst 7,0 15,0 17,5 16,5 14,0 
celkový obsah vody (%) Wt

r výst 9,21 10,17 11,04 9,89 7,63 
průměrná velikost částic (mm) x2 1,21 3,34 8,14 8,14 8,14 
výhřevnost (MJ.kg-1) Qr

i 17,05 17,04 17,03 16,17 16,51 

sypná hmotnost (kg.m-3) s 87,2 82,1 80,4 81,3 81,2 

vlastnosti 
výstupního 
materiálu 

energetická hustota (GJ.m-3) Ev 1,487 1,399 1,369 1,315 1,341 
     celková spotřebovaná energie (MJ) Wsp 1,98 2,88 3,42 2,08 2,95 

(MJ.kg-1) 0,283 0,192 0,195 0,127 0,211 měrná 
spotřebovaná 

energie  (kWh.kg-1) 
We 
  0,079 0,053 0,054 0,035 0,059 

 

V tabulkách T08 a T09 jsou udány výsledky měření.

T08.: Výsledky měření jemné desintegrace na kladívkovém drtiči STOZA ŠV 15
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T09.: Výsledky měření jemné desintegrace na kladívkovém drtiči STOZA ŠV 15

typ   STOZA ŠV 15 
průměr otvoru síta (mm)  15 použité zařízení 

výkonnost (kg.h-1) qm 207,30 100,00 133,93 174,19 

druh  
Kůra-MIX, 

štěpka 
Saflor, 
sláma 

Miscanthus, 
řezanka 

Lnička, 
sláma 

rozměr částic (mm)  x2 135,8 152,9 91,3 173,4 
celkový obsah vody (%) Wt

r vst 13,31 9,74 7,32 11,32 
výhřevnost (MJ.kg-1) Qr

i 18,27 16,89 18,44 16,86 
sypná hmotnost (kg.m-3) s 98,3 31,2 72,3 35,6 

vlastnosti 
vstupního 
materiálu 

energetická hustota (GJ.m-3) Ev 1,791 0,527 1,333 0,600 
celková hmotnost materiálu (kg) mvýst 20,5 16,0 27 14,5 
celkový obsah vody (%) Wt

r výst 13,38 9,7 7,14 11,40 
průměrná velikost částic (mm) x2 8,22 8,14 8,14 8,14 
výhřevnost (MJ.kg-1) Qr

i 18,27 16,88 18,44 16,86 
sypná hmotnost (kg.m-3) s 154,2 79,3 77,4 81,3 

vlastnosti 
výstupního 
materiálu 

energetická hustota (GJ.m-3) Ev 2,818 1,339 1,427 1,371 
celková spotřebovaná energie (MJ) Wsp 2,376 3,600 2,736 3,53 

(MJ.kg-1) 0,116 0,225 0,113 0,243 měrná 
spotřebovaná 

energie  (kWh.kg-1) 
We 
  0,032 0,063 0,031 0,068 

 
typ   STOZA ŠV 15 
průměr otvoru síta (mm)  15 15 15 použité zařízení 

výkonnost (kg.h-1) qm 180 188,43 127,94 

druh  
Řepka, sláma - 

balík Čirok, sláma 
Kostřava, 
řezanka 

střední rozměr částic (mm)  x2 176,5 167,8 87,2 
celkový obsah vody (%) Wt

r vst 8,73 6,83 7,42 
výhřevnost (MJ.kg-1) Qr

i 16,79 16,82 15,50 
sypná hmotnost (kg.m-3) s 111,2 58,2 62,1 

vlastnosti 
vstupního 
materiálu 

energetická hustota (GJ.m-3) Ev 1,867 0,979 0,963 
celková hmotnost materiálu (kg) mvýst 11 19,0 14,5 

celkový obsah vody (%) Wt
r výst 8,98 6,90 7,58 

průměrná velikost částic (mm) x2 8,14 8,14 8,14 
výhřevnost (MJ.kg-1) Qr

i 16,79 16,82 15,51 
sypná hmotnost (kg.m-3) s 81,3 80,3 81,6 

vlastnosti 
výstupního 
materiálu 

energetická hustota (GJ.m-3) Ev 1,365 1,351 1,266 
celková spotřebovaná energie (MJ) Wsp 1,26 2,45 2,41 

(MJ.kg-1) 0,115 0,145 0,186 měrná 
spotřebovaná 

energie  (kWh.kg-1) 
We 
  0,032 0,040 0,052 
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Tabulky T10 a T11 obsahují parametry desintegrace by-
linných a dřevnatých materiálů na kladívkovém drtiči
s vertikální (STOZ ŠV 15) a horizontální (ŠK 300) osou ro-
tace.

T10.: Výsledky měření jemné desintegrace bylinných materiálů na kladívkovém drtiči

T11.: Výsledky měření jemné desintegrace dřevnatých materiálů na kladívkovém drtiči

číslo měření  - - - - 
typ   STOZA ŠV 15 ŠK 300 
průměr otvoru síta (mm)  15 8 10 8 použité zařízení 

výkonnost (kg.h-1) qm 154,02 129,00 25,68 29,55 
druh - BYLINNÉ MATERIÁLY 
rozměr částic (mm)  x2 124,97 119,45 45,24 47,85 
celkový obsah vody (%) Wt

r vst 8,86 9,76 12,98 13,74 
výhřevnost (MJ.kg-1) Qr

i 16,80 16,99 16,78 16,90 
sypná hmotnost (kg.m-3) s 52,62* 52,62* 60,83 61,16 

vlastnosti vstupního 
materiálu 

energetická hustota (GJ.m-3) Ev 0,884 0,894 1,021 0,033 
celkový obsah vody (%) Wt

r výst 9,32 12,22 12,45 13,65 
průměrná velikost částic (mm) x2 8,14 3,34 6,66 3,22 
výhřevnost (MJ.kg-1) Qr

i 16,79 16,95 16,79 16,91 
sypná hmotnost (kg.m-3) s 80,93 80,93 88,88 90,98 

vlastnosti 
výstupního 
materiálu 

energetická hustota (GJ.m-3) Ev 1,359 1,372 1,492 1,539 
(MJ.kg-1) 0,177 0,184 0,176 0,163 měrná spotřebovaná 

energie  (kWh.kg-1) 
We 
  0,049 0,051 0,049 0,045 

jednotkové náklady (Kč.t-1) Nj 553,0 608,0 460,0 410,0 
 

číslo měření  - - - - 
typ   STOZA ŠV 15 ŠK 300 
průměr otvoru síta (mm)  15 8 10 8 použité zařízení 

výkonnost (kg.h-1) qm 193,5 174,2 58,99 63,8 
druh - DŘEVNATÉ MATERIÁLY 
rozměr částic (mm)  x2 92,55 49,6 25,22 18,93 
celkový obsah vody (%) Wt

r vst 12,24 11,17 10,32 10,60 
výhřevnost (MJ.kg-1) Qr

i 17,94 17,61 17,90 17,79 
sypná hmotnost (kg.m-3) s 110,6* 122,9 153,0 173,68 

vlastnosti vstupního 
materiálu 

energetická hustota (GJ.m-3) Ev 1,984 2,164 2,739 3,090 
celkový obsah vody (%) Wt

r výst 11,99 10,53 10,24 9,59 
průměrná velikost částic (mm) x2 8,18 3,34 6,66 3,22 
výhřevnost (MJ.kg-1) Qr

i 17,94 17,61 17,9 17,8 
sypná hmotnost (kg.m-3) s 122,1 91,7 184,7 192,78 

vlastnosti 
výstupního 
materiálu 

energetická hustota (GJ.m-3) Ev 2,191 1,614 3,306 3,432 
(MJ.kg-1) 0,116 0,137 0,121 0,118 měrná spotřebovaná 

energie  (kWh.kg-1) 
We 
  0,032 0,038 0,034 0,045 

jednotkové náklady (Kč.t-1) Nj 411,0 453,0 240,0 310,0 
 

* u balíkovaných materiálů počítáno se sypnou hmotností rozdružených balíků
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5. Energetická náročnost desintegrace

Z výše uvedených výsledků je při bližším prozkoumání
zřejmé, že měrná energie  spotřebovaná  na desintegraci
surovin na bázi rostlinné biomasy kolísá v poměrně širo-
kém rozpětí. Z teoretických předpokladů uvedených
v kapitole 3 vyplývá, že velikost spotřebované energie
závisí především na stupni rozmělnění a způsobu desinteg-
race, tedy na konstrukčním řešení desintegračního zařízení.
Dále je velikost spotřebované energie ovlivněna mecha-
nickými vlastnostmi desintegrovaného materiálu.

Z pohledu praktické aplikace je například při výrobě liso-
vaných pevných biopaliv desintegrace důležitou složkou
výrobního procesu. V závislosti na vlastnostech desinte-
grovaného materiálu, desintegračním zařízení, stupni roz-
mělnění a technologickém postupu se v praxi například
při výrobě tuhých biopaliv jen na desintegraci spotřebuje
u stébelnatých materiálů 0,5-7 % a u dřevin dokonce
0,75-10 % celkového energetického obsahu v materiálu.
Široké rozpětí těchto čísel znamená, že v této oblasti úpra-
vy surovin lze správnou volbou technologického postupu
a zařízení dosáhnout poměrně velikých úspor.

 Za účelem získání představy o průběhu závislosti měrné
spotřebované energie na vlastnostech vstupních surovin
a velikosti výstupních částic byla Výzkumným ústavem
zemědělské techniky v.v.i. provedena a vyhodnocena série
měření [39].

Protože absolutní hodnota energetické spotřeby je ovliv-
něna vlastnostmi drtícího zařízení, bylo při získávání všech
naměřených hodnot použito jedno zařízení.

Všechna měření proběhla na kladívkovém drtiči ŠK 300
(viz obr. 28), který je od výrobce určen k drcení zrnin a
stébelnin.

Obr. 28: Schema používaného kladívkového drti-
    če ŠK 300 (výrobce Strojné zámočnictvo
   Štefan Tuška, Slovenská Republika)

Spotřebovávaná elektrická energie byla měřena na pro-
gramovatelném analyzátoru elektrického výkonu a energie
PROWATT-3, Chauvin Arnoux. Vkládání materiálu do šro-
tovníku je ruční. Rotor otáčející se kolem horizontální osy
uložené kolmo ke vstupnímu otvoru s násypkou je osa-
zen kladívky otočně upevněnými k rotoru pomocí čepů.
Pohon rotoru je řešen převodem klínovým řemenem od elek-
tromotoru. Výrobce šrotovníku garantuje parametry popsa-
né v tabulce T12.

výška 1500 mm 
délka 1240 mm 
šířka 470 mm 
počet kladívek 12 
příkon motoru 4 kW 
otáčky motoru 1440 min-1 
otáčky drtiče 3600 min-1 

hmotnost 100 kg 
výkon 300-500 kg.h-1 

 

T12: Parametry drtiče ŠK 300 garantované výrobcem
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Velikost výstupní frakce je volena velikostí ok výměnné-
ho síta. Pro účely měření byla k dispozici síta  1, 3, 5, 8 a 10
mm. Úhel opásání síta je 180°. Výkonnost drtiče při měření
byla 7-30 kg.h-1 v závislosti na průměru ok síta a drceném
materiálu. Pro všechna měření byly zvoleny jednotné otáč-
ky rotoru. Tím došlo k eliminaci případných chyb vzniklých
rozdílnou úhlovou rychlostí kladívek rotoru a účinností
převodu.

Ke stanovení energetické náročnosti byly použity  mate-
riály udané v T13.

drcená surovina sušina 
s  (hm. %) 

Výhřevnost 
Qr

i (MJ.kg-1) 
velikost částic 

x (mm) 
smrková kůra 88,88 14,642 30 
cypřišek 93,19 16,449 10 
jabloň – výřez 89,99 16,338 10 
sláma ovesná 86,29 13,688 80 
Šťovík Uteuša OK - 2 86,91 14,310 30 
chrastice 91.94 15,224 30 
topol – štěpka 89,54 16,081 25 
vrba – výřez 88,83 15,620 30 
miscanthus 85,80 15,250 30 
černý bez 87,78 15,921 30 
křídlatka suchá 90,82 15,277 30 
křídlatka vlhká 80,34 13,231 30 
 

T13: Měřené materiály a jejich základní parametry

Při konečném výpočtu spotřebované energie byl odpo-
čítán příkon naprázdno potřebný k pohonu vlastního drti-
če, čímž byl odstraněn vliv tohoto faktoru na konečný vý-
sledek.

Energie spotřebovaná na šrotování byla vztažena
na hmotnost sušiny ve šrotovaných surovinách.

Desintegrace všech surovin probíhala dvoustupňově.
První stupeň desintegrace - rozměrová příprava použitých
surovin byla provedena zahradním drtičem VIKING GE115.
Energie spotřebovaná při prvním stupni desintegrace ne-
byla do výsledků vlastního měření započítána. Spotřeba
energie se v prvním stupni drcení pohybovala pro jednotli-
vé plodiny v intervalu 3,5 – 7,3 Wh.kg-1. Výjimkou je topo-
lová štěpka >25, která byla připravena na mobilním desko-
vém štěpkovači TOMAHAWK M-P-180 (71 Wh.kg-1)

Průměr ok síta (mm) Průměrná délka částice po desintegraci  
x (mm) 

1 0,660 
3 0,896 
5 1,260 
8 3,220 
10 6,662 
 

a následně vytříděna na sítech na danou velikost frakce.
Druhá výjimka je ovesná sláma, která byla pouze pořezána
sklízecí řezačkou Claas jaguar 840 na řezanku se střední
délkou částic 80 mm (17 Wh.kg-1 včetně sběru ze řádku).

Průměrná délka částic po desintegraci při použití jed-
notlivých sít je zanesena v tabulce T14.

T14: Průměrná délka částic po desintegraci pro jednotlivá síta

Všechny potřebné rozbory pro stanovení sušiny, spal-
ného tepla a sítové analýzy byly provedeny v agrolaboratoři
Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v.v.i..

Měření energetické náročnosti jemné desintegrace bio-
masy bylo provedeno jako součást dlouhodobé činnosti
Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v.v.i. zaměřené
na výzkum a vývoj výrobních technologií a fyzikálních vlast-
ností biopaliv.

Naměřené a vypočtené hodnoty jsou zaneseny
v grafech na obrázcích 29 - 32. Podle předpokladů se spo-
třeba energie potřebné na desintegraci zvětšuje se zmenšo-
váním průměrné velikosti výstupních částic (průměru ok
síta), ale též s vyšším obsahem vody. Při obsahu vody vyš-
ším než 12 % se spotřeba energie pro malé průměry ok síta
stává neúměrně vysokou.
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Obr. 29.: Měrná energetická spotřeba desintegrace dřevin [39]
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Obr. 30.: Měrná energetická spotřeba desintegrace bylin [39]
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Obr. 31: Měrná energetická spotřeba desintegrace křídlatky suché (90,82% sušiny) a křídlatky vlhké
    (80,34% sušiny) [39]

Z grafu na obr. 31 je patrné, že při drcení s použitím síta
s malými otvory se u křídlatky při poklesu obsahu vody
z 19,66 na 9,18 % energetická náročnost drcení sníží z 0,232
na 0,053 kWh.kg-1. Pro větší průměry sít (nad  5mm) je
energetická náročnost desintegrace srovnatelná.

V grafu na obrázku 32 je znázorněna velikost energetické
spotřeby pro různé velikosti vstupní frakce. Jednotlivé frak-
ce byly získány separací topolové štěpky pomocí sítového
třídiče. Z grafu je patrné, že menší velikost vstupní frakce,
má při stejné velikosti výstupních částic za následek nižší
hodnoty měrné spotřebované energie na desintegraci.
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Obr. 32.: Měrná energetická spotřeba desintegrace různých vstupních frakcí topolové štěpky
(sušina 89,54%) v závislosti na velikosti síta [39]
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Z graficky znázorněných závislostí na obrázcích 29 – 32
je zřejmý předpokládaný nárůst energetické spotřeby
při vyšším stupni desintegrace a vyšší vlhkosti vstupního
materiálu. Všechna měření byla provedena na drtiči ŠK 300
a velikost výstupních částic byla nastavena velikostí otvo-
rů používaných výměnných sít.

V grafech na obrázcích 29 až 32 je možné sledovat plat-
nost teoretických předpokladů. Spotřeba energie potřebné
na desintegraci se zvyšuje se zmenšující se velikostí vý-

stupních částic a rostoucí velikostí vstupní frakce. Při jem-
né desintegraci na průměrnou délku částic 0,66 mm (síto 
1 mm) se množství spotřebované energie pohybuje mezi 0,9
% (chrastice, sušina 91,9 %) a 13% (miscanthus, sušina
85,8 %) celkové výhřevnosti materiálu.

Naopak při desintegraci na průměrnou délku částic 6,66
mm (síto  10 mm, menší stupeň rozmělnění) se množství
spotřebované energie pohybuje mezi 0,1 % (šťovík, sušina
86,91%) a 0,5% (jabloň, sušina 89,99 %).

6. Vlastnosti produktů desintegračních technologií

Z fyzikálního hlediska jsou všechny rozdružené rostlin-
né suroviny partikulární látky. V odborné literatuře jsou
partikulární látky označovány také výstižnějším názvem
sypké hmoty (látky). Za předpokladu, že ideální partikulár-
ní látka má úhel vnějšího tření 30°, patří naprostá většina
desintegrovaných rostlinných surovin do skupiny parti-
kulárních látek s úhlem vnějšího tření vyšším, než 30°. Tato
skutečnost znamená horší tokové vlastnosti hmoty a tedy
zvýšené nároky na konstrukci dopravních, manipulačních
a skladovacích zařízení.

Další nevýhodou surovin na bázi rostlinné biomasy je
fakt, že mění své fyzikální vlastnosti v závislosti na parame-
trech okolí. Zejména v závislosti na vlhkosti a teplotě vzdu-
chu. To má důležitý vliv na způsob provedení technologic-
kých zařízení. Suroviny s vyšším obsahem vody mají horší
tokové vlastnosti, snadněji podléhají biodegradabilním pro-
cesům, čímž se snižuje jejich hodnota z hlediska energetic-
kého využití, ale hlavně se významně mění jejich mechanic-
ké vlastnosti. To má při skladování, manipulaci a dopravě
zásadní význam.

Při návrhu technologií v oblasti zpracování rostlinné bi-
omasy lze v praxi sledovat z hlediska dodavatelů dva roz-
dílné přístupy:

- První způsob vedoucí k funkční stabilitě a ekonomické
úspornosti spočívá ve vývoji měřítek, která zajistí, že úhel
vnitřního tření suroviny zůstává konstantní. Jedná se
o technické řešení, k němuž je třeba poměrně značného sou-
boru informací. Z toho důvodu by mělo být rozhodnuto
monitorovat úhel vnitřního tření a jeho změny pouze
ve specifických a kritických místech řetězce. Ve většině pří-
padů by tento postup měl být dostačující. Cílem této meto-
dy je kontrolovat a stabilizovat úhel vnitřního tření.

- Druhým způsobem je  kompletní vyprojektování geo-
metrie a dimenzí celého řetězce (např. vstupní a výstupní
otvory, pádová výška, typy dopravníků, úhly změn směrů
tras a další proměnlivé faktory) se zvláštním ohledem
na momentální úhel vnitřního tření v příslušném bodě zpra-

covatelského řetězce a s ohledem na princip  kontinuity
toku. Toto vede k:

a) optimalizaci geometrie zpracovatelského řetězce
b) optimalizaci materiálů použitých pro konstrukci za-

řízení
c) optimalizaci rychlosti toku sypké hmoty

Tento způsob optimalizace řetězců produkce BES je čas-
těji využíván než předchozí postup.

Obecně je běžnou praxí navrhovat řetězce pro sypké
hmoty s ohledem na určité fiktivní a předpokládané vlast-
nosti sypkých hmot. Díky této metodě často dosahují kom-
plexní zařízení pro zpracování rostlinné biomasy své ko-
nečné funkční efektivity pouze po sérii přídavných změn.
Tento postup vyplývá z nedostatku informací a znalostí
určitých mechanických a fyzikálních vlastností sypkých
hmot a jejich vztahu k vlastnostem zařízení  používaného
v rámci zpracovatelského řetězce. Tento fakt je často pod-
pořen tím, že dodavatelé jsou neustále nuceni udržet co
možná nejnižší náklady na řešení technologie. V důsledku
toho se musí provádět přídavné změny - často jedna
po druhé - a musí být integrovány nutné a mnohdy náklad-
né komponenty.

Poměrně často se práce, které se týkají sypkých hmot,
zaměřují na problémy spojené s poruchami toku
ve skladovacích zařízeních sypkých hmot, např. silech, zá-
sobnících nebo otevřených skladech. Klenbování v silech
je nejběžnějším důvodem takovýchto poruch. Tyto jevy
mají složitý charakter a závisejí na různých fyzikálních vlast-
nostech procesu toku. Nejrelevantnějšími faktory jsou vlast-
nosti sypké hmoty, velikost výpustného otvoru,  tvar sila a
povrchové vlastnosti vnitřních stěn sila.

V oblasti využívání rostlinné biomasy k jakýmkoliv úče-
lům je na místě využití principů optimalizace technologií
zpracování a skladování sypkých hmot s použitím logistic-
kých metod, které zpravidla vytváří důležité konkurenční
výhody. Proto se provozovatelé a výrobci skladovacích a
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zpracovatelských technologií pro sypké hmoty zabývají
optimalizací svých produktů.

Z hlediska konstrukce prvků skladovacích technologií je
důležité zvolit správnou metodu výpočtu polohy dynamic-
ké nebo statické klenby nad výpustným otvorem pro ideál-
ní sypkou hmotu nebo vlhké a viskózní sypké hmoty.
V pracích zabývajících se problematikou partikulárních lá-
tek na vědecké úrovni [50] byly odvozeny rovnice pro me-
chanické a fyzikální vlastnosti dvou kategorií sypkých hmot.
Pro jiné typy reálných sypkých hmot musí být provedeny
příslušné úpravy s ohledem na specifické mechanické a
fyzikální vlastnosti. Jedná se především o kompresibilní
sypké hmoty, směsi různých materiálů lišících se velikostí
a tvarem částic nebo sypnou hmotností.

Sypké materiály v oblasti velikosti částic v mikro a nano,
mezi které se svými mechanickými vlastnosti řadí i značná
část rostlinných surovin nebo jejich složek, vytvářejí sku-
pinu materiálů, pro které je typická poměrně složitá struktu-
ra elektrochemických, chemických a elektrostatických va-
zeb.

Obecně platí, že optimální řešení pro dopravní řetězec
sypkých hmot, tj. jeho konstrukční, dopravní, skladovací a
transformační aspekty, se vyznačuje bezporuchovým a
úsporným provozem, který v průběhu dopravní trasy (po-
kud to není žádoucí) nemění mechanické a fyzikální vlast-
nosti manipulovaného materiálu. To vyžaduje, aby byla
poloha dynamických materiálových kleneb nad výpustným
otvorem sila stabilizována. Tento požadavek vytváří klíčo-
vý bod pro garanci plynulého toku sypké hmoty. Měření a
řešení se musí soustředit na eliminaci vlivu dynamických
kleneb na materiálový tok s cílem zajistit maximální ekono-
mický zisk.

Návrh zařízení pro skladování sypkých hmot, které je
nedílnou součástí logistických řetězců , musí z tohoto titu-
lu brát ohled na ostatní kroky a pracovní operace. Proto
s ohledem na manipulaci, dopravu a různé úpravy, zahrnuje
konstrukční řešení často prvky, které redukují kapacitu do-
pravní trasy ve směru toku materiálu. Je velmi pravděpo-
dobné, že  úseky dopravní trasy obsahující tyto prvky, se
stávají zdrojem poruch toku. Při zmenšování profilu toku je
sypký materiál vtlačován do užšího prostoru – obvykle bez
adekvátního zvýšení rychlosti materiálu, jež by mělo zajistit
původní hustotu toku a jeho mechanické a fyzikální vlast-
nosti. Takto dochází ke zvýšení sypné hmotnosti a zhorše-
ní typických znaků materiálového toku a někdy dokonce
k naprosté poruše toku. Jako příklady mohou být uvedeny
faktory uskladnění, změny mechanických principů doprav-
níků během dopravních tras a další problematické jevy.

Ačkoliv se technická praxe a vědecký výzkum zaměřují
na tyto jevy vyskytující se v aplikacích manipulace
s rostlinnou biomasou, lze prohlásit, že běžný přístup
k těmto problémům je víceméně empirický a že obecné zá-
konitosti řídící tyto procesy  nejsou doposud dostupné.
Z toho důvodu jsou zkoumány vztahy mezi konstrukčními
parametry dopravních tras, např. zužování dopravních pro-
filů, projektování traťových  úseků, zužování částí doprav-

níků a manipulovaných materiálů. Tyto typické znaky  sou-
visejí s úhly vnitřního tření sypkých hmot. Hledají se urču-
jící zákonitosti a pravidla, která umožňují tok hmoty
v zužujících se prvcích dopravních tras.

Podle odborné literatury [50] standardizovaný přístup
k problematice  bere v úvahu rozměry a tvary výpustných
otvorů a změny mechanických a fyzikálních vlastností syp-
kých hmot  představovaných úhlem vnitřního tření  a  zkou-
má jejich vliv na klenbování. Popisuje rovněž vliv velikosti
a tvaru výpustných otvorů na polohu kleneb sypkých hmot.
Ve většině aplikací se tyto souvislosti neberou v úvahu,
aby se omezily náklady na zařízení. Jedná se například o
povolení dopravníků s malým průřezem profilu toku dopra-
vovaného materiálu, který následně vyžaduje relativně vy-
soké dopravní rychlosti. Taková redukovaná řešení se zda-
jí být zdánlivě vhodná pro přípravu a předběžné projekty
nebo ve fázi nabídky. Přestože nevhodně navržená a vy-
braná dopravní technologie nahrazuje provozní náklady
v prvních letech provozu, dodatečné výdaje mohou převý-
šit zdánlivě ušetřené finanční prostředky.

Vedle vlhkosti a velikosti částic má významný vliv  i tvar
částic. Tvar částic je vedle vlastností vstupních surovin
zásadním způsobem ovlivněn typem použitého desintegrač-
ního zařízení. Typy zařízení, při jejichž funkci je převažují-
cím druhem namáhání řez (štěpkovače, řezačky) produkují
částice jiného tvaru, než většina používaných typů drtičů.
V praxi tento fakt může mít za následek, že zásobník nebo
dopravník konstruovaný pro dřevní štěpku může být ne-
funkční pro drť o stejné velikosti částic.

Na obrázcích 33 až 35 jsou graficky znázorněny výsled-
ky sítových analýz rostlinných surovin zpracovaných po-
mocí sklízecí řezačky, štěpkovače a drtiče.
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Obr. 33.:  Grafické znázornění sítové analýzy
      slámy zpracované sklízecí řezačkou
      s nastavenou délkou výstupních částic
        10 cm
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Obr. 34.:  Grafické znázornění sítové analýzy
dřevní štěpky s nastavenou délkou
výstupních částic 10 mm
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Obr. 35.:  Grafické znázornění sítové analýzy
slámy zpracované kladívkovým drti-
čem s nastavenou délkou výstupních
částic 5 mm

Z uvedených obrázků je patrné, že u řezačky a štěpkova-
če převládá podíl částic o větší velikosti, než je nastavená
střední délka výstupní částice. Naopak při použití kladív-

kového drtiče výrazně převládá podíl částic menších, než je
velikost otvorů síta. S tímto faktem souvisí i vyšší stupeň
rozmělnění a tedy vyšší měrná energie spotřebovaná
na drcení.

7. Závěr

Problematika desintegrace je velmi široká. Každá skupi-
na materiálů a desintegračních zařízení má specifické vlast-
nosti. Každá oblast průmyslové nebo zemědělské výroby
ukrývá svá úskalí, která jsou často detekovatelná a řešitel-
ná pouze v praktických provozních podmínkách.

Cílem této publikace je poskytnout jejím uživatelům pře-
hled základních vlastností strojů a zařízení používaných
při desintegraci rostlinných surovin a nastínit souvislost
teoretických východisek a z nich vyplývajících reálných
dopadů při praktickém provozování řezaček, štěpkovačů
a drtičů.

Problematika využití řezaček je propracovaná zejména
pro oblast zemědělské výroby, kde řezačky nacházejí uplat-
nění jako sklizňové stroje, při výrobě krmiv atd. Jejich vyu-
žití při průmyslovém nebo energetickém využívání rostlin-
ných surovin je též velmi významné například při rozdružo-
vání balíků, krácení přírodních vláken, atd.

Nejčastěji řešený problém při pořizování a používání des-
integračního zařízení pro zpracování rostlinné biomasy je
volba mezi drtičem a štěpkovačem. Hlavní zásada vychází
z technického řešení zařízení.

Jak je v publikaci mnohokrát uvedeno, štěpkovač, stejně
jako řezačka, při své činnosti jako hlavní druh namáhání
využívá střih. Štěpkovač je používán pro desintegraci tvr-
dých, tedy zpravidla dřevnatých rostlin. Je velmi citlivý na
otupení pracovních orgánů. Otupení štěpkovacích nožů
nebo protiostří má za následek zvýšené energetické nároky
(vyšší spotřeba PHM nebo elektřiny) a nadměrné namáhá-
ní všech funkčních součástí. Volba štěpkovače je opod-

statněná v případech, kdy vstupní materiál není nadměrně
znečištěn cizorodými předměty, pískem, zeminou atd.. Štěp-
kovač je vhodné využívat v případech, kdy jsou kladeny
zvýšené nároky na velikost výstupních částic. Typické
využití štěpkovače je při štěpkování dřeva pro výrobu bi-
opaliv.

Drtič je méně citlivý na přítomnost cizorodých předmětů.
Na drcené částice v průběhu pracovní operace působí více
druhů namáhání, mezi kterými převládá lom, roztírání a ná-
razy. Velikost výstupních částic je nerovnoměrná, ale drtič
může zpracovat širší škálu dřevnatého i nedřevnatého ma-
teriálu a je méně citlivý na jeho znečištění. Vhodné využití
drtiče je při zpracování širší škály rostlinných zbytků napří-
klad pro přípravu kompostovaní zakládky.

Používání drtičů a štěpkovačů má široké uplatnění. Vedle
drcení inertních materiálů, které nejsou předmětem této
publikace, je hlavní oblastí jejich uplatnění zpracování rost-
linné biomasy. Desintegrací materiálu dochází k jeho ho-
mogenizaci, ke zvýšení objemové hmotnosti a ke zvětšení
měrného povrchu hmoty. Výsledkem je možnost využití
materiálu jako vstupní suroviny pro další zpracování a raci-
onalizace operací souvisejících s nakládáním se surovina-
mi, jako je doprava, manipulace nebo skladování.

Při pořizování drtiče nebo štěpkovače je nutné znát vlast-
nosti vstupních surovin, potřebné parametry výstupního
materiálu, způsob jeho dalšího využití a plánované vytížení
v průběhu roku. Na základě těchto podkladů je potřeba
uvážit, zda řešit desintegraci materiálu koupí vhodného dr-
tiče, štěpkovače nebo formou služeb.
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V příloze textu jsou uvedeny základní technické parame-
try vybraných zařízení. Výzkumný ústav zemědělské tech-
niky, v.v.i. vydává software v podobě rozšířené digitální
databáze desintegračních zařízení prodávaných v ČR.

V textu jsou uvedeny poznatky získané v průběhu řešení
projektu NAZV č. QG60083 - Konkurenceschopnost bioe-
nergetických produktů a QF4079 – Logistika bioenergetic-
kých surovin.
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9. Použité symboly a zkratky

symbol 
 

rozměr význam 

A ; A1; A2 (m2.kg-1) nárůst povrchu 
 (°) úhel sevření 
op (°) úhel opásání 
p (m) pracovní šířka záběru 

(°) úhel řezu 
(mm) šířka břitu nože 

s (mm) délka ostří nože v řezu 
s (Pa) mez napětí 

E (Pa) modul pružnosti 
Ev (GJ.m-3) energetická hustota 
ee (kWh.t-1) koeficient měrné spotřeby energie 
 (-) poměr složek rychlosti 
MAX (s-2) úhlové zrychlení 

F;FT; Fo;Fk;  (N) síla (třecí, normálová, odstředivá, obvodová, kladívka) 
t t  (°) úhel tření 

(°) elementární úhel pootočení 
f (-) součinitel tření 
h (m; mm) výška 

r (%) relativní účinnost deformace 
i (kJ.kg-1) entalpie 
in (-) počet (nožů) 
in (m-2) empirická konstanta závislá na materiálu a podmínkách desintegrace    
ip (-) pórovitost 
ir (-) stupeň rozmělnění 
J (kg.m2) moment setrvačnosti 

(%) relativní vlhkost vzduchu 
K02 (-) součinitel využití operativního času 
lmř;lk;ltk; ld  (m;mm) délka (řádku, částic, teoretická) 
Mřez; Mc; Mo (N.m) moment síly (řezný; krouticí; naprázdno) 
m; ms; mv; mvp; 
msv; mpal;mL (g; kg; q; t) 

hmotnost (suroviny, vlhkého materiálu, vodní páry, suchého vzduchu, paliva, vzduchu) 

 (-) koeficient bočního tlaku 
 (mm) velikost mezery mezi nožem a protiostřím 

n (s-1) otáčky 
Nf;Nv;Nc (Kč) náklady (fixní; variabilní; celkové) 
Nj (Kč.t-1) jednotkové náklady 
Njs (Kč.t-1) jednotkové náklady přepočtené na sušinu 
ndef (-) počet pružných mechanických cyklů před rozdružením částice 
nj     (Ks; t) množství (produkce) 
O (m) délka obvodu 
p;pq pd; pp; (Pa; MPa) tlak 
Pm;Přez; Pp (kW) výkon 
Qr

i; Qr
i pal (MJ.kg-1) výhřevnost 

Qr
s (MJ.kg-1) spalné teplo původního vzorku 

q (t.h-1) průtok hmoty 
qha (ha.h-1) plošná výkonnost 
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symbol 
 

rozměr význam 

qm (kg.h-1);(t.h-1) hmotnostní výkonnost 
R;Rk; Rz; RT;r (mm) poloměr (bubnu, otáčení kladívka, rotoru, těžiště, řezu) 
Rv (-) stupeň vyplnění materiálu sušinou 

 (kg.m-3)      objemová hmotnost 
b (kg.m-3)      hustota buněčných stěn 
h (kg.m-3)      hustota 
s (kg.m-3)      sypná hmotnost 

S;Ss (m2; mm2; ha) plocha 
Sr

t (%) hmotnostní podíl síry v původním vzorku 
sr (%) hmotnostní podíl sušiny v původním vzorku 
T (°C) teplota 
t (s; min; h) čas 
; min; max (°) úhel skluzu 

(-) součinitel rovnoměrnosti plnění  
v (kg.m-1) délková hmotnost řádku 
 (-) součinitel stlačení materiálu 
s (-) účinná plocha síta 

(°) úhel odklonu 
V1;V0 (m3; mm3) objem 
v;vt;vn;vm;v0; vp (m.s-1);(km.h-1) rychlost 

 (°) úhel odklonu 
W;We;Wel;WA; 
Wnadb;Wřez (MJ.t-1) měrná spotřebovaná energie (práce) 
Wes (MJ.t-1) měrná spotřebovaná energie přepočtená na sušinu 
Wsp; (MJ) spotřebovaná energie 
Wt

r (%) hmotnostní podíl veškeré vody v původním vzorku 
wr (-) relativní vlhkost  
wA (-) absolutní vlhkost  

; min; max; stř (s-1) úhlová rychlost (minimální, maximální, střední) 
x (kg.kg-1) měrná vlhkost vzduchu 
X (kg.kg-1) vlhkostní kapacita 
x1; x2;x3 (mm, cm) rozměry suroviny (podle ČSN ISO 9276-1) 

A (-) absolutní deformace 

rel (-) relativní deformace 

 
(-) součinitel rovnosti plnění 

 (%) stupeň nerovnoměrnosti 
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výrobce JF-Fabriken 

značka   FC 800 FCT 800 FCT 900 FCT 1100 FH 1100 FH 1300 
FH 

1450 
požadovaný 
výkon (kW) 40 40 50 70 30 37 45 
pracovní záběr (m) 1,6 1,6 1,8 2,1 1,1 1,3 1,45 
výkonnost (t.h-1) 20 až 50   25 až 60 35 až 75       

řezací ústrojí   
bubnové 
18 nožů 

bubnové 
18 nožů 

bubnové 
24 nožů 

bubnové 30 
nožů 

cepové 
15 cepů 

cepové 
18 cepů 

cepové 
18 cepů 

délka řezanky (mm) 4/7/15/30 4/7/15/30 4/7/15/30 4/7/15/30 -  -  -  
výrobce Agrostroj Pelhřimov 

značka   SPS-200 SPP-240 SPR-250 SPK-031 
požadovaný 
výkon (kW) 45 40 60 75 
pracovní záběr (m) 198 2,36 2,56 3 řádky 
výkonnost (t.h-1) 30 až 60 30 až 60 30 až 60 30 až 60 
řezací ústrojí   bubnové bubnové bubnové bubnové 
délka řezanky (mm) 24 až 117 24 až 117 24 až 117 3,9/6,4 
 

Příloha 2.: Parametry vybraných typů návěsných sklízecích řezaček
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Příloha 3.: Parametry vybraných typů mobilních štěpkovačů
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Příloha 3.:  Parametry vybraných typů mobilních štěpkovačů – pokračování
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Příloha 3.: Parametry vybraných typů mobilních štěpkovačů – pokračování
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Příloha 3.: Parametry vybraných typů mobilních štěpkovačů – pokračování
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Příloha 4.: Parametry vybraných typů sklízecích štěpkovačů

Příloha 5.: Vybrané typy štěpkovačů používaných při jemné desintegraci rostlinných
energetickoprůmyslových surovin
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Příloha 6.: Parametry vybraných typů mobilních drtičů
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Příloha 7.: Vybrané typy drtičů používaných při jemné desintegraci rostlinných
energetickoprůmyslových surovin
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Příloha 7.: Vybrané typy drtičů používaných při jemné desintegraci rostlinných
energetickoprůmyslových surovin - pokračování
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Příloha 7.: Vybrané typy drtičů používaných při jemné desintegraci rostlinných
energetickoprůmyslových surovin - pokračování
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