Kruszarka udarowa typ 700x600

Przeznaczenie kruszarki:
Kruszarka udarowa wirnikowa typ 700x600 przeznaczona jest do rozdrabniania surowców skalnych,
średniotwardych takich jak: wapień, dolomit itp. W przypadku zastosowania do innych materiałów, należy się
zwrócić o poradę do producenta kruszarki. Duża możliwość regulacji konstrukcyjnych umożliwia – w zależności
od rodzaju nadawy – taki dobór parametrów eksploatacyjnych kruszarki, aby efektywność kruszarki była
najlepsza.
Jedynymi ograniczeniami konstrukcyjnymi i technologicznymi są: maksymalna wielkość ziarna nadawy oraz
wilgotność nadawy, która nie może przekraczać 8%.
Charakterystyka techniczna:
- średnica wirnika
- długość wirnika
- granulacja materiału na wejściu
- wydajność
- zapotrzebowanie mocy
- masa całkowita kruszarki
- wymiary gabarytowe
- długość
~2150 mm
- szerokość
~1350 mm
- wysokość
~1750 mm

-

~Ø 700 mm
~ 600 mm
do 100 mm
~ do 30 t/h
~ 40 kW
~ 5000 kg

OPIS TECHNICZNY:
Ogólny opis konstrukcji:
W konstrukcji kruszarki można wyodrębnić następujące zasadnicze zespoły:
- korpus
- wirnik
- wahadło: górne i dolne
- napęd
Korpus kruszarki - jest całkowicie spawany i składa się z dwóch części: dolnej i górnej skręconych ze sobą
śrubami. Wewnętrzne powierzchnie korpusu szczególnie narażone na kontakt z rozdrabnianym materiałem
osłonięte są wymiennymi wykładzinami odpornymi na ścieranie.
Wirnik - składa się z tarcz osadzonych na wale, do których mocowane są listwy bijakowe.
Wahadło: górne i dolne, które znajdują się w komorze kruszenia.
Napęd kruszarki - realizowany jest za pomocą silnika napędowego poprzez przekładnię pasowo-klinową.
Opis działania:
Moment obrotowy z silnika elektrycznego przekazywany jest poprzez przekładnie pasowo – klinową na koło
pasowo – klinowe osadzone na wale wirnika powodujące obrót wirnika. Materiał podawany jest przenośnikiem
do zasypu kruszarki. Z zasypu materiał spada grawitacyjnie na obracający się wirnik i rozbijany jest wstępnie
listwami bijakowymi w komorze kruszenia na skutek uderzenia o płyty pancerne. Pokruszony materiał spada
grawitacyjnie w dół na przenośnik odbierający.
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