Granulator stożkowy typ 950
Przeznaczenie kruszarki
Granulator stożkowy typ 950 przeznaczony jest do kruszenia różnych minerałów i skał takich jak: bazalt,
granit, kwarc, kamień wapienny, piaskowiec, gruz budowlany itp. W podawanym do kruszarki materiale ilość
zanieczyszczeń ilasto - gliniastych nie powinna przekraczać 15%, a wilgotność materiału podawanego nie
powinna przekraczać 20%. Zwiększona ilość zanieczyszczeń w nadawie oraz dużą jej wilgotność powodują
zalepianie się materiału w komorze wlotowej kruszarki, co wpływa na zmniejszenie jej wydajności lub w ogóle
uniemożliwia pracę kruszarki.
Charakterystyka techniczna
- średnica stożka
- 950 mm,
- wydajność granulatora
- 5 ÷ 20 m3/h,
- max. wielkość materiału wejściowego
- do 50 mm,
- zakres regulacji szczeliny
- 5 ÷ 12 mm,
- zainstalowana moc
- 55 kW,
- masa granulatora
- 9500 kg,
- wymiary zewnętrzne bez napędu i układu smarowania:
- szerokość
- ~ 2000 mm,
- wysokość
- ~ 1700 mm,
- długość (bez silnika)
- ~ 2075 mm,
Oferowany granulator jest wyposażony w układ olejowy o pojemności 400 l, w którym zamontowane są filtry
oleju, zawory i pompa olejowa z własnym napędem.
Podane w charakterystyce wydajności należy traktować jako orientacyjne, teoretyczne. Wydajność rzeczywista
może być inna i zależy od szeregu czynników, a mianowicie od:
- rodzaju kruszonego materiału i jego twardości,
- sposobu zasilania paszczy granulatora,
- skład granulometrycznego nadawy.
W przypadku wątpliwych, przewidzianą wydajność proponuje się ustalić w porozumieniu z wytwórcą.
Jako wydajność należy rozumieć ilość przechodzącego przez granulator materiału przy danej szczelinie.
Podawany materiał do granulatora powinien być odsiany i nie powinien zawierać zanieczyszczeń jak również
żwiru o wielkości poniżej ustawionej szczeliny wylotowej.
OPIS TECHNICZNY
Ogólny opis konstrukcji
W wewnętrznej części dolnego korpusu granulatora osadzone są cylindryczne tuleje łożyskowe: górna i dolna,
w których ułożyskowana jest tuleja mimośrodowa, a pod nią usytuowana jest pokrywa zamykająca wraz z
brązową tarczą ślizgową spełniającą rolę łożyska oporowego. W górnej części tulei mimośrodowej osadzone jest
zębate koło stożkowe. W środku tuleja mimośrodowa posiada mimośrodowo usytuowany otwór stożkowy w
którym zamocowane są dzielone brązowe tuleje stożkowe stanowiące łożysko ślizgowe dla wału pionowego.
Górna tuleja zabezpieczona jest przed obrotem przy pomocy odpowiedniej wkładki zamocowanej w
wyfrezowaniu tulei. Dolna tuleja zabezpieczona jest za pomocą śrub wkręcanych w otwory poprzez tuleję
mimośrodową. W środkowej części korpusu osadzone jest gniazdo łożyskowe, na którym zamocowane jest
łożysko oporowe. Na wale pionowym osadzony jest staliwny stożek nośny, na którym zamocowany jest
manganowy stożek kruszący wewnętrzny. Stożek kruszący wewnętrzny za pomocą nakrętki dociskowej
nakręconej na końcówkę wału poprzez piastę dociskową dociskany jest do stożka nośnego. Do nakrętki od
góry przykręcony jest talerz dozujący. Dolna część stożka nośnego wspiera się o łożysko oporowe wykonane w
postaci czaszy kulistej przy jednoczesnym suwliwym doleganiu dolnej, stożkowej części wału do tulei
stożkowych zamocowanych w tulei, mimośrodowej.
Właściwe doleganie tych powierzchni jest regulowane za pomocą podkładek regulacyjnych.
Na gnieździe łożyskowym umieszczony jest pierścień uszczelniający, który za pomocą sprężyn dociskowych
dociskany jest do współpracujących płaszczyzn stożka nośnego tworząc w ten sposób uszczelnienie
przeciwpyłowe kulistego łożyska oporowego. Pierścień uszczelniający przed obrotem zabezpieczony jest
śrubami posiadającymi wpusty prowadzące. Od góry do korpusu za pomocą śrub i sprężyn zabezpieczających [
przekręcony jest pierścień oporowy, który od wewnątrz posiada nacięty gwint trapezowy. W pierścień oporowy
wkręcony jest pierścień regulacyjny do którego z kolei za pomocą śrub – przykręcony jest manganowy stożek
kruszący zewnętrzny.

„MAKRUSZ” S.A.
ul. Solna 20
85-862 Bydgoszcz
Poland

Tel. +4852 362 0067
Fax. +4852 363 0574
www.makrusz.com.pl
makrusz@makrusz.com.pl

Granulator stożkowy typ 950

Od góry kruszarka i granulator obudowane są pyłoszczelną osłoną z regulowanym zasypem. Z boku na
pierścieniu oporowym zamontowane są dwie dźwignie z urządzeniem ustalającym, służące do regulacji
szerokości szczeliny wylotowej. W dolnej części korpusu na łożyskach tocznych ułożyskowany jest poziomy wał
napędowy , który poprzez koło pasowe i stożkowe koła zębate przenosi napęd od silnika na tuleję
mimośrodową.
Każdy granulator wyposażony jest w układ centralnego smarowania olejowego posiadającego oddzielny napęd.
Konstrukcja granulatora stożkowego jest zwarta lekka o małych gabarytach wymiarowych.
Obsługa jest prosta i zapewniająca wysoki stopień BHP.
Opis działania
Moment obrotowy silnika elektrycznego poprzez paski klinowe, koła pasowo – klinowe, koła zębate stożkowe
powoduje obrót tulei mimośrodowej. Osadzony pod kątem w otworze mimośrodowym tulei wał podwieszony
wraz ze stożkiem nośnym na kulistym łożysku oporowym, podczas obrotów tulei przemieszczając się po
tworzącej stożka kołowego zmienia szczelinę między stożkami kruszącymi od maksymalnej do minimalnej
krusząc tym samym znajdujący się między stożkami materiał. Materiał spadając z talerza dozującego wpada do
komory kruszenia między stożkami gdzie zostaje skruszony do wielkości nastawionej szczeliny wylotowej.
Obroty tulei mimośrodowej są tak drobne, że każdy materiał wpadający do komory kruszenia będzie
rozkruszony do wielkości szczeliny wylotowej. Po skruszeniu materiał spada na dół na urządzenie odbierające.
W przypadku dostania się do komory kruszenia wraz z materiałem części twardych, metalowych, stożek
zewnętrzny wraz z pierścieniem regulacyjnym unosi się do góry powodując ściskanie sprężyn zabezpieczających
rozmieszczonych po obwodzie na zewnątrz korpusu. Tak kruszarka jak i granulator może pracować przy lewym
lub prawym kierunku obrotów.
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