Kruszarka walcowa nowa wersja typ 800x800

Przeznaczenie kruszarki:
Kruszarka walcowa typ 800x800 przeznaczona jest do rozdrabniania nadziarna odsianego po procesach
granulacji surowca. Podawanie surowca do kruszarki oraz odbiór może być realizowany przez przenośniki lub
zsypy. Nadawa powinna być wolna od wtrąceń metalicznych. Zaleca się zamontowanie separatora
magnetycznego na wejściu materiału do kruszarki.
Charakterystyka techniczna:
- wydajność max.
- średnica walców
- długość walców
- max. wielkość podawanego materiału
- zakres regulacji szczeliny
- moc napędu kruszarki
- masa

-

do 20 t/h
Ø800 mm
800 mm
do 100 mm
2 do 10 mm
2x30 kW
9000 kg

OPIS TECHNICZNY:
Ogólny opis konstrukcji:
Materiał przeznaczony do kruszenia musi być podawany do kruszarki przenośnikiem taśmowym o ciągłym
działaniu. Surowiec przedostaje się pomiędzy walce, gdzie zostaje rozdrobniony na frakcje zgodnie z
ustawioną szczeliną. Płaszcze walców gładkie z napoiną trudnościeralną w kształcie karo. Wały napędzane sa
przez dwa motoreduktory, które nadają wałom z walcami przeciwne obroty. Walce z wałami i motoreduktorami
zabezpieczone są przed obrotem ramionami reakcyjnymi. Kruszarka posiada możliwość regulacji szczeliny
pomiędzy walcami w zakresie 5 do 10 mm układem hydraulicznym, który zabezpiecza ją również przed
przeciążeniem. Po skruszeniu materiał opuszcza kruszarkę poprzez dolny otwór wylotowy. Przedstawiona
kruszarka ma konstrukcję nowoczesną, która uwzględnia najnowsze trendy rozwojowe podobnych maszyn na
świecie. Kruszarka wyposażona jest w czujnik pomiaru szczeliny, który umożliwia zdalne sterowanie np. z
centralnej sterowni nastawienia i kontrolę wielkości szczeliny. Kruszarka dostarczona będzie w wykonaniu
przeciw wybuchowym zgodnie z wymaganiami normy Atex, tzn. korpus kruszarki będzie odporny na ewentualną
eksplozję wewnątrz kruszarki o ciśnieniu 8 barów, a wszystkie aparaty elektryczne zamontowane na kruszarce
oraz silniki elektryczne będą w wykonaniu ATEX. Nasz zakres dostawy nie obejmuje zabezpieczenia przed
przeniesieniem wybuchu przez wlot i wylot maszyny.
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Rysunek pogl dowy kruszarki walcowej
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