Mobilna Kruszarka
Samozaładowcza

Opis techniczny:
Kruszarka Samozaładowcza przeznaczona jest do rozdrabniania elementów betonowych i gruzu
budowlanego powstałego np. z rozbiórki budowli. Załadunek materiału do leja zasypowego realizowany jest
przy pomocy łyżki przedsiębiernej lub chwytaka łupinowego o pojemności 1m3. Podajnik wibracyjny
zamontowany pod lejem, większość materiału drobnego odsiewa, a nadziarno podaje do kruszarki, gdzie
zostaje ono skruszone.
Kruszarka Samozaładowcza zamontowana jest na podwoziu gąsienicowym pozwalającym na swobodne
jego przemieszczanie.
W obecnym stanie techniki do kruszenia gruzu budowlanego powstałego przy wyburzeniach budynków
przemysłowych i różnych wyeksploatowanych budowli muszą być stosowane dwie maszyny: mobilna ładowarka
lub koparka i mobilna kruszarka.
Są to maszyny drogie i nieliczne firmy posiadają odpowiedni kapitał, aby rozpocząć taką
proekologiczną działalność. Dodatkowo przerób odpadów w postaci gruzu betonowego jest mało zyskowny, co
bardzo wydłuża okres zwrotu zaangażowanego kapitału na zakup w/w maszyn. Każda z wymienionych wyżej
maszyn posiada dużej mocy silnik spalinowy, który emituje do atmosfery spaliny.
Obie maszyny mają te same podzespoły takie jak mechanizm jazdy, jednostkę hydrauliczną
wytwarzającą ciśnienie oleju hydraulicznego wykorzystywanego do napędu poszczególnych urządzeń,
sterowanie jazdą itp. Jednak podzespoły te nie są w obu maszynach w pełni wykorzystywane.
Kruszarka Samozaładowcza ma znaczącą przewagę nad innymi mobilnymi kruszarkami, ponieważ
wykorzystuje system załadunku i kruszenia w jednej maszynie osiągając maksymalną sprawność, ze znacząco
mniejszym zużyciem paliwa w porównaniu do oddzielnych dwóch maszyn tj. mobilnej kruszarki i ładowarki.
Kruszarka Samozaładowcza ma jeszcze zaletę w zakresie mniejszych kosztów transportu, obsługi i
konserwacji oraz zmniejszenia o połowę ryzyka awarii.
Przenośnik wysypowy, dzięki możliwości obrotu o ok. 1800 umożliwia dowolne kształtowanie hałdy z
pokruszonym materiałem.
Zestaw składa się z następujących urządzeń:
Mobilna kruszarka samozaładowcza przejezdna na gąsienicach zbudowana jest z następujących maszyn:
- Kruszarka szczękowa typ 900 x 600,
- Taśmociąg wysypowy Bt=800; L=4,75 m,
- Przenośnik taśmowy odsiewu Bt=800; L=3,32 m,
- Transporter wibracyjny wysypowy,
- Podajnik wibracyjny rusztowy,
- Podwozie gąsienicowe,
- Napędy hydrauliczne w/w urządzeń z rozdzielaczem trzysekcyjnym, pompą hydrauliczną i zbiornikiem
hydraulicznym z osprzętem,
- Silnika spalinowego.
Charakterystyka zestawu:
- wielkość wlotu kruszarki
- maksymalna wielkość nadawy
- wydajność maszyny
- granulacja produktu maszyny
- moc zainstalowana
- ciężar maszyny
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900 x 600 mm,
550 mm,
100t/h,
0 ÷ 80 mm,
130 kW,
250 KN (25.000 kg/25 ton).
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Opis budowy:
Istota przedstawiona jest na rysunku nr 1. Wg tego rysunku zintegrowany system kruszenia odpadów
betonowych i minerałów tworzy mobilna kruszarka szczękowa [1] i wysięgnik ładowarki [2]. Wysięgnik
ładowarkowy [2] zamocowany jest obrotowo na ramie mobilnej [3]. Na wysięgniku koparkowym [2]
zamocowane są siłowniki hydrauliczne [4] sterujące wysięgnikami i wychyleniami łyżki. Siłowniki [4] i [5] są
zasilane olejem hydraulicznym o odpowiednim ciśnieniu wężami hydraulicznymi [6] z pompy hydraulicznej [7]
napędzanej silnikiem spalinowym [8]. Silnik spalinowy [8] i pompa hydrauliczna [7] są również źródłem napędu
[14] dla kruszarki [1], podajnika wibracyjnego [10] dozującego materiał przeznaczony do kruszenia - do
kruszarki [1] i odsiewający ziemię, która jest transportowana na bok przenośnikiem [11].
Skruszony w kruszarce [1] materiał poprzez podajnik wibracyjny [12] jest transportowany przenośnikiem
taśmowym [13] na środek transportu lub na hałdę.
Przenośnik taśmowy [13] jest zamontowany obrotowo względem wspólnej ramy kruszarki [1] i wysięgnika [2].
Obrotowe zamocowanie przenośnika taśmowego [13] pozwala na bardziej elastyczne składowanie skruszonego
materiału. Napęd hydrauliczny [14] kruszarki [1] umożliwia wsteczną pracę szczęki ruchomej, co ułatwia
usunięcie zablokowanego materiału w komorze kruszenia. Na wysięgniku koparkowym [2] mogą być
zamocowane w miejscu łyżki narzędzia pomocnicze takie jak młot hydrauliczny i szczęki kruszące. Kruszarka
może być sterowana bezpośrednio rozdzielaczami hydraulicznymi [9] lub zdalnie drogą radiową z pulpitu
noszonego przez operatora.
Oznaczenia urządzeń wchodzących w skład kruszarki samozaładowczej pokazane są poniżej - „Rysunek nr 1” -

Opis działania:
W przedmiotowej maszynie operacja kruszenia i ładowania materiału do kruszarki są połączone. Budowa tego
zestawu pozwala na jednoczesne kruszenie i jazdę. Gruz przeznaczony do kruszenia jest ładowany do leja
załadowczego nad podajnikiem wibracyjnym [10] przy pomocy wysięgnika ładowarkowego przedsiębiernego
[2]. Zasięg działania wysięgnika ładowarkowego [2] wynosi 180o przed kruszarką i wynosi ok. 6 m. Przy jeździe
do przodu kruszarka może obsługiwać pas o szerokości 13 m. Na podajniku wibracyjnym [10] frakcja piaskowa
poniżej 50 mm zostaje odsiana i wytransportowana na bok przenośnikiem [11]. Pozostały gruz jest
transportowany do kruszarki [1], gdzie po skruszeniu spada na podajnik wibracyjny [12], a stamtąd na
podajnik taśmowy [13]. Podajnik taśmowy [13] jest zamocowany obrotowo, co pozwala na usypywanie pryzmy
materiału skruszonego po lewej, prawej lub z tyłu kruszarki. Oznaczenia wskaźników na pulpicie sterowniczym
pokazane na załączonym rysunku, a na osobnych rysunkach napędy hydrauliczne, które są z tego pulpitu
sterowane.
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