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Streszczenie
Kruszarki odśrodkowe to kruszarki udarowe z wirnikiem o osi pionowej. Kruszarki te stosowane są w procesach rozdrabniania udarowego, zwłaszcza kruszenia średniego, drobnego i bardzo drobnego, uziarnionych surowców mineralnych oraz materiałów wytworzonych
(klinkieru, żużli hutniczych i innych). Stosuje się je także w procesach uszlachetniania kruszyw jako kubizatory. Specjalne wykonania tych
kruszarek użytkowane są jako młyny do mielenia, zwłaszcza selektywnego, głównie wytwarzania produktów o wąskiej klasie ziarnowej.
Kruszarki te cechują duże możliwości technologiczne, w tym przydatność do rozdrabniania materiałów silnie abrazyjnych, stąd duży
wzrost zainteresowania nimi użytkowników i producentów. W pracy podano elementy teorii rozdrabniania udarowego w kruszarkach
odśrodkowych, klasyfikacje, opisy budowy, działania i charakterystyki techniczne najbardziej rozpowszechnionych kruszarek. Przedstawiono także ich możliwości technologiczne w procesach bardzo drobnego kruszenia surowców i uziarnionych produktów ceramicznych.
Słowa kluczowe: kruszarka udarowa, kruszarka odśrodkowa, kubizator, kruszenie udarowe

CENTRIFUGAL CRUSHERS IN PROCESSES OF FINE CRUSHING
The centrifugal crushers are the impact crushers with a rotor of vertical axis. These crushers are used in the processes of impact
crushing, especially medium, fine and very fine, crushing of grained minerals and manufactured materials (clinker, metallurgical slag and
others). They are also used in the outward processing of aggregates. A special implementations of these crushers are used as mills for
milling, particularly selective, mainly the manufacture of products with a narrow grain class. These crushers are characterized by high
technological capabilities, including suitability for shredding highly abrasive materials. Hence the large increase in interest in them of the
users and manufacturers. Paper presents elements of the theory of impact shredding in the centrifugal crushers, classifications, descriptions of construction, operation and technical characteristics of the most common crusher. There are also presented their technological
capabilities in the processes of very fine crushing of raw materials and grained ceramic products.
Keywords: Impact crusher, Centrifugal crusher, Vertical shaft impactor, Impact grinding

1. Wprowadzenie
Procesy rozdrabniania – kruszenia maszynowego – zachodzą w dwóch dominujących sposobach; są to: ściskanie
zbioru ziaren – zachodzące z niewielką prędkością (do 5
m/s) – pomiędzy poruszającymi się elementami roboczymi
kruszarek oraz dynamiczne rozbijanie swobodnych ziaren
materiału przez poruszające się z dużą prędkością (powyżej
40 m/s) elementy robocze, względnie uderzanie rozpędzonych ziaren materiału (do prędkości 40-100 m/s) o nieruchomy element roboczy lub rozpędzonych ziaren materiału
o inne ziarna pozostające w spoczynku. Pierwszy sposób
kruszenia ma miejsce w kruszarkach szczękowych, stożkowych, walcowych i walcowo-szczękowych. Drugi natomiast
w kruszarkach młotkowych, bijakowych, odśrodkowych i wibracyjnych [1-5].
Pierwszy patent maszyny rozdrabniającej (kruszarki
lub młyna), wykorzystującej siłę odśrodkową, pojawił się
w Niemczech w 1877 roku pod nazwą Schleuderprallmühle
(Deutsche Reichs-Patent Nr 384 v. 6) [6].

W Polsce, oprócz nazwy kruszarka odśrodkowa, funkcjonują nazwy: kruszarka z wałem o osi pionowej lub z wałem
pionowym. W literaturze anglojęzycznej kruszarki te nazwane są centrifugal crusher, vertical shaft impactor VSI lub
vertical mill [1, 6-11, 13], a niemieckojęzycznej: Rotorschleuderbrecher, Prallbrecher mit Schleuderrotor lub Prallspalter
[2, 3, 14, 15].
Kruszarki odśrodkowe produkowane są od lat 50. ubiegłego wieku. Ich rozwój był hamowany przez szybkie zużycie elementów roboczych kruszarek (wykładzin wirników
i kowadeł). Postęp w inżynierii materiałowej – w zakresie
nowych tworzyw konstrukcyjnych na te elementy – zwiększył ich trwałość. Stąd wzrost zainteresowania nimi użytkowników i producentów. Na wystawie Bauma 2013 w Monachium, tego rodzaju kruszarki stanowiły około (70-80)%
wszystkich wystawionych maszyn przeróbczych. Kruszarki
odśrodkowe produkowane są w Hiszpanii [9], USA [10, 11],
Francji [12], Czechach [13], Niemczech [14, 15], Rosji [16,
17], Chinach, Indiach i innych krajach. W Polsce kruszarki
odśrodkowe produkuje firma Doltech [18]. Kruszarki te sto-
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Rys. 1. Schemat budowy i działania kruszarki odśrodkowej:
a) kruszarka, b) widok wirnika od góry; 1 – wirnik, 2 – łopatka
z wykładziną, 3 – wykładzina, 4 – wlot nadawy, 5 – wylot produktu
kruszenia, 6 – wał wirnika z kołem pasowym, v – prędkość ziaren
wzdłuż łopatki, ω – prędkość kątowa wirnika.
Fig. 1. A schema of structure and operation of a centrifugal crusher:
a) crusher, b) view from the top of a rotor; 1 – rotor, 2 – shoulderlined, 3 – carpeted, 4 – feed intake, 5 – product outlet crushing,
6 – rotor shaft with pulley, v – velocity of grains along shoulders,
ω – angular velocity of the rotor.

suje się w procesach rozdrabniania udarowego, w kruszeniu
średnim, drobnym i bardzo drobnym surowców mineralnych
oraz produktów (klinkieru, żużli hutniczych), w tym do selektywnego rozdrabniania uziarnionych odpadów oraz do
uszlachetniania – kubizacji ziaren kruszyw mineralnych. Po
pewnych modyfikacjach konstrukcyjnych kruszarki odśrodkowe stosuje się także jako młyny odśrodkowe do wstępnego, a w szczególności selektywnego mielenia. Młyny te
w literaturze nazwane są młynami entoleter [19]. Stosowane
są również do mielenia materiałów mineralnych, tworzyw
chemicznych, ceramicznych, farmaceutyków oraz produktów spożywczych. Przykładem tego rodzaju maszyny przeróbczej jest młyn odśrodkowy do selektywnego mielenia
szkła nawozowego [20].

2. Elementy teorii rozdrabniania udarowego
w kruszarkach odśrodkowych
W kruszarkach odśrodkowych proces rozdrabniania
polega na wykorzystaniu działania siły odśrodkowej, którą
ziarnom rozdrabnianego materiału nadaje obracający się
wirnik. Siła ta powoduje rozpędzenie ziaren rozdrabnianego
materiału, czyli nadanie im prędkości liniowej, a tym samym
energii kinetycznej. Energia ta wydatkowana jest na kruszenie ziaren materiału podczas zderzenia rozpędzonych
ziaren z nieruchomą wykładziną kruszącą. Aby wystąpił
proces rozdrabniania energia powinna być większa od pracy niezbędnej do dekohezji ziarna. Wykładzina, na której
zachodzi proces rozdrabniania materiału ma następujące
formy: gładkiej stożkowej powierzchni, segmentów płyt
odbojowych zwanych kowadłami, względnie zbioru ziaren
rozdrabnianego materiału usytuowanego w tak zwanych kieszeniach. Uproszoną budowę i sposób działania kruszarki
odśrodkowej przedstawiono na Rys. 1.
Na ziarno przemieszczające się po obracającym się wirniku oddziałują następujące siły: bezwładności, odśrodkowa,
Coriolisa, tarcia, docisku do łopatki, ciężkości, wyporu, oporu
hydraulicznego i wzajemnego oddziaływania z innymi ziarnami. Ponadto przy łopatkach zakrzywionych, a także przy
łopatkach z wypełnieniem materiałem uziarnionym, wystę-
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Rys. 2. Układ sił działających na ziarno oraz składowe prędkości
ziarna opuszczającego wirnik: B – siła bezwładności, F – siła
odśrodkowa, T – siła tarcia, C – siła Coriolisa; prędkości: vr – promieniowa, vt – styczna, vc – całkowita.
Fig. 2. A system of forces which act on a grain and velocity components of a grain leaving the rotor: B – force of inertia, F – centrifugal
force, T – friction force, C – Coriolis force; velocities: vr – radial,
vt – tangent, vc – total action.

pują dodatkowe siły związane z kształtem łopatek. Praktycznie, w procesie nadawania prędkości ziarnom rozdrabnianego materiału największe znaczenie mają siły bezwładności,
odśrodkowa, Coriolisa i tarcia (Rys. 2).
Na ziarno materiału rozpędzane w wirniku oddziałuje
uproszczony układ sił [2, 21]:
(1)

B=F–T
gdzie:

B=m

d 2x
dt 2

dx
, F = mω2x , T = C μ = 2mω dt
,

(2)

m – masa ziarna, µ – współczynnik tarcia ziarna o łopatkę,
x – droga ziarna wzdłuż łopatki.
Po podstawieniu równania (2) do (1), równanie
różniczkowe ruchu ziarna ma postać:

m

d2x
dt 2

dx
= mω 2 x - 2mω dt

(3)

Po podzieleniu przez masę i scałkowaniu równania różniczkowego (3) w granicach {r; R} otrzymuje się skomplidx
kowane wyrażenie na prędkość: vr = dt
. Zależność ta ma
niewielką przydatność dla konstruktora kruszarki, dla którego największe znaczenie ma prędkość vc, czyli prędkość
z jaką ziarno rozdrabnianego materiału opuszcza wirnik oraz
wartość kąta α.
Dla podanych na Rys. 2 wymiarów wirnika prędkość ziarna vr można w przybliżeniu, z wystarczającą dokładnością
obliczyć z wyrażenia:

vr = ω R 2 - r 2

(4)

Całkowitą prędkość ziarna vc oblicza się z wyrażenia:

vc =

vt2 + vr2 = vt

2-

r2
R2

(5)
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Kąt α można obliczyć ze stosunku prędkości vr oraz vt,
przy czym vt = ω r.
Obliczenia prędkości są słuszne dla łopatek usytuowanych promieniowo na wirniku. W przypadku gdy linia utworzona na przedłużeniu łopatek nie przechodzi przez oś geometryczną wirnika uwzględnia się kąt pomiędzy promieniem
wirnika a łopatką [2, 22].

3. Budowa i podział kruszarek
odśrodkowych
Zróżnicowanie budowy kruszarek odśrodkowych wynika
z budowy ich strefy rozdrabniania, czyli układu wirnik-wykładzina krusząca (Rys. 3), którą determinuje rodzaj rozdrabnianego materiału, możliwości technologiczne kruszarki
oraz prawa patentowe. Typowe odmiany budowy kruszarek
są następujące:
– z wykładziną gładką stożkową, gdzie ziarna rozdrabniane są głównie na tej wykładzinie (Rys. 3a);
– z wykładziną segmentową z płytami odbojowymi – kowadłami, na których głównie ziarna są rozdrabniane (Rys. 3b);

– z wykładziną, którą tworzą ziarna rozdrabnianego materiału pozostające na półce współśrodkowej z wirnikiem lub
w tzw. kieszeniach (Rys. 3c);
– z wykładziną, którą tworzą ziarna rozdrabnianego materiału pozostające na półce, na nich rozdrabniają się ziarna
wyrzucane przez wirnik oraz ziarna wprowadzane na półkę
z pominięciem wirnika (Rys. 3d);
– z wykładziną profilową, na której ziarna materiału opuszczające wirnik rozdrabniane są przez swobodne segmenty
robocze, umieszczone na występach wirnika, i dociskane do
wykładziny siłą odśrodkową generowaną przez wirnik (Rys. 3e).
Wyróżnia się wirnik otwarty i zamknięty. Wirnik otwarty ma łopatki mocowane tylko z jednej strony – do tarczy
dolnej. W wirniku zamkniętym łopatki mocuje się do obu
tarcz wirnika. Łopatki na tarczy wirnika dostosowuje się do
wykładziny kruszącej. Niektóre wirniki oraz strefy kruszenia
zamieszczono na Rys. 4 i 5. Rys. 4a przedstawia strefę
kruszenia materiałów o „najgrubszym” uziarnieniu i średniej
abrazyjności, Rys. 4b – materiałów o „średnim” uziarnieniu
i średniej abrazyjności, a Rys. 4c – materiałów o „średnim»
uziarnieniu i wysokiej abrazyjności.

Rys. 3. Strefy kruszenia kruszarek odśrodkowych: a) z wykładziną gładką stożkową, b) z wykładziną segmentową z kowadłami, c)
z wykładziną z rozdrabnianym materiałem pozostającym na półce, d) z wykładziną z rozdrabnianego materiału oraz bocznym strumieniem
materiału, e) ze swobodnymi elementami kruszącymi; 1 – wirnik, 2 – łopatka, 3, 4 – wykładzina, 5 – półka z materiałem, 6 – boczny strumień
materiału, 7 – element roboczy, 8 – wykładzina segmentowa.
Fig. 3. Crushing zones in centrifugal crushers: a) with smooth, conical lining, b) with segment lining and anvils, c) with lining of crushed
material remaining on a shelf, d) with lining of crushed material and a side stream of material, e) with free crushing elements; 1 – rotor,
2 – shoulder, 3, 4 – lining, 5 – shelf with crushed material, 6 – side stream of material, 7 – working element, 8 – segment lining.
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a)

b)

c)

Rys. 4. Strefy kruszenia kruszarek firmy Terex [11]: a) z wirnikiem otwartym, b) z wirnikiem zamkniętym, c) z wirnikiem zamkniętym i półką
z kruszonym materiałem.
Fig. 4. Crushing zones of Terex crushers [11]: a) with open rotor, b) with closed rotor, c) with closed rotor and a shelf with crushed material.

a)

b)

Rys. 5. Wirniki i strefy kruszenia kruszarek firmy BHS [14]: a) z wirnikiem otwartym dwułopatkowym, b) z wirnikiem otwartym ze swobodnymi elementami kruszącymi.
Fig. 5. Rotors and crushing zones of BHS crushers [14]: a) with open, two shoulder rotor, b) with open rotor with free crushing elements.

4. Rozwiązania konstrukcyjne kruszarek
odśrodkowych
Cechą wspólną budowy kruszarek odśrodkowych jest
usytuowanie pionowe wału wirnika. Wał ułożyskowany jest
w łożyskach o wzmocnionej konstrukcji. Niemal wszystkie
kruszarki mają wirnik napędzany przez przekładnię pasową
z jednego silnika. Na Rys. 6 przestawiono budowę kruszarek
firmy Metso [23].
Wszystkie kruszarki wyposażone są w leje nadawy mocowane na pokrywach. Pokrywy posiadają mechanizmy lub
podnośniki do szybkiego ich demontażu z kruszarki. Duże
kruszarki – o wydajności powyżej 70 Mg/godz -wyposażone
są w układy smarowania i chłodzenia łożysk smarem płynnym. Duża rosyjska kruszarka Titan D VSI [24] wyposażona
jest w pneumatyczny układ podparcia wirnika i chłodzenia.
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Rys. 6. Budowa kruszarek firmy Metso [23].
Fig. 6. Construction of Metso crushers [23].
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Tabela 1. Parametry techniczne kruszarek firmy BHS typ RMSX [6].
Table 1. Technical parameters of BHS crushers – type RMSX [6].

Typ

Uziarnienie
nadawy
[mm]

Prędkość
obwodowa wirnika
[m/s]

Wydajność
[Mg/h]

Moc silnika
[kW]

Wymiary wirnika, ϕ×L [mm]

RSMX 0913

45-56

80

30-90

75-135

930×135

RMSX 0922

56-70

80

30-90

90-132

930×220

RMSX 1222

80-100

70

100-400

160-400

1200×220

RMSX 1233

80-150

70

200-400

200-400

1200×330

Tabela 2. Parametry techniczne kruszarek firmy Doltech typ ZS [15].
Table 2. Technical parameters of Doltech crushers -type ZS [15].

Typ

Uziarnienie nadawy
– maks.
[mm]

Masa
[Mg]

Wydajność
[Mg/h]

Moc silnika
[kW]

Średnica wirnika
[mm]

ZS 80

40

4,1

30-60

75-132

800

ZS 100/OR

100

10,0

65-100

160-200

1000

ZS 120

120

12,0

65-125

200-250

1200

5. Podstawowe parametry kruszarek
odśrodkowych
O efektywności procesu rozdrabniania w kruszarce odśrodkowej decyduje prędkość ziaren rozdrabnianego materiału. Zwykle podawana jest jej składowa vt – Rys. 2, którą
w pewnym przybliżeniu reprezentuje prędkość obwodowa
wirnika. Prędkość ta mieści się zakresie 40-86 m/s. Wydajność kruszarek wynosi 10-900 Mg/godz. Podstawowe
parametry kruszarek odśrodkowych podano w Tabelach
1 i 2. Na Rys. 7 podano uziarnienie produktów kruszenia
z kruszarek ODV.

6. Podsumowanie
Zróżnicowanie budowy kruszarek odśrodkowych spowodowane jest własnościami fizycznymi nadawy – głównie
podatnością na kruszenie i abrazyjnością, rozmiarami ziaren
nadawy, wymaganiami uziarnienia produktu kruszenia,
polityką patentową firm, technologią wykonania elementów
roboczych i dostępnością materiałów odpornych na zużycie.
Część elementów roboczych kruszarek konstruowana jest
w kilku wariantach, które mogą być używane wymiennie.
Wirniki do nadawy o największych rozmiarach ziaren (70300 mm) mają dwie łopatki. Liczba łopatek wzrasta do 6
przy kruszeniu drobniejszej nadawy (30-70 mm). Wykładzina strefy kruszenia wykładana jest, przy mniej abrazyjnych
materiałach, łatwo wymiennymi segmentami, a przy nadawie silnie abrazyjnej wykładzina krusząca zawiera kieszenie wypełniane kruszonym materiałem, co skutkuje bardziej
„grubym” produktem rozdrabniania. Przy nadawie bardzo
podatnej na rozdrabnianie do strefy kruszenia podaje się
nadawę dwoma strumieniami: przez wirnik oraz poza wirnikiem. Kruszarki wyposaża się w urządzenia do łatwego
i szybkiego demontażu pokrywy. Wadą tych kruszarek jest
wysoki poziom ciśnienia akustycznego oraz emisja dużej
ilości pyłu. Kruszarki te stosuje się również do kubizacji kruszyw mineralnych, a niektóre ich konstrukcje, z prędkością

Rys. 7. Produkty kruszenia kruszarki ODV, wydajność
35-45 Mg/godz., nadawa < 40 mm [13].
Fig. 7. Products of crushing of ODV crushers; capacity 35-45 Mg/h,
feed < 40 mm [13].

obwodową wirnika powyżej 70 m/s użytkowane są jako młyny, na przykład do selektywnego mielenia szkła nawozowego [20] czy rud miedzi i cynku [24].
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