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Streszczenie
Bardzo drobne kruszenie materiałów twardych i bardzo twardych do uziarnienia poniżej 2–4 mm, przy uziarnieniu nadawy 50–
200 mm wymaga bardzo dużych nakładów energetycznych. Wynika to głównie z potrzeby stosowania co najmniej trzech, a nawet
czterech stopni kruszenia, zawierających najczęściej kruszarki szczękowe, stożkowe lub udarowe. Jednym ze sposobów obniżenia
ilości energii wydatkowanej na proces kruszenia jest zmniejszenie liczby kruszarek w linii technologicznej. Jest to możliwe przez
zastosowanie kruszarek charakteryzujących się dużo większymi stopniami rozdrobnienia niż wspomniane wcześniej, czyli kruszarek
wibracyjnych. W pracy opisano budowę, zasadę działania oraz podstawowe parametry techniczne kruszarki wibracyjnej KW 40/1,
która jest wyposażona w wibratory kinematyczne z możliwością regulacji skoku szczęk. Przedstawiono również wyniki własnych badań
pokazujące możliwości technologiczne kruszenia wibracyjnego przy rozdrabnianiu materiałów pochodzenia naturalnego, jak również
wytworzonych sztucznie.
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APPLICATION OF VIBRATION TECHNOLOGY IN CRUSHING PROCESSES
The very fine crushing of hard and very hard materials to produce particle sizes less than 2–4 mm at a feed particle size of 50–
200 mm requires very large energy inputs. This is mainly because of the need for at least three or even four degrees of crushing containing jaw, cone or impact crushers. One of the methods of reducing the amount of energy expended on the crushing process is reduction
of the number of crushers in a technological line. This is possible by the use of a crusher characterized by much greater degrees of
fragmentation than the aforementioned ones, i.e. vibratory crushers. W pracy opisano budowę, zasadę działania oraz podstawowe
parametry techniczne kruszarki wibracyjnej KW 40/1, która jest wyposażona w wibratory kinematyczne z możliwością regulacji skoku
szczęk. A construction, principles of operation, and basic technical parameters of a vibratory crusher KW 40/1 equipped with kinematic
vibrators, that have a controlled travel of jaws, are described in the paper. The results of studies are also shown illustrating technological
performance of the vibratory crushing in case of different raw and artificial materials.
Keywords: Vibratory crushing, Vibratory crusher, Raw materials, Ceramic waste, Recycling

1. Wprowadzenie
Prace dotyczące nowej technologii rozdrabniania, a mianowicie kruszenia wibracyjnego, zapoczątkowano w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Rozpoczęto je w Instytucie Maszyn
Górniczych, Przeróbczych i Automatyki AGH, gdzie opracowano dwa prototypy kruszarki wibracyjnej wyposażone w dwie ruchome szczęki, napędzane dwumasowymi
wibratorami bezwładnościowymi. Kruszarki te różniły się
miejscem zawieszenia szczęk. Jedna posiadała górne zawieszenie szczęk, a druga dolne [1–3].
W 1992 roku w Katedrze Urządzeń Technologicznych
i Ochrony Środowiska AGH (obecnie Katedra Systemów
Wytwarzania) opracowano nową kruszarkę wibracyjną
KW 40/1 [4], wyposażoną w wibratory kinematyczne
z możliwością regulacji skoku szczęk. Ważną zaletą technologiczną tej kruszarki było uzyskiwanie tego samego
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granicznego stopnia rozdrobnienia niezależnie od zmiany
uziarnienia nadawy, co w kruszarkach z bezwładnościowym wymuszeniem ruchu drgającego szczęk sprawiało poważne kłopoty. Wyniki badań wykazały jej pełną
przydatność technologiczną, zwłaszcza przy kruszeniu
materiałów ceramicznych o wysokiej wytrzymałości na
ściskanie, takich jak żelazokrzem, azotek glinu, węglik
tytanowo-krzemowy [5]. W roku 1996 przeprowadzono
modernizację kruszarki w celu zwiększenia jej możliwości
technologicznych, głównie możliwości uzyskania drobniejszego uziarnienia produktu kruszenia. Wyniki badań
procesu kruszenia typowych surowców mineralnych (dolomitu i kamienia wapiennego) [6, 7] oraz przemysłowych
odpadów ceramicznych (korundu, krzemu polikrystalicznego) [8] potwierdziły celowość modernizacji. Prace
badawcze w zakresie kruszenia wibracyjnego różnego
rodzaju przemysłowych odpadów ceramicznych kontynuowano w następnych latach [9–11]. Opracowano również
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prototyp przemysłowej kruszarki do kruszenia tego typu
odpadów [12] o wydajności 0,5–0,8 Mg/godz.
W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój konstrukcji kruszarek wibracyjnych szczękowych i stożkowych. Maszyny te posiadają szereg zalet w stosunku do rozwiązań
konstrukcyjnych tradycyjnych kruszarek. Charakteryzują je
znacznie większe stopnie rozdrobnienia oraz możliwość
kruszenia materiałów o bardzo wysokich wartościach wytrzymałości na ściskanie oraz niskiej ścieralności. Czynniki
te powodują, że kruszarki wibracyjne znajdują coraz szersze zastosowanie do rozdrabniania materiałów twardych
i bardzo twardych [3, 6] o dużej zawartości wtrąceń krzemionki krystalicznej.

i wymiarach podanych na Rys. 1. Naprężenia niszczące dla
badanych kształtek, występujące przy ściskaniu wynosiły
Rc = 15±0,5 MPa, zaś twardość – 7–8 w skali Mohsa.
Odpadami korundowymi wykorzystanymi w procesie
kruszenia wibracyjnego były izolatory świec zapłonowych
(CSP) o wymiarach Ø14/Ø4x65 mm.
Analizę sitową nadawy i produktu kruszenia wykonywano
na sucho zgodnie z wymaganiami normy PN-C-04501:1971.
Wydajność kruszarki wyznaczono przez pomiar czasu kruszenia od rozpoczęcia procesu do jego zakończenia.

2. Cel i metoda badań
Głównym celem badań procesu bardzo drobnego kruszenia w kruszarce wibracyjnej było uzyskanie produktu
o jak najdrobniejszym uziarnieniu przy rozdrabnianiu materiałów o zróżnicowanych właściwościach fizycznych oraz
określenie wpływu parametrów pracy kruszarki na uziarnienie produktów kruszenia.
Badania przeprowadzono w wibracyjnej kruszarce
szczękowej typu KW 40/1 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH. Do badań kruszenia surowców mineralnych pobierano próbki pierwotne materiałów o masie
1 kg (kwarcyt – Rc = 220–200 MPa, diabaz – Rc = 180–240
MPa) i 2 kg (kamień wapienny – Rc = 85–155 MPa, dolomit
– Rc = 80–140 MPa), rozdrobnione wstępnie w kruszarce
szczękowej. Wszystkie próbki miały takie samo uziarnienie
(0–40 mm), lecz nieco różne zawartości poszczególnych
klas ziarnowych (Tabela 1).
Do badań rozdrabniania złomu ceramiki czerwonej przyjęto trzy rodzaje złomu w postaci cegieł pełnych. Odpady
pochodziły z trzech cegielni i miały różną wytrzymałość na
ściskanie Rc. Odpad „S” to cegła klinkierowa o Rc = 25 MPa,
odpad „T” to cegła z surowców naturalnych (łupków
menilitowych i cergowskich) o Rc = 20 MPa, a odpad „Z” to
cegła wykonana w połowie z popiołów z elektrociepłowni
oraz tufów o Rc = 12 MPa. W jednej próbie kruszono 2 kg
materiału o uziarnieniu: klasa 20–30 mm – 40% i klasa
30–40 mm – 60%.
Do badań kruszenia odpadów ceramiki sanitarnej wzięto
odpad produkcyjny (piecowy) wstępnie rozdrobniony. Do
prób kruszenia pobierano próbki materiału o masie 1 kg
o identycznie zestawionym uziarnieniu mieszczącym się
w przedziale 20–50 mm.
Przeznaczone do rozdrabniania odpady ferrytowe były
ferrytami miękkimi, czyli ferrytami łatwo rozmagnesującymi się. Odpady miały postać stożkowej półtulei o kształcie

Rys.1. Kształt i wymiary odpadów ferrytowych [9].
Fig. 1. A shape and dimensions of ferrite waste [9].

3. Stanowisko badawcze laboratoryjnej,
wibracyjnej kruszarki szczękowej
Stanowisko badawcze wibracyjnej kruszarki szczękowej
typ KW 40/1 przedstawiono na Rys. 2, natomiast schemat
budowy kruszarki wraz ze stanowiskiem badawczym na
Rys. 3. Stanowisko składa się z wibracyjnej kruszarki
szczękowej KW 40/1, układu ciągłego zasilania nadawą
w postaci dozownika elektromagnetycznego, układu zasilania i regulacji częstotliwości drgań szczęk kruszarki
(przemiennik częstotliwości), układu pomiaru mocy czynnej
współpracującego z komputerem rejestrującym oraz układu
odpylania i oczyszczania powietrza. Podczas określania
składu ziarnowego nadawy i produktu kruszenia korzystano
z w pełni wyposażonego stanowiska do analizy sitowej materiałów sypkich. Dodatkowo w skład stanowiska wchodzi
komplet szczelinomierzy oraz innych narzędzi służących do
regulacji nastaw parametrów pracy kruszarki.

Tabela 1. Skład ziarnowy nadawy.
Table 1. Grain size distribution of input material.
Klasa ziarnowa [mm]
Rodzaj nadawy

40–30

30–20

Kwarcyt, Diabaz

45,5

31,4

Kamień wapienny, Dolomit

10,5

43,5

20–10

10–5

<5

12,0

5,1

6,0

25,0

7,5

13,5

Udział klasy [%]
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Rys. 2. Stanowisko badawcze wibracyjnej kruszarki szczękowej.
Fig. 2. A test stand of the vibratory jaw crusher.

4. Program, realizacja i wyniki badań
Program badań obejmował określenie wpływu parametrów pracy kruszarki (wielkości szczeliny wylotowej s,
częstotliwości drgań szczęk f) na uziarnienie produktów
kruszenia.

4.1. Wyniki badań kruszenia surowców
mineralnych
Na Rys. 4 i 5 przedstawiono wpływ szczeliny wylotowej kruszarki na uziarnienie produktu kruszenia przy częstotliwości pracy równej 18 Hz i szczelinach odpowiednio
0,5 mm i 1,5 mm.

4.2. Wyniki badań kruszenia odpadów
ceramicznych
4.2.1. Złom ceramiki czerwonej
Na Rys. 6 zamieszczono krzywe uziarnienia nadawy
i produktów kruszenia złomu „S” o największej wytrzymałości na ściskanie, uzyskanych przy częstotliwości drgań 18
Hz oraz szczelinach wylotowych 1,5 mm i 2,5 mm. Rys. 7
zawiera te same parametry dla złomu o najmniejszej wytrzymałości, czyli „Z”.

4.2.2. Złom ceramiki sanitarnej
Na Rys. 8 przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu szczeliny wylotowej na uziarnienie produktu kruszenia
przy ustalonej częstotliwości drgań szczęk wynoszącej
16 Hz, natomiast na Rys. 9 wpływ szczeliny wylotowej przy
dwóch częstotliwościach drgań – 16 Hz i 18 Hz.

4.2.3. Odpady ferrytowe
Na Rys. 10 zamieszczono krzywe uziarnienia nadawy
i produktu kruszenia kształtek ferrytowych ze skrajnych
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Rys. 3. Schemat budowy laboratoryjnej, wibracyjnej kruszarki
szczękowej KW 40/1: 1 – szczęki, 2 – wibrator kinematyczny,
3 – mechanizm regulacji szczeliny wylotowej, 4 – układ sprężysty, 5 – przekładnia łańcuchowa, 6 – silnik elektryczny, 7 – układ
zasilania i sterowania częstotliwości drgań szczęk kruszarki,
8 – układ odpylania i oczyszczania powietrza, 9 – watomierz
rejestrujący pobór mocy czynnej.
Fig. 3. Scheme of the vibratory jaw crusher type KW 40/1: 1 – jaw,
2 – eccentric shaft, 3 – gap adjustment system, 4 – elastic system,
5 – chain transmission, 6 – electric motor, 7 – power and control
system, 8 – crusher dust extraction system and air purification,
9 – recording wattmeter.

prób: najkorzystniejszej K4, przeprowadzonej przy częstotliwości drgań 20 Hz i szczelinie wylotowej 1,5 mm, oraz najmniej korzystnej K6, wykonanej przy częstotliwości 18 Hz
i szczelinie wylotowej 2,0 mm.

4.2.4. Odpady korundowe
Na Rys. 11 przedstawiono wyniki analizy składu ziarnowego produktu kruszenia izolatorów świec zapłonowych.
Podczas prób częstotliwość drgań szczęk wynosiła 18 Hz,
natomiast szczelina wylotowa 1 mm.
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Rys. 4. Wyniki analizy sitowej dla szczeliny 0,5 mm i częstotliwości
18 Hz [13].
Fig. 4. Chart of sieve analysis for gap size 0.5 mm and frequency
18 Hz [13].

Rys. 5. Wyniki analizy sitowej dla szczeliny 1,5 mm i częstotliwości
18 Hz [13].
Fig. 5. Charts of sieve analysis for gap size 1.5 mm and frequency
18 Hz [13].

Rys. 6. Uziarnienie nadawy i produktów kruszenia złomu „S” uzyskanych przy częstotliwości drgań szczęk 18 Hz [9].
Fig. 6. Charts of sieve analysis of crushing products of the scrap
“S” obtained at a frequency of 18 Hz [9].

Rys. 7. Uziarnienie nadawy i produktów kruszenia złomu „Z” uzyskanych przy częstotliwości drgań szczęk 18 Hz [9].
Fig. 7. Chart of sieve analysis of crushing products of the scrap
“Z” obtained at a frequency of 18 Hz [9].

Rys. 8. Wpływ szczeliny wylotowej: minimalnej 0,5 mm, średniej
1,5 mm i maksymalnej 4,0 mm, na uziarnienie nadawy i produktu
kruszenia [11].
Fig. 8. Effect of the outlet gap (minimum 0.5 mm, average 1.5 mm
and maximum 4.0 mm) on the particle size of crushing product [11].

Rys. 9. Wpływ częstotliwości drgań szczęk 16 Hz i 18 Hz i szczeliny
wylotowej: 1,0 m i 2,5 mm na uziarnienie produktu kruszenia [11].
Fig. 9. Effect of the jaws vibration frequency (16 Hz and 18 Hz)
and a outlet gap (1,0 mm and 2,5 mm) on particle size of crushing
product [11].
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dów ceramicznych o wysokiej wytrzymałości na ściskanie,
np. podczas przygotowania tych materiałów do dalszych
stadiów rozdrabniania.
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Rys. 11. Krzywe składu ziarnowego podczas kruszenia izolatorów
świec zapłonowych: 1 – nadawa, 2 – produkt [8].
Fig. 11. Particle size distributions of CSP before and after crushing: 1 – feed, 2 – product [8].

5. Wnioski
Jak wykazały wyniki badań, przy użyciu wibracyjnej kruszarce szczękowej możliwe jest uzyskanie produktu kruszenia o uziarnieniu poniżej 10 mm i zawartości klasy 0–2 mm
mieszczącej się w zakresie (60–90)% w przypadku materiałów o bardzo zróżnicowanych właściwościach fizycznych
i uziarnieniu nadawy 0–50 mm. Badanymi materiałami były
surowce mineralne (kamień wapienny, dolomit, kwarcyt,
diabaz) oraz wysokiej wytrzymałości odpady ceramiki sanitarnej, czerwonej, korundowej i ferrytowej. Największy
wpływ na udział klasy 0–2 mm miała wielkość szczeliny
wylotowej. Dużą zaletą wibracyjnej kruszarki szczękowej
jest niewielki wpływ uziarnienia nadawy i wytrzymałości
na ściskanie rozdrabnianych materiałów na uziarnienie
produktu kruszenia. Wyniki badań wskazują, że kruszarka
wibracyjna może znaleźć zastosowanie w procesach bardzo drobnego kruszenia surowców mineralnych oraz odpa-
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