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Streszczenie
Przygotowanie surowców do procesu mielenia, wytworzenie produktów ¿nalnych oraz przygotowanie do recyklingu lub utylizacji przemysáowych odpadów ceramicznych wymaga zastosowania przeróbczych maszyn rozdrabniających. Maszynami, które zapewniają uzyskanie
wysokiego stopnia rozdrobnienia są kruszarki wibracyjne. MoĪliwoĞci zastosowania takich kruszarek stanowią przedmiot niniejszej pracy.
Badania procesu kruszenia wibracyjnego przeprowadzono w laboratoryjnej kruszarce wibracyjnej KW 40/1. W pracy podano schemat,
opis techniczny i podstawowe parametry kruszarki oraz zamieszczono wyniki badaĔ procesu bardzo drobnego kruszenia – do uziarnienia
produktu kruszenia charakteryzującego siĊ udziaáem klasy 0-2 mm w zakresie (60-90)%, przy uziarnieniu nadawy 0-50 mm – materiaáów
takich jak kamieĔ wapienny, dolomit, kwarcyt, diabaz, odpady ceramiki: sanitarnej, czerwonej, korundowe i ferrytowe. W wibracyjnej kruszarce szczĊkowej moĪna uzyskaü produkt kruszenia w iloĞci (20-50)% poniĪej 0,5 mm. Wyniki badaĔ wskazują, Īe wibracyjna kruszarka
szczĊkowa moĪe byü bardzo przydatnym urządzeniem przemysáowym umoĪliwiającym zmniejszenie liczby maszyn rozdrabniających
w linii kruszenia.
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THE USE OF A VIBRATORY CRUSHER IN PROCESSES OF VERY FINE CRUSHING OF RAW MATERIALS
AND INDUSTRIAL WASTE CERAMICS
Preparing materials for grinding processes, ¿nal products production and recycling or disposal of industrial ceramic wastes require
grinding machines. Machines that ensure the achievement of high degree of fragmentation are vibratory crushers. Possible applications
of such crushers are the subject of this paper. Investigation of vibratory crushing was carried out in a laboratory vibratory crusher KW 40/1.
The scheme and technical parameters of the crusher were given in the paper. The work also provides the results of the process of very
¿ne crushing, i.e. to a grain size of the product characterized by the participation of a class of 0 mm to 2 mm in the range of (60-90)%,
when the feed grain size is 0 mm to 50 mm, of materials such as limestone, dolomite, quartzite, diabase, sanitary and red ceramic waste,
alumina and ferrite. In the vibratory jaw crusher it is possible to obtain the crushing product of a size smaller than 0,5 mm in the amount
ranging from 20% to 50%. The results show that the vibratory jaw crusher can be a very useful machine to allow reduction of the number
of grinding machines for the industrial crushing.
Keywords: Vibratory crushing, Vibratory crusher, Raw materials, Ceramic waste, Recycling

1. Wprowadzenie
Prace dotyczące nowej technologii rozdrabniania - kruszenia wibracyjnego - zapoczątkowano w Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie w latach siedemdziesiątych
ubiegáego wieku. RozpoczĊto je w Instytucie Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Automatyki AGH, gdzie opracowano
dwa prototypy kruszarki wibracyjnej wyposaĪone w dwie
ruchome szczĊki, napĊdzane dwumasowymi wibratorami
bezwáadnoĞciowymi. Kruszarki te róĪniáy siĊ miejscem
zawieszenia szczĊk. Jedna posiadaáa górne zawieszenie
szczĊk, a druga dolne [1-3].
W 1992 roku w Katedrze UrządzeĔ Technologicznych
i Ochrony ĝrodowiska AGH (obecnie Katedra Systemów
Wytwarzania) opracowano nową kruszarkĊ wibracyjną KW
40/1 [4], wyposaĪoną w wibratory kinematyczne z moĪliwoĞcią regulacji skoku szczĊk. WaĪną zaletą technologiczną tej

kruszarki byáo uzyskiwanie tego samego granicznego stopnia
rozdrobnienia niezaleĪnie od zmiany uziarnienia nadawy, co
w kruszarkach z bezwáadnoĞciowym wymuszeniem ruchu
drgającego szczĊk sprawiaáo powaĪne káopoty. Przeprowadzono szereg badaĔ procesu kruszenia wibracyjnego
w tej kruszarce - gáównie o charakterze technologicznym w zakresie bardzo drobnego kruszenia materiaáów o bardzo
zróĪnicowanych wáaĞciwoĞciach wytrzymaáoĞciowych. Wyniki badaĔ wykazaáy jej peáną przydatnoĞü technologiczną,
zwáaszcza przy kruszeniu materiaáów ceramicznych o wysokiej wytrzymaáoĞci na Ğciskanie takich jak Īelazokrzem,
azotek glinu, czy wĊglik tytanowo-krzemowy [5]. W roku 1996
przeprowadzono modernizacjĊ kruszarki w celu zwiĊkszenia jej moĪliwoĞci technologicznych - gáównie moĪliwoĞci
uzyskania drobniejszego uziarnienia produktu kruszenia.
Wyniki badaĔ procesu kruszenia typowych surowców
mineralnych (dolomitu i kamienia wapiennego) [6, 7] oraz
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przemysáowych odpadów ceramicznych (korundu, krzemu
polikrystalicznego) [8] potwierdziáy celowoĞü modernizacji.
Prace badawcze w zakresie kruszenia wibracyjnego róĪnego
rodzaju przemysáowych odpadów ceramicznych kontynuowano w nastĊpnych latach [9-11]. Opracowano równieĪ
prototyp przemysáowej kruszarki do kruszenia tego typu
odpadów [12] o wydajnoĞci 0,5-0,8 Mg/godz. NaleĪy dodaü,
Īe przemysáowe wibracyjne kruszarki szczĊkowe z bezwáadnoĞciowym wymuszeniem ruchu drgającego szczĊk są
w programie produkcyjnym rosyjskich ¿rm Mekhanobr i Spurt
[13]. WydajnoĞü tych kruszarek przy kruszeniu granitu wynosi
od 0,5 Mg/h do 40 Mg/h.
Otrzymane wyniki wykazaáy peáną przydatnoĞü technologiczną kruszarki do uzyskania duĪych stopni rozdrobnienia
(90% i 50%) w jednym stadium rozdrabniania przy kruszeniu
materiaáów o zróĪnicowanych wáasnoĞciach ¿zycznych.
UmoĪliwiáy takĪe dobór najkorzystniejszych parametrów
kruszarki i procesu rozdrabniania oraz dostarczyáy zbiór informacji w zakresie moĪliwoĞci wyznaczania podatnoĞci materiaáów na kruszenie wibracyjne. ZnajomoĞü tej podatnoĞci
jest niezbĊdna do poprawnego doboru parametrów procesu
kruszenia wibracyjnego oraz projektowania przemysáowych
kruszarek wibracyjnych.

2. Cel i metoda badaĔ
Gáównym celem badaĔ procesu bardzo drobnego kruszenia w kruszarce wibracyjnej byáo uzyskanie produktu
o najmniejszym uziarnieniu materiaáów o zróĪnicowanych
wáaĞciwoĞciach ¿zycznych. Pozostaáe cele dotyczyáy wpáywu
rodzaju i uziarnienia nadawy oraz parametrów pracy kruszarki (czĊstotliwoĞü drgaĔ szczĊk f i szczeliny wylotowej
s) na uziarnienie produktu kruszenia, wydajnoĞü caákowitą
kruszarki oraz stopnie rozdrobnienia i50 i i90.
Badania przeprowadzono w wibracyjnej kruszarce szczĊkowej typu KW 40/1 w Katedrze Systemów Wytwarzania
AGH. Do badaĔ kruszenia surowców mineralnych pobierano
próbki pierwotne materiaáów o masie 1 kg (kwarcyt – Rc
=220-200 MPa, diabaz – Rc = 180-240 MPa) i 2 kg (kamieĔ
wapienny – Rc = 85-155 MPa, dolomit – Rc = 80-140 MPa),
rozdrobnione wstĊpnie w kruszarce szczĊkowej. Wszystkie
próbki miaáy takie same uziarnienie (0-40 mm), lecz nieco
róĪne zawartoĞci poszczególnych klas ziarnowych (Tabela 1).
Do badaĔ rozdrabniania záomu ceramiki czerwonej przyjĊto trzy rodzaje záomu cegieá peánych. Odpady pochodziáy
z trzech cegielni i miaáy róĪną wytrzymaáoĞü na Ğciskanie
Rc. Odpad „S” to cegáa klinkierowa o Rc = 25 MPa, odpad
„T” to cegáa z surowców naturalnych - áupków menilitowych
i cergowskich - o Rc = 20 MPa, a odpad „Z” to cegáa wykonana w poáowie z popioáów z elektrociepáowni oraz tufów
o Rc = 12 MPa. W jednej próbie kruszono 2 kg materiaáu
o nastĊpującym uziarnieniu: klasa 20-30 mm – 40%, klasa
30-40 mm – 60%.

Rys.1. Ksztaát i wymiary odpadów ferrytowych [9].
Fig. 1. Shape and dimensions of waste ferrite [9].

Do badaĔ kruszenia odpadów ceramiki sanitarnej przyjĊto odpad produkcyjny (piecowy) wstĊpnie rozdrobniony.
Do prób kruszenia przyjmowano próbki materiaáu o masie
1 kg o identycznie zestawionym uziarnieniu wynoszącym
20-50 mm.
Przeznaczone do rozdrabniania odpady ferrytowe
byáy ferrytami miĊkkimi, czyli ferrytami áatwo rozmagnesującymi siĊ, o wzorze MeO-Fe2O3. Odpady miaáy postaü
stoĪkowej póátulei o ksztaácie i wymiarach podanych na
Rys. 1. NaprĊĪenia niszczące wystĊpujące przy Ğciskaniu
pierĞcienia Rc = 15 ± 0,5 MPa i twardoĞü 7–8 w skali Mohsa.
Odpadami korundowymi wykorzystanymi w procesie
kruszenia wibracyjnego byáy izolatory Ğwiec zapáonowych
(CSP) o wymiarach Ø14/Ø4u65 [mm].
AnalizĊ sitową nadawy i produktu kruszenia wykonywano
na sucho zgodnie z wymaganiami normy PN–C–04501:1971.
WydajnoĞü kruszarki wyznaczono przez pomiar czasu kruszenia od rozpoczĊcia procesu do jego zakoĔczenia.

3. Stanowisko badawcze laboratoryjnej,
wibracyjnej kruszarki szczĊkowej
Stanowisko badawcze wibracyjnej kruszarki szczĊkowej
typu KW 40/1 przedstawiono na Rys. 2, a schemat jego budowy na Rys. 3. W skáad stanowiska wchodzą: laboratoryjna
kruszarka KW40/1, zespóá zasilania i regulacji prĊdkoĞci
obrotowej silnika kruszarki - przetwornik czĊstotliwoĞci,
ukáad pomiaru poboru mocy – watomierz rejestrujący, ukáad
pomiaru czĊstotliwoĞci drgaĔ, ukáad odpylania i oczyszczania powietrza oraz przesiewacz wibracyjny z kompletem sit,
waga laboratoryjna, stoper i komplet szczelinomierzy.

4. Program, realizacja i wyniki badaĔ
Program badaĔ obejmowaá okreĞlenie wpáywu parametrów pracy kruszarki (wielkoĞci szczeliny wylotowej e i czĊstotliwoĞci drgaĔ szczĊk f) na uziarnienie produktów kruszenia.

Tabela 1. Skáad ziarnowy nadawy stanowiącej surowce mineralne.
Table 1. Grain size distribution of input raw materials.
Nadawa
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Klasa ziarnowa [mm]

40-0

30-20

20-10

10-5

Kwarcyt – Diabaz

Udziaá klasy [%]

45,5

31,4

12,0

5,1

6,0

KamieĔ wapienny – Dolomit

Udziaá klasy [%]

10,5

43,5

25,0

7,5

13,5

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 65, 1, (2013)

<5

ZASTOSOWANIE KRUSZARKI WIBRACYJNEJ W PROCESACH BARDZO DROBNEGO KRUSZENIA SUROWCÓW MINERALNYCH...

4.1. Wyniki badaĔ kruszenia surowców
mineralnych
Na Rys. 4 i 5 przedstawiono wpáyw wielkoĞci szczeliny
wylotowej kruszarki na uziarnienie produktu kruszenia przy
czĊstotliwoĞci pracy równej 18 Hz i szczelinach odpowiednio
0,5 mm i 2,5 mm.

Rys. 2. Stanowisko badawcze wibracyjnej kruszarki szczĊkowej [14].
Fig. 2. Test stand with a vibratory jaw crusher [14].

Rys. 3. Schemat budowy laboratoryjnej, wibracyjnej kruszarki szczĊkowej KW-40/1 oraz jej stanowiska badawczego: 1 – szczĊka, 2 - waá
mimoĞrodowy, 3 – podparcie szczĊki regulacyjne, 4 – podparcie
szczĊki staáe, 5 – mechanizm regulacji szczeliny, 6 – ukáad sprĊĪysty,
7 –przekáadnia áaĔcuchowa, 8 – silnik, 9 – ukáad zasilania i sterowania, 10 – czujnik prĊdkoĞci obrotowej, 11 – ukáad odpylania kruszarki
i oczyszczania powietrza, WR – watomierz rejestrujący [14].
Fig. 3. Scheme of vibratory jaw crusher type KW-40/1 and measurement stand: 1 – jaw, 2 –eccentric shaft, 3 – regulatory jaw
support, 4 – ¿xed jaw support, 5 – gap adjustment system, 6 –elastic
system, 7 – chain transmission, 8 – electric motor, 9 – power and
control, 10 – RPM sensor, 11 – crusher dust extraction system and
air treatment, WR – recording wattmeter [14].

Rys. 4. Wyniki analizy sitowej dla szczeliny 0,5 mm (1 mm dla
dolomitu) i czĊstotliwoĞci drgaĔ szczĊk 18 Hz [14].
Fig. 4. Chart of sieve analysis for a gap size of 0,5 mm (1 mm for
dolomite) and a jaw frequency of 18 Hz [14].

Rys. 5. Wyniki analizy sitowej dla szczeliny 2,5 mm i czĊstotliwoĞci
drgaĔ szczĊk 18 Hz [14].
Fig. 5. Chart of sieve analysis for a gap size of 2,5 mm and a jaw
frequency of 18 Hz [14].

4.2. Wyniki badaĔ kruszenia odpadów
ceramicznych
4.2.1. Záom ceramiki czerwonej
Na Rys. 6 zamieszczono krzywe uziarnienia nadawy
i produktów kruszenia záomu „S” o najwiĊkszej wytrzymaáoĞci
na Ğciskanie – uzyskanych przy czĊstotliwoĞci drgaĔ szczĊk
18 Hz, oraz szczelinach wylotowych 1,5 mm i 2,5 mm. Rys. 7
zawiera te same parametry dla záomu „Z” charakteryzującego
siĊ najmniejszą wytrzymaáoĞcią.

Rys. 6. Uziarnienie nadawy i produktów kruszenia záomu „S” uzyskanych przy czĊstotliwoĞci drgaĔ szczĊk 18 Hz [9].
Fig. 6. Chart of sieve analysis of scrap products „S” obtained at
a jaw frequency of 18 Hz [9].
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Rys. 7. Uziarnienie nadawy i produktów kruszenia záomu „Z” uzyskanych przy czĊstotliwoĞci drgaĔ szczĊk 18 Hz [9].
Fig. 7. Chart of sieve analysis of scrap products „Z” obtained at a jaw
frequency of 18 Hz [9].

4.2.2. Záom ceramiki sanitarnej

Rys. 9. Wpáyw czĊstotliwoĞci drgaĔ szczĊk 16 Hz i 18 Hz i szczeliny
wylotowej: 1,0 mm i 2,5 mm na uziarnienie produktu kruszenia [11].
Fig. 9. Effect of the jaws vibration frequency (16 Hz and 18 Hz)
and outlet gap size (1,0 mm and 2,5 mm) on the particle size of
crushing product [11].

Na Rys. 8 przedstawiono wyniki badaĔ dotyczące szczeliny wylotowej na uziarnienie produktu kruszenia – przy
ustalonej czĊstotliwoĞci drgaĔ szczĊk 16 Hz, natomiast na
Rys. 9 zobrazowano wpáyw szczeliny wylotowej przy dwóch
czĊstotliwoĞciach drgaĔ szczĊk – 16 Hz i 18 Hz.

Rys. 10. Uziarnienie produktów kruszenia ferrytu z prób K4 i K6 [10].
Fig. 10. Chart of sieve analysis for the K4 and K6 ferrite samples [10].

4.2.4. Odpady korundowe

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

5.2.3. Odpady ferrytowe
Na Rys. 10 zamieszczono krzywe uziarnienia nadawy
i produktu kruszenia ksztaátek ferrytowych ze skrajnych prób:
najkorzystniejszej K4 przeprowadzonej przy czĊstotliwoĞci
drgaĔ 20 Hz i szczelinie wylotowej 1,5 mm, oraz najmniej
korzystnej K6 wykonanej przy czĊstotliwoĞci drgaĔ szczĊk
18 Hz i szczelinie wylotowej 2,0 mm.
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Na Rys. 11 przedstawiono wyniki analizy skáadu ziarnowego produktu kruszenia izolatorów Ğwiec zapáonowych.
Podczas prób czĊstotliwoĞü drgaĔ szczĊk wynosiáa 18 Hz,
natomiast szczelina wylotowa 1 mm.

5. Podsumowanie
Wyniki badaĔ wykazaáy, Īe wibracyjna kruszarka szczĊkowa umoĪliwia uzyskanie produktu kruszenia o uziarnieniu poniĪej 10 mm i zawartoĞci klasy 0-2 mm w zakresie
(60-90)%, przy uziarnieniu nadawy 0-50 mm. Kruszarka
ta moĪe rozdrabniaü materiaáy o bardzo zróĪnicowanych
wáaĞciwoĞciach ¿zycznych na przykáad: kamieĔ wapienny,
dolomit, kwarcyt, diabaz, a takĪe odpady ceramiczne ceramiki sanitarnej, ceramiki budowlanej, korundowe i ferrytowe.
NajwiĊkszy wpáyw na udziaá klasy 0-2 mm miaáa szczelina
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