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Streszczenie
Badania procesu kruszenia wibracyjnego krysztaáu górskiego przeprowadzono w doĞwiadczalnej, wibracyjnej kruszarce szczĊkowej
KW 40/1. W pracy podano schemat, opis techniczny i podstawowe parametry kruszarki. Nadawą byáy próbki o uziarnieniu 10-30 mm
oraz 10-20 mm o masie 1 kg kaĪda. Celem badaĔ byáo okreĞlenie moĪliwoĞci zastosowania wibracyjnej kruszarki szczĊkowej do bardzo
drobnego kruszenia tego materiaáu z zachowaniem jego wysokiej czystoĞci. Krysztaá górski charakteryzuje siĊ gĊstoĞcią okoáo 2,65 g/cm3
i twardoĞcią 7 w skali Mohsa. Próby przeprowadzono w przypadku dwóch róĪnych uziarnieĔ nadawy oraz dwóch wielkoĞci szczeliny wylotowej: e = 1,0 mm i e = 2,5 mm, przy ustalonej czĊstotliwoĞci drgaĔ szczĊk (f = 18 Hz). Zaobserwowano, Īe proces kruszenia wibracyjnego
krysztaáu górskiego przebiegaá bardzo dobrze. Z analizy krzywych skáadu ziarnowego produktu kruszenia wynika, Īe okoáo 95% masy
produktu zawiera siĊ poniĪej wymiaru 5,0 mm, a ponad 30% poniĪej 1,0 mm. Korzystne wyniki badaĔ wskazują, Īe wibracyjna kruszarka
szczĊkowa moĪe byü z powodzeniem stosowana do rozdrabniania krysztaáu górskiego, np. podczas przygotowania do procesu mielenia.
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EXAMINATION OF CRUSHING ROCK CRYSTAL IN A VIBRATORY JAW CRUSHER
Examinations of the rock crystal vibratory disintegration process were performed in a experimental vibratory jaw crusher type KW 40/1.
The work contains a diagram, technical description and basic parameters of the crusher. Rock crystal with two grain ranges of 10-30 mm
and 10-20 mm was used as a feed. The aim of the research was to determine possibility of using the vibratory jaw crusher to very ¿ne
crushing of the material while maintaining its high purity. Crystal rock has a density of about 2.65 g/cm3, and its hardness is 7 on the Mohs
scale. The tests were conducted for the two feed ranges at two values of an outlet gap (e = 1,0 mm and e = 2,5 mm) and a ¿xed frequency
of jaws vibration (f = 18 Hz). It was observed that the process of vibratory crushing the rock crystal samples went very well. Analyses of size
distribution curves show that about 95% of the product mass is below 5,0 mm of particle diameter, and 30% below 1,0 mm. The good results
of crushing indicate that the vibratory jaw crusher can be successfully used for crushing rock crystal, e.g. before the ¿nal grinding process
Keywords: Comminution, Vibratory crushing, Vibratory crusher, Rock crystal

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 wymusze-
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niem ruchu drgającego szczĊk sprawiaáo pewne káopoty.
Przeprowadzono szereg badaĔ procesu kruszenia wibracyjnego, gáównie o charakterze technologicznym w zakresie
bardzo drobnego kruszenia materiaáów o bardzo zróĪnicowanych wáaĞciwoĞciach wytrzymaáoĞciowych. Wyniki badaĔ
wykazaáy peáną przydatnoĞü technologiczną kruszarki,
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
przemysáowych odpadów ceramicznych (korundu i krzemu
polikrystalicznego) [8] potwierdziáy celowoĞü modernizacji. Prace badawcze w zakresie kruszenia wibracyjnego
róĪnego rodzaju przemysáowych odpadów ceramicznych
kontynuowano w nastĊpnych latach [9-11]. Opracowano
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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 [14]. WydajnoĞü tych kruszarek (przy kruszeniu
granitu) wynosi od 1,5 Mg/h do 300 Mg/h.
Otrzymane wyniki wykazaáy peáną przydatnoĞü technologiczną kruszarki do uzyskania duĪych stopni rozdrobnienia
i90 i i50, w jednym stadium rozdrabniania, przy kruszeniu
materiaáów o zróĪnicowanych wáasnoĞciach ¿zycznych.
UmoĪliwiáy takĪe dobór najkorzystniejszych parametrów
kruszarki i procesu rozdrabniania oraz dostarczyáy 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 krysztaáu górskiego w szczĊkowej kruszarce wibracyjnej
byáo uzyskanie produktu o jak najmniejszym uziarnieniu
przy zachowaniu jego wysokiej czystoĞci. Zachowanie
odpowiedniej czystoĞci jest szczególnie waĪne podczas
przygotowywania produktu do zastosowaĔ w przemyĞle
farmaceutycznym. RównoczeĞnie zbadano wpáyw uziarnienia nadawy i wielkoĞci szczeliny wylotowej kruszarki
na uziarnienie produktu kruszenia, wydajnoĞü caákowitą
kruszarki, wydajnoĞü zewnĊtrznej klasy ziarnowej 0-1,0 mm
oraz stopnie rozdrobnienia i50 i i90.
Badania przeprowadzono w wibracyjnej kruszarce
szczĊkowej typu KW 40/1 w Katedrze Maszyn Górniczych,
Przeróbczych i Transportowych AGH. Do badaĔ uĪyto dwa
rodzaje próbek krysztaáu górskiego o masie 1 kg kaĪda.
Próbki oznaczone symbolem „1” miaáy postaü przedstawioną
na Rys. 1 oraz nastĊpujący skáad ziarnowy: klasa 10-20 mm
– 58% i klasa 20-30 mm – 42%. Próbki oznaczone symbolem
„2” przedstawiono na Rys. 2, a wymiary ich ziaren zawieraáy
siĊ w przedziale 10-20 mm.
Krysztaá górski jest to przezroczysta odmiana kwarcu
charakteryzująca siĊ gĊstoĞcią okoáo 2,65 g/cm3 i twardoĞcią
7 w skali Mohsa. DziĊki swoim wáaĞciwoĞciom optycznym
krysztaá górski jest stosowany w soczewkach i pryzmatach,
a jego wáaĞciwoĞci piezoelektryczne są wykorzystywane
do kontroli drgaĔ obwodów elektrycznych. Materiaá wykorzystany do badaĔ nad procesem kruszenia, po zmieleniu
w máynie wibracyjnym, byá nastĊpnie stosowany w przemyĞle
farmaceutycznym.

3. Stanowisko badawcze laboratoryjnej,
wibracyjnej kruszarki szczĊkowej
Stanowisko badawcze wibracyjnej kruszarki szczĊkowej
typu KW 40/1 przedstawiono na Rys. 3, a schemat jego
budowy na Rys. 4.
Zespóá roboczy kruszarki stanowią dwie ruchome szczĊki (1) zamocowane wahliwie u doáu. Ukáady sprĊĪyste (6)
dociskają obie szczĊki do rolek napĊdowych wibratorów
kinematycznych (2). Jedna ze szczĊk ma mechanizm re-

Rys. 1. Próbka “1” krysztaáu górskiego.
Fig. 1. A sample “1”of rock crystal.

Rys. 2. Próbka “2” krysztaáu górskiego.
Fig. 2. A samples „2”of rock crystal.

gulacji szczeliny wylotowej (5). Oba waáy wibratora sprzĊĪone są przekáadnią áaĔcuchową (7), przenoszącą moment
napĊdowy z silnika elektrycznego (8). Ruch obu szczĊk
zachodzi w sposób przeciwsobny, to znaczy jednoczeĞnie
szczĊki zbliĪają siĊ do siebie lub od siebie oddalają. SzczĊki
kruszarki posiadają wymienną gáadką wykáadzinĊ stalową
wykonaną ze stali odpornej na korozjĊ, dopuszczoną do
kontaktu z farmaceutykami, speániającą wymagania GMP
oraz GHP. Konstrukcja szczĊk umoĪliwia zamocowanie na
nich wykáadzin ceramicznych lub wykáadzin wykonanych
z odpornych na zuĪycie tworzyw polimerowych. Kruszarka
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Rys. 3. Stanowisko badawcze wibracyjnej kruszarki szczĊkowej [13].
Fig. 3. A test stand of the vibratory jaw crusher [13].

Rys. 4. 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 [13].
Fig. 4. Schematic diagram of the vibratory jaw crusher type KW-40/1 and the test 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 [13].

ma moĪliwoĞü regulacji skoku obu szczĊk. Ukáad zasilania
silnika elektrycznego (9) zapewnia zasilanie silnika oraz bezstopniową regulacjĊ prĊdkoĞci obrotowej waáów wibratora,
a tym samym czĊstotliwoĞci drgaĔ szczĊk. Ukáad ten peáni
jeszcze rolĊ zabezpieczenia kruszarki przed uszkodzeniem
wskutek dostania siĊ do strefy kruszenia elementów metalowych. Rozwiązanie techniczne kruszarki chronione jest
patentem [4].
W skáad stanowiska wchodzą: laboratoryjna wibracyjna
kruszarka szczĊkowa 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 uziarnienia nadawy i wielkoĞci szczeliny wylotowej kruszarki
na uziarnienie produktu kruszenia, wydajnoĞü caákowitą
kruszarki, wydajnoĞü zewnĊtrznej klasy ziarnowej 0-1,0 mm
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oraz stopnie rozdrobnienia i50 i i90. Próby wykonywano przy
ustalonej czĊstotliwoĞci drgaĔ szczĊk równej 18 Hz. Zasilanie kruszarki wykonywano rĊcznie, starając siĊ, aby strefa
kruszenia byáa wypeániona w okoáo 50% wysokoĞci – przy
takim wypeánieniu kruszarka uzyskiwaáa najwiĊkszą wydajnoĞü. KaĪdą próbĊ powtarzano dwukrotnie, a koĔcowe
wyniki stanowią Ğrednią arytmetyczną z dwóch prób. AnalizĊ
sitową nadawy i produktu kruszenia wykonywano na sucho
zgodnie z normą PN–C–04501:1971. WydajnoĞü caákowitą
kruszarki (kg/godz) obliczano z ilorazu masy próbki i czasu
kruszenia liczonego od rozpoczĊcia procesu kruszenia do
jego zakoĔczenia. WydajnoĞü klasy ziarnowej 0-1,0 mm
okreĞlono poprzez iloczyn wydajnoĞci caákowitej i procentowej zawartoĞci tej klasy w produkcie kruszenia.
Pierwsza seria badaĔ miaáa na celu okreĞlenie wpáywu
wymiaru szczeliny wylotowej kruszarki na badane wskaĨniki.
Wykonano po dwie próby, wykorzystując próbki oznaczone
symbolem „1”, dla wielkoĞci szczeliny wylotowej wynoszącej 1,0 mm i 2,5 mm. Krzywe skáadu ziarnowego produktu
kruszenia przedstawiono na Rys. 5, a pozostaáe wyniki tej
serii badaĔ w Tabeli 1.
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Rys. 5. Wpáyw wielkoĞci szczeliny wylotowej (e) na uziarnienie
produktu kruszenia.
Fig. 5. Effects of outlet gap size (e) on the particle size distribution
of crushing product.
Tabela 1 WartoĞci badanych wskaĨników dla pierwszej serii kruszenia.
Table 1. The values of examined indicators in the ¿rst series of
crushing.
Wymiar szczeliny wylotowej e [mm]

1,0

2,5

WydajnoĞü caákowita [kg/h]

79,0

118,2

WydajnoĞü klasy 0-1,0 mm [kg/h]

28,8

34,3

StopieĔ rozdrobnienia i50 [-]

14,2

9,6

StopieĔ rozdrobnienia i90 [-]

6,5

5,9

Rys. 6. Wpáyw uziarnienia nadawy na uziarnienie produktu kruszenia.
Fig. 6. Effect of feed grain size on the particle size distribution of
crushing product.
Tabela 2. WartoĞci badanych wskaĨników dla drugiej serii kruszenia.
Table 2. The values of examined indicators in the second series
of crushing.
Rodzaj próbki

“1”

“2”

WydajnoĞü caákowita [kg/h]

79,0

86,0

WydajnoĞü klasy 0-1,0 mm [kg/h]

28,8

33,1

StopieĔ rozdrobnienia i50 [-]

14,2

14,9

StopieĔ rozdrobnienia i90 [-]

6,5

6,7

Druga seria badaĔ miaáa na celu okreĞlenie wpáywu
uziarnienia nadawy na uziarnienie produktu kruszenia
oraz pozostaáe badane wskaĨniki. Wykonano dwie próby,
wykorzystując próbki oznaczone symbolem „2”, wielkoĞü
szczeliny wylotowej kruszarki e = 1,0 mm i czĊstotliwoĞü
drgaĔ szczĊk f = 18 Hz, a otrzymane wyniki porównano
z wynikami kruszenia próbki „1”, otrzymanymi dla tej samej
wielkoĞci szczeliny wylotowej. Krzywe skáadu ziarnowego
produktu kruszenia przedstawiono na Rys. 6.
Wyniki drugiej serii badaĔ przedstawiono w Tabeli 2.
Na Rys. 7 przedstawiono porównawczo krysztaá górski
przed i po kruszeniu.

5. Podsumowanie

Rys. 7. Krysztaá górski po i przed kruszeniem.
Fig. 7. Rock crystal before and after crushing.

Proces kruszenia krysztaáu górskiego przebiegaá bardzo intensywnie. Na uziarnienie produktu kruszenia oraz na pozostaáe wskaĨniki - wydajnoĞü caákowitą kruszarki, wydajnoĞü klasy
ziarnowej 0-1,0 mm oraz stopnie rozdrobnienia i50 i i90 - najwiĊkszy wpáyw miaáa wielkoĞü szczeliny wylotowej kruszarki.
Wraz ze wzrostem wielkoĞci szczeliny rosáa wydajnoĞü
caákowita kruszarki, a malaáa wartoĞü stopnia rozdrobnienia,
zarówno i50 jak i i90. Pomimo spadku stopnia rozdrobnienia
wydajnoĞü zewnĊtrznej klasy ziarnowej 0-1,0 mm wzrosáa

ze wzglĊdu na wzrost wydajnoĞci caákowitej kruszarki.
Stwierdzono równieĪ, Īe skáad ziarnowy nadawy ma niewielki
wpáyw na uziarnienie produktu kruszenia. Potwierdza to znaną z wczeĞniejszych badaĔ cechĊ wibracyjnych kruszarek
szczĊkowych o wymuszeniu kinematycznym. Kruszarka ta
umoĪliwia uzyskanie stabilnego skáadu ziarnowego produktu
niezaleĪnie od uziarnienia nadawy. Jest to gáówna zaleta
tych kruszarek w stosunku do szczĊkowych kruszarek
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wibracyjnych o wymuszeniu bezwáadnoĞciowym. Wyniki
badaĔ wskazują, Īe wibracyjną kruszarkĊ szczĊkową moĪna
stosowaü do wstĊpnego rozdrabniania krysztaáu górskiego.
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