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Œcianowa kruszarka urobku
Wprowadzenie
Przedmiotem realizowanego projektu jest opracowanie
konstrukcji kruszarki urobku instalowanej na rynnie przenoœnika œcianowego pracuj¹cego przy eksploatacji œcian wêglowych o du¿ej lub œredniej wysokoœci (kruszarki œcianowej) [1,
2]. Jej zadaniem bêdzie rozbicie najwiêkszych nadgabarytowych bry³ urobku odspojonych od calizny wêglowej, tak by
mo¿liwe by³o przetransportowanie materia³u przez rynnê
do³¹czn¹ [2] oraz kad³ub napêdu i przekazanie go na podœcianowy przenoœnik zgrzeb³owy. Kruszarka likwidowaæ bêdzie
zatory powodowane niemo¿noœci¹ przejœcia najwiêkszych
bry³ urobku przez rynnê do³¹czn¹ i wysyp, wywo³uj¹c¹ dot¹d,
na czas ich likwidacji, koniecznoœæ wy³¹czenia przenoœnika.
Znaczna iloœæ wy³¹czeñ podczas zmiany powoduje obni¿enie
wydajnoœci. Iloœæ i wielkoœæ bry³ nadgabarytowych zale¿y od
wysokoœci œciany, w³aœciwoœci pok³adu, oraz nacisku ska³
stropowych. Odspajanie du¿ych elementów jest szczególnie
uci¹¿liwe podczas eksploatacji œcian wysokich i œrednich.
Analiza koncepcji rozwi¹zania kruszarki
Wed³ug wstêpnych doœwiadczeñ z KWK „Piast”, podczas
których w miejscu, w którym docelowo zainstalowana bêdzie
projektowana kruszarka, ustawiono kruszarkê kombajnow¹
da³y obiecuj¹ce wyniki, mimo, ¿e parametry urz¹dzenia
znacznie odbiega³y od wymaganych. RFM Ryfama jest producentem dynamicznych kruszarek kêsów SCORPION i kruszarek œcianowych KS-2. Rozwi¹zanie konstrukcyjne kruszarki
KS-2 przyjêto jako podstawowe (wariant 1) i sprawdzono mo¿liwoœæ adaptacji tego urz¹dzenia do wymagañ projektu. Kruszarkê KS-2 pokazano na rys. 1. Moc urz¹dzenia wynosi
100¸132 [kW], Przeniesienie napêdu odbywa siê przez piêciopasow¹ przek³adniê paskowo-klinow¹.

paskowo-klinow¹, bêd¹c¹ zabezpieczeniem przeciwprzeci¹¿eniowym, lecz stwarzaj¹c¹, w przypadku wyst¹pienia poœlizgu
pasków zagro¿enie po¿arowe. Za³o¿ono, ¿e w nowym urz¹dzeniu funkcja zabezpieczenia przeciwprzeci¹¿eniowego zostanie
zrealizowana przez sprzêg³o, a redukcja obrotów nast¹pi
dziêki wykorzystaniu przek³adni zêbatej. Zmianie ulegnie te¿
lokalizacja silnika napêdowego. Silnik zostanie usytuowany
poza tras¹ transportow¹ przenoœnika, a ze wzglêdu na koniecznoœæ dostosowania rozmiarów kruszarki do warunków
kopalnianych, jego oœ bêdzie równoleg³a do osi przenoœnika.
Jednym z wa¿niejszych elementów uk³adu regulacji wysokoœci bêbna napêdowego jest sworzeñ, stanowi¹cy oœ obrotu
korpusu kruszarki. Ze wzglêdu na pracê w warunkach kopalnianych, demonta¿ sworznia podczas prowadzenia prac remontowych jest zazwyczaj niemo¿liwy. Za³o¿ono, ¿e w nowym
rozwi¹zaniu przewidziane zostanie zabezpieczenie sworznia
w sposób przeciwdzia³aj¹cy jego blokowaniu. Wstêpne próby
wykonane w KWK „Piast” wskazuj¹ równie¿ na koniecznoœæ
zwiêkszenia mocy napêdu.
Koncepcjê rozwi¹zania eliminuj¹c¹ opisane powy¿ej wady
kruszarki KS-2 przedstawiono na rys. 2. Jak widaæ, silnik napêdowy, zgodnie z za³o¿eniami zosta³ przesuniêty poza trasê
transportow¹ przenoœnika, a jego oœ ustawiona zosta³a równolegle do kierunku ruchu materia³u. Odwrócono po³o¿enie
organu roboczego, umo¿liwiaj¹c wytwarzanie bry³ o wiêkszych gabarytach. W rozwi¹zaniu tym, do przeniesienia napêdu, za³o¿ono wykorzystanie przek³adni planetarnej, reduktora k¹towego i sprzêg³a przeciwprzeci¹¿eniowego zlokalizowanego wewn¹trz bêbna roboczego kruszarki.

Rys. 2. Koncepcja rozwi¹zania konstrukcyjnego (wariant 2)
Rys. 1. Schemat kruszarki KS-2 (wariant 1)

Zespó³ roboczy zamocowany jest na sworzniu, który wraz
z si³ownikiem hydraulicznym umo¿liwia regulacjê wysokoœci
po³o¿enia bêbna roboczego. Istotn¹ wad¹ tego rozwi¹zania
jest lokalizacja silnika napêdowego, którego oœ jest prostopad³a do kierunku ruchu materia³u na przenoœniku zgrzeb³owym. Zlokalizowanie silnika bezpoœrednio nad tras¹
transportow¹ ogranicza rozmiar maksymalnych bry³ produktu. W przedstawionym rozwi¹zaniu zastosowano przek³adniê

Modyfikacja tego rozwi¹zania (Rys. 2) polega³a na uproszczeniu konstrukcji przez wyeliminowanie z uk³adu napêdowego reduktora k¹towego. W wariancie 3, pokazanym na
rys. 4 za³o¿ono, ¿e przeniesienie napêdu odbywaæ siê bêdzie
bezpoœrednio przez przek³adniê planetarn¹.
Gabaryty przek³adni spowodowa³y jednak zwiêkszenie odleg³oœci skrajnych punktów napêdu od osi przenoœnika
zgrzeb³owego, co stanowi podstawow¹ wadê tej koncepcji. Na
rysunku 4 przedstawiono wariant, w którym bêben roboczy
usytuowany jest podobnie jak w kruszarce KS-2. Oœ obrotu
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korpusu kruszarki zosta³a jednak obni¿ona wzglêdem pierwotnego rozwi¹zania, gdy¿ w tym przypadku lokalizacja silnika nie ogranicza wielkoœci maksymalnych bry³ produktu.
W rozwi¹zaniu tym podobnie jak w wariancie 3 za³o¿ono wykorzystanie przek³adni planetarnej i sprzêg³a przeciwprzeci¹¿eniowego.

Rys. 3. Koncepcja rozwi¹zania konstrukcyjnego (wariant 3)
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ni¿enie organu roboczego nie wymaga interwencji obs³ugi w
bezpoœrednim s¹siedztwie maszyny. U³atwia to pracê operatora i znacz¹co redukuje czas potrzebny do bie¿¹cych regulacji.
Wybór rozwi¹zania konstrukcyjnego
Podczas analizy opisanych powy¿ej rozwi¹zañ wstêpnie wyeliminowano wariant 5 jako nadmiernie komplikuj¹cy sposób
regulacji wysokoœci bêbna roboczego. Przyjêto, ¿e typowe rozwi¹zanie wykorzystuj¹ce sworzeñ jako oœ obrotu korpusu jest
najw³aœciwsze. W wariancie 2 (Rys. 2), uznano wykorzystanie
reduktora k¹towego jako zbêdne i przyjêto, ¿e do przeniesienia napêdu wykorzystana zostanie przek³adnia planetrana,
wed³ug wariantu 3 (Rys. 3). Zauwa¿ono ponadto, ¿e ustawienie bêbna roboczego kruszarki wzglêdem napêdu przenoœnika zgrzeb³owego w przyjêtym rozwi¹zaniu, ze wzglêdu na
równoleg³oœæ osi silnika i przenoœnika nie ogranicza rozmiaru
maksymalnych bry³ produktu. Jako ostateczn¹ koncepcjê rozwi¹zania konstrukcyjnego przyjêto wariant 4 (Rys. 4 i 5).

Rys. 4. Koncepcja rozwi¹zania konstrukcyjnego (wariant 4)

Podczas analizy mo¿liwoœci regulacji wysokoœci po³o¿enia
bêbna roboczego rozwa¿ono równie¿ ca³kowit¹ modyfikacjê
tego wêz³a konstrukcyjnego (wariant 5), umo¿liwiaj¹c¹ wyeliminowanie sworznia w uk³adzie obrotu korpusu kruszarki.
Wstêpnie za³o¿ono wykorzystanie silnika w uk³adzie poprzecznym (analogicznie jak w kruszarce KS-2) oraz uk³adu
umo¿liwiaj¹cego pionowe podnoszenie korpusu maszyny.
W tego typu rozwi¹zaniu konstrukcyjnym ustalenie wysokoœci na której znajduje siê organ roboczy polega na podniesieniu lub obni¿eniu korpusu przez si³ownik hydrauliczny. Korpus kruszarki po³¹czony jest z prowadnic¹, poruszaj¹c¹ siê
wewn¹trz prowadnicy i ka¿dorazowe ustalenie pozycji wymaga zablokowania, polegaj¹cego na dokrêceniu 10 œrub. Takie
rozwi¹zanie znacznie komplikuje obs³ugê maszyny. Przy zastosowaniu typowego rozwi¹zania, w którym stosowany jest
sworzeñ, stanowi¹cy oœ obrotu korpusu, podniesienie lub ob-

Rys. 5. Wykonana kruszarka urobku
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