Wysokociśnieniowe kruszarki walcowe
ENDURON®

Minerals

Wstęp
Wysokociśnieniowe kruszarki walcowe
(HPGR) składają się dwóch walców o
identycznych wymiarach, które obracają
się względem siebie z tą samą prędkością
obwodową. Główne działanie kruszące
jest wynikiem międzycząsteczkowego
kruszenia. Wysokie ciśnienie sprawia, że
cząstki wewnątrz ubitej warstwy materiału
pękają na mniejsze cząstki a także powstają
mikropęknięcia na poziomie wielkości
włókien.

Modele

Zastosowanie

• Model RPM: Kruszarki HPGR z 4-rzędowymi łożyskami rolkowymi — smarowane olejem
• Model RPP: Kruszarki HPGR ze sferycznymi łożyskami rolkowymi — smarowane smarem

• Rudy żelaza, kruszenie grubo- 		
i drobnoziarniste, z uwzględnieniem 		
granulek

Właściwości i korzyści

• Kruszenie drugiego/trzeciego rzędu: 		
fosforany, złoto, miedź, nikiel, ołów, 		
cynk, chrom, platyna, wanad i 		
molibden

• 35% mniejsze zużycie energii w 		
porównaniu z tradycyjnymi obwodami
kruszenia
• Długi okres eksploatacji dzięki znakomitej
kołkowej powierzchni
(wolframowo-węglikowy materiał)
• Unikalny współczynnik średnicy do 		
szerokości, wytwarzający wysokiej klasy
elementy
• Budowa łożyska umożliwiająca swobodne
naginanie rolek oraz stosowanie 		
smarowania olejem lub smarem
• Szybka wymiana rolek bez konieczności
demontażu rynny zasypowej/zbiornika
• Opatentowany system spryskiwania rolek
zapewniający lepszą autotermiczną
warstwę wierzchnią na obręczach na 		
potrzeby kruszenia wyjątkowo suchych rud
• Wyjątkowo wysoki poziom ogólnej 		
wydajności
• Znakomite dalsze odzyskiwanie oraz 		
możliwości kruszenia w porównaniu
z tradycyjnymi technikami kruszenia

• Znakomite właściwości sortowania 		
przetworzonych produktów
• Niskie koszty konserwacji
• Mała powierzchnia

• Diamenty — selektywne uwalnianie 		
(lamproit, kimberlit)

• Niski poziom drgań i hałasu

• Kruszenie kamyków

• Wysoka dostępność dzięki długiemu 		
okresowi eksploatacji
• Selektywne uwalnianie
Informacje operacyjne
• Właściwe ciśnienie przeważnie maks.
5N/mm2
• Średnica obręczy od 800 do 3000 mm,
szerokość obręczy od 250 mm do
3000 mm
• Napór od 2000 kN do 27000 kN
• Przepustowość typowo od 200 t/h do
9000 t/h
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