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LISTWY UDAROWE

GWARANTOWANY SUKCES DZIĘKI OPTYMALNEMU
EFEKTOWI KRUSZENIA
Zakres zastosowania kruszarki udarowej KLEEMANN obejmuje klasyczną obróbkę kamienia naturalnego poprzez recykling
pozostałości po budowie aż po zastosowania górnicze.
W centrum znajdują się przed wszystkim dwie kwestie:
Zwiększenie żywotności listwy udarowej oraz obniżenie
kosztów eksploatacji. Wyznacznikiem ekonomiczności jest
nie tylko sama cena listwy udarowej, lecz w głównej mierze
dobór właściwej listwy udarowej do danego zastosowania.
Tylko w ten sposób kruszarka udarowa może uzyskać optymalny efekt.
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Podczas procesu rozdrabniania zużycie zależy od szeregu
różnych czynników, których wzajemny wpływ często trudno
ustalić. Są to:
>> Wybór parametrów rozdrabniania
>> Materiał (wytrzymałość) listwy udarowej
>> Kształt
Również sposób podawania materiału oraz poziom napełnienia kruszarki mają wpływ na żywotność listew udarowych.
Firma KLEEMANN posiada w ofercie odpowiednią listwę
udarową do każdego zastosowania. Ponieważ jakość zużywalnego odlewu ma główne znaczenie dla żywotności, firma
KLEEMANN współpracuje wyłącznie z renomowanymi
odlewniami, które przestrzegają surowych standardów i
przeprowadzają testy jakości odlewów oraz kontrole
dokładności wymiarowej. Odlewnie dzięki stosowaniu
nowoczesnych procesów produkcji gwarantują zachowanie
wymaganych tolerancji.
Odpowiedni dobór listwy udarowej dostosowanej do
kruszonego materiału, rodzaju ciał obcych i wielkości podawanego materiału zapewnia pożądaną wydajność oraz
opłacalność procesu rozdrabniania kruszarki udarowej.

PARTS AND MORE COMPACT
LISTWY UDAROWE
Niniejsza broszura zawiera informacje na temat różnych
typów listew udarowych włącznie ze wskazówkami
dotyczącymi konserwacji i terminowej wymiany.
Zamieszczony przewodnik ułatwia znalezienie listwy
udarowej pasującej do danego zastosowania.
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KOMPONENTY
LISTEW UDAROWYCH
Pozytywny wpływ na żywotność listwy udarowej oprócz
jej kształtu mogą mieć również właściwości komponentów z jakich jest wykonana:
>> Skos w kierunku obrotów rotora zapewnia większą
trwałość krawędzi kruszącej a tym samym lepszą jakość
rozdrabniania przez dłuższy czas.
>> Boczne otwory zapewniają łatwiejszą i szybszą obsługę
podczas obracania lub wymiany listwy udarowej.
>> Umieszczony z tyłu nosek zapewnia idealne wprowadzanie
sił odśrodkowych do rotora (tylko w przypadku C-Shape).
>> Kliny zaciskowe mocują listwy udarowe i zapewniają
przyleganie do powierzchni stykowych rotora. Poddana
obróbce powierzchnia zaciskająca umożliwia dokładne
dopasowanie na całej długości.
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Kruszarki udarowe KLEEMANN są w zależności od rozmiaru
i zastosowania wyposażone w różne rotory. Liczba zainstalowanych listew udarowych zależy w pierwszej linii od geometrii
wlotu kruszarki i tym samym sposobu wciągania.
W przypadku małych geometrii kruszarki (szerokość wlotu
< 1100 mm ze średnicą rotora < 1100 mm) stosuje się rotory z
dwoma lub trzema listwami udarowymi. Większe geometrie
wlotu kruszarki (> 1200 mm z większą średnicą rotora
> 1200 mm) w celu zwiększenia spektrum zastosowań wyposaża się w rotory, które posiadają cztery listwy udarowe.
W większości zastosowań rotory pracują z dwoma wysokimi
i dwoma niskimi listwami udarowymi.
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GEOMETRIA
LISTEW UDAROWYCH
Zależnie od serii maszyn stosowane są różne kształty
listew udarowych. Firma KLEEMANN oferuje trzy różne
kształty: X-Shape, S-Shape i C-Shape.
Listwy udarowe X-Shape są dostępne w modelach MR 100,
MR 122, MR 150 oraz MR 170. Są one wsuwane do rotora z
boku, a następnie mocowane w kierunku poziomym. W przeciwieństwie do innych systemów listwy są ułożone luźno na
rotorze. Z uwagi na zwiększone ryzyko pękania w tym wariancie mocowania nie zaleca się stosowania listew udarowych
o wysokiej odporności na zużycie, np. ze stali chromowej lub
stali chromowej z wkładem ceramicznym.
W przypadku listew w wersji S-Shape instalowanych w
MR 130 stosowany jest nowo opracowany system zaciskowy.
Listwy udarowe są łączone bez luzu z rotorem za pomocą klinów zaciskowych, co zmniejsza ryzyko pękania listew udarowych o wysokiej odporności na zużycie, np. ze stali
chromowej lub stali chromowej z wkładem ceramicznym. W
przeciwieństwie do wersji X-Shape montaż i demontaż listew
udarowych mogą odbywać się od góry.
W przypadku generacji EVO dokonano udoskonalenia kształtu, który jest obecnie znany jako wersja C-Shape.
Listwa jest mocowana na rotorze przy użyciu górnej części. W
tym miejscu jest ona grubsza, co powoduje wzmocnienie
przekroju zacisku w obszarze narażonym na silne obciążenia.
Ponadto pozbawione luzu mocowanie umożliwia optymalne
przenoszenie energii udarowej na rotor, co znacznie obniża
ryzyko pękania wykonanych ze stali chromowej listew udarowych o wysokiej odporności.
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2

1 > X-Shape
2 > S-Shape
3 > C-Shape

3

Materiał, z którego są odlewane listwy udarowe mógłby
być dla wszystkich kształtów identyczny, co w praktyce nie
zawsze jest jednakże zalecane. Różne zakresy zastosowania wynikają z różnych kształtów i systemów mocowania.
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METALURGIA
LISTEW UDAROWYCH
W praktyce w produkcji listew udarowych sprawdziły się różne materiały. Stale manganowe, stale o strukturze martenzytycznej (zwane w dalszej części stalami martenzytycznymi),
stale chromowe oraz kompozyty z osnową metalową (MMC:
Metal Matrix Composites, np. ceramiczne), w których różne
stale łączy się ze specjalnymi rodzajami ceramiki.

1 > Stal manganowa
2 > Stal martenzytyczna
3 > Stal chromowa
4 > Stal martenzytyczna z wkładem ceramicznym

1

2

3

4
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Odporność na uderzenia w porównaniu do
odporności na zużycie

Odporność na uderzenia

wysoka

niewielka

Odporność na zużycie

wysoka

Stal manganowa
Stal martenzytyczna
Stal martenzytyczna z wkładem ceramicznym
Stal chromowa z wkładem ceramicznym
Stal chromowa

Wzrost odporności na zużycie (twardości) stali przekłada się
z reguły na spadek obciążalności materiału (odporności na
uderzenia).
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METALURGIA
LISTEW UDAROWYCH
STAL MANGANOWA
Odporność na zużycie stali manganowej o strukturze austenitycznej polega na fenomenie utwardzania zgniotowego. Obciążenie uderzeniowe i naciskowe powoduje na powierzchni
utwardzenie struktury austenitycznej. Twardość początkowa
stali manganowej wynosi ok. 200 HV (20 HRC, badanie twardości wg Rockwella). Udarność przy ok. 250 J/cm².
Twardość początkowa po utwardzeniu zgniotowym może
wzrosnąć do twardości roboczej wynoszącej nawet ok.
500 HV (50 HRC). Położone głębiej, jeszcze nieutwardzone
warstwy zapewniają dużą ciągliwość stali. Głębokość i twardość utwardzonej zgniotowo powierzchni zależy od zastosowania i gatunku stali manganowej. Utwardzona warstwa może
osiągnąć głębokość nawet ok. 10 mm.
Stal manganowa ma długą historię. Dziś ten rodzaj stali
stosuje się przeważnie do wyrobu szczęk kruszących, stożków
kruszących i płaszczy kruszących. W kruszarkach udarowych
zastosowanie listew manganowych jest zalecane jedynie w
przypadku bardzo ściernych i bardzo dużych materiałów (np.
wapień).

STAL MARTENZYTYCZNA
Martenzyt to żelazo kompletnie nasycone węglem, które
powstaje w wyniku bardzo szybkiego schłodzenia. Dopiero w
wyniku obróbki cieplnej martenzyt traci węgiel, co poprawia
wytrzymałość i odporność na zużycie. Twardość tego typu
stali zawiera się w zakresie od 44 do 57 HRC a udarność w
zakresie od 100 do 300 J/cm².
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Stal martenzytyczną pod względem twardości i ciągliwości
należy umieścić pomiędzy stalą manganową i chromową.
Stosuje się ją, gdy obciążenie uderzeniowe jest zbyt małe,
by utwardzić zgniotowo stal manganową i / lub gdy potrzebna
jest dobra odporność na zużycie przy jednoczesnym dobrym
obciążeniu uderzeniowym.

STAL CHROMOWA
Stal chromowa związana chemicznie z węglem występuje w
postaci węgliku chromu. Odporność na zużycie stali chromowej bazuje właśnie na tych twardych węglikach twardej osnowy, co utrudnia dyslokację zapewniając dużą wytrzymałość
przy jednocześnie małej ciągliwości. By zapobiec pojawieniu
się kruchości materiału, listwy udarowe muszą zostać poddane obróbce cieplnej.
Należy ściśle przestrzegać przy tym parametrów temperatury
i czasu wyżarzania. Stal chromowa ma zazwyczaj twardość od
60 do 64 HRC i bardzo małą ciągliwość 10 J/cm².
By zapobiec pęknięciu listew udarowych ze stali chromowej,
w podawanym materiale nie mogą występować elementy niemożliwe do skruszenia.
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METALURGIA
LISTEW UDAROWYCH
KOMPOZYTY Z OSNOWĄ METALOWĄ
Kompozyty z osnową metalową, nazywane również
MMC: Metal Matrix Composites łączą odporną osnowę
metalową z niezwykle twardymi dodatkami ceramicznymi.
Powstają przy tym porowate korpusy z cząstek ceramicznych. Ciekły metal oplata porowatą, ceramiczną sieć. Doświadczenie i wiedza w tym zakresie pochodzą z
procesu odlewniczego, w którym dwa różne materiały,
stal o gęstości 7,85 g/cm3 i ceramika o gęstości 1–3 g/cm3
zostają połączone i następuje ich dobre wzajemne przeniknięcie (infiltracja).
To połączenie sprawia, że listwy udarowe są bardzo odporne na zużycie i mają jednocześnie dużą udarność. Dzięki
listwom z materiałów kompozytowych w zakresie ceramiki
w porównaniu ze stalą martenzytyczną można uzyskać trzy
do pięciu razy dłuższą żywotność.

1 > Cząstki ceramiczne
2 > Korpus
(martenzyt lub stal chromowa)

1

14
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>> Różne rozmieszczenie wkładów ceramicznych w korpusie

Zalety listew udarowych z wkładem ceramicznym:
>> Duża odporność na zużycie
>> Wysoka odporność na uderzenia (w zależności od materiału podstawowego)
>> Większa żywotności niż w przypadku tradycyjnej stali
i tym samy niższe koszty każdej tony

Infiltracja
metalem

>> Porowaty
korpus
ceramiczny

>> Kompozyt
z osłoną
metalową (MMC)
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ZUŻYCIE
LISTEW UDAROWYCH
Narzędzia kruszące ulegają w zależności od różnych
czynników większemu lub mniejszemu zużyciu.
Zanieczyszczenia, nieprawidłowy montaż lub nieodpowiadające oryginałom elementy innych producentów nie tylko
negatywnie wpływają na produktywność i / lub wydajność
kruszenia, lecz mogą nawet doprowadzić do zniszczenia
systemów mocowania rotora. W ekstremalnym przypadku
może dojść do pęknięć skutkujących poważnym uszkodzeniem kruszarki udarowej.
Do najczęstszych powodów nadzwyczaj krótkiej
żywotności listew udarowych należą:
>> Osady kruszonego materiału w obszarze działania
listwy udarowej
>> Dobór niewłaściwej listwy udarowej do kruszonego
materiału (patrz zalecenia dotyczące zastosowania,
strona 40–41)
>> Nieprawidłowe do rodzaju zastosowania ustawienie
parametrów maszyny (takich jak prędkość obrotowa
rotora czy stosunek kruszenia)

CZYM JEST ZUŻYCIE?
Zużycie powstaje poprzez nacisk na siebie dwóch elementów
przy występowaniu względnego ruchu (na przykład między
listwą udarową a kruszonym materiałem). Od powierzchni
obu elementów odrywają się przy tym drobne cząsteczki.
Podczas procesu kruszenia najważniejszym mechanizmem
jest zużycie ścierne. Do tego dochodzi jeszcze zużycie zmęczeniowe, ponieważ narzędzia kruszące są narażone na liczne
obciążenia naciskowe i udarowe.
Wskutek mechaniki kontaktowej występują naprężenia i
odkształcenia, co przyspiesza występujące ścieranie, gdy ciało przeciwne jest znacznie twardsze i bardziej chropowate niż
ciało podstawowe lub gdy pojedyncze twarde cząstki
(związane lub niezwiązane) są wciskane w ciało przeciwne.
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Aby zwiększyć żywotność, należy:
>> pamiętać o gruntownym, codziennym czyszczeniu,
>> przeprowadzać regularne kontrole listew udarowych,
aby móc w porę zapobiec zużyciu lub uszkodzeniu
komponentów,
>> przeprowadzać regularne konserwacje i kontrole całej
obudowy kruszarki,
>> dokonać właściwego do rodzaju zastosowania doboru
listew udarowych,
>> wszystkie parametry maszyny ustawić odpowiednie do
rodzaju zastosowania (prędkość obrotową, szczelinę itp.).
Prawidłowy montaż listwy udarowej:
>> Sprawdzić stopień zanieczyszczenia i ewentualnie
usunąć luźne zanieczyszczenia z rotora, listew udarowych i
napinaczy.
>> Używać narzędzi pomocniczych i odpowiedniej dźwignicy,
np wielokrążka.
>> Rotor obracać wyłącznie za pomocą przyrządu do
obracania rotora. Zdemontować zabezpieczenie rotora.
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CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA
ZUŻYCIE LISTEW UDAROWYCH
Podczas oceny żywotności listwy udarowej oprócz materiału
listwy udarowej należy wziąć pod uwagę jeszcze inne czynniki. Rysunek przedstawia główne czynniki oraz ich znaczenie
dla zużycia listew udarowych.
Ogólne czynniki pozostające we wzajemnym związku można
podzielić na różne kategorie.

Czynniki wpływające na zużycie

18

Podawany materiał
(wpływ kamienia): 45%

Wilgotność materiału: 12%

Stosunek kruszenia: 8%

Miał w kruszarce: 10%

Prędkość obrotowa
rotora: 20%

Stosunek górnego do dolnego
jarzma: 5%
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Czynniki dotyczące materiału:
>> Ścieralność
>> Kruchość
>> Wielkość ziarna
>> Kształt ziarna
>> Miał
>> Wilgotność
>> Elementy niemożliwe do skruszenia
Czynniki maszynowe / procesowe:
>> Stosunek kruszenia
>> Stosunek górnego do dolnego jarzma odbojowego
>> Prędkość obrotowa rotora
>> Sposób podawania materiału
>> Naprężenie sita na sicie wstępnym
>> Zanieczyszczenia w przestrzeni kruszącej
Czynniki użytkowe / obsługowe:
>> Ciągłość podawania materiału
>> Prawidłowe ustawienie parametrów maszyny
>> Terminowa wymiana części zużywalnych
>> Dobór właściwych listew udarowych
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CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA
ZUŻYCIE LISTEW UDAROWYCH
CZYNNIK PODAWANY MATERIAŁ
Najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na zużycie listew
udarowych są właściwości kruszonego materiału. Granica
pomiędzy opłacalnym i nieopłacalnym zakresem roboczym
jest płynna. Kamienie naturalne ulegają naturalnym wahaniom
i mogą wykazywać znaczące różnice.
Wykres służy jedynie jako wskazówka. Obszar zaznaczony na
zielono oznacza optymalne pod względem ekonomicznym
spektrum zastosowań kruszarek udarowych. Materiały zaznaczone na żółto wymagają dokładniejszej analizy przez firmę
KLEEMANN. Materiałów z czerwonego obszaru z reguły nie
opłaca się przetwarzać z użyciem kruszarek udarowych.

By uniknąć wysokich kosztów eksploatacji, należy
dokładnie przeanalizować kruszony materiał.
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Spektrum zastosowań

Ił
Węgiel
Ruda
Bazalt
Gabro
Żużel
Kwarcyt

Andezyt

Destrukt asfaltowy

Gnejs

Porfir

Beton zbrojony

Diabaz

Granit

Beton niezbrojony

Piaskowiec
Łupek
Łupek
Dodatki ceramiczne
Dolomit

Cegła

Wapień

Gruz budowlany

Kamień
naturalny

Recykling
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CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA
ZUŻYCIE LISTEW UDAROWYCH
CZYNNIK PRĘDKOŚĆ OBROTOWA ROTORA
Porady dotyczące ustawienia prędkości obrotowej
rotora:
>> Rozpocząć od średnich prędkości obrotowych
(tylko w przypadku serii EVO),
>> Obserwować przepływ materiału,
>> Obserwować rozmiar ziarna i miał w końcowym ziarnie,
>> Zmieniać prędkość obrotową rotora uwzględniając
przepływ materiału i jakość produktu końcowego.
Zwiększenie prędkości obrotowej rotora powoduje:
>> z reguły przyspieszenie zużycia listew udarowych, jarzm
odbojowych i płyt ścieralnych,
>> tendencję do większego udziału miału,
>> w niektórych przypadkach za dużą moc.

Prędkość rotora

Zużycie

Miał

Udział
dużych
ziaren

Niska

Wysoka

Tendencja do dużych wartości
22

Tendencja do małych wartości
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CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA
ZUŻYCIE LISTEW UDAROWYCH
CZYNNIK STOSUNEK KRUSZENIA
Maksymalny stosunek rozdrabniania jako stosunek uziarnienia
podawanego materiału (1) do uziarnienia materiału wyjściowego (2) zależy przede wszystkim od właściwości fizycznych
podawanego materiału. Obowiązują następujące wartości
orientacyjne:

Podawany materiał

Teoretyczny stopień
rozdrabniania przestrzegając
maksymalnej wielkości
podawanego materiału

Wapień, gruz budowlany
niezbrojony, asfalt

ok. 15 : 1

Żelbet (w zależności od klasy
betonu i zawartości zbrojeń)

ok. 10 : 1–15 : 1

Kamień naturalny o średniej
twardości

ok. 18 : 1

1

2
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CZYNNIK KONFIGURACJA KRUSZARKI
Rotory z dwoma lub trzema listwami udarowymi wyposaża
się zawsze w wysokie listwy udarowe i są one uniwersalne w
zastosowaniu, przede wszystkim w przypadku częstej zmiany
materiału.
Rotory z czterema listwami udarowymi posiadają przeważnie
dwie wysokie i dwie niskie listwy udarowe tak, by można było
przetwarzać maksymalną wielkość podawanego materiału
przy maksymalnym stosunku kruszenia. W przypadkach, w
których wielkość podawanego materiału wynosi < 250 mm,
można wyposażyć rotor w celu uzyskania żądanego rozdrobnienia, np. produktu końcowego do 10 mm w cztery wysokie
listwy udarowe. Jednoczesne zwiększenie prędkości obrotowej rotora potęguje stopień rozdrobnienia.
Należy przy tym pamiętać, że powoduje to znaczny wzrost
zużycia listew udarowych, wykładzin ścieralny kruszarki i
jarzm odbojowych. Jeżeli listwy udarowe i prędkość obrotowa
rotora nie są optymalnie dopasowane do podawanego materiału, dochodzi do nadmiernego zużycia i zmniejszenia wydajności podawania wskutek gorszych parametrów w
 ciągania.

Konfiguracja
listew
udarowych

4 x wysoka

2 x wysoka
2 x niska

3 x wysoka

Wielkość
podawanego
materiału

poniżej
0–400 mm

powyżej
0–400 mm

0–600 mm
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CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA
ZUŻYCIE LISTEW UDAROWYCH
CZYNNIK STOSUNEK SZCZELINY
Aby zapewnić przepływ materiału i równomierne napełnienie
komory kruszącej, należy dobrać właściwy stosunek z górnej i
dolnej szczeliny kruszącej.
Nieprawidłowo ustawiony stosunek skutkuje większym
zużyciem listew udarowych i narzędzi kruszących:
>> Górna szczelina krusząca: ok. 30% maksymalnej wielkości
podawanego materiału (1).
>> Dolna szczelina krusząca: 100% żądanej końcowej
wielkości ziarna (2).

1

2
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Przykładowe obliczenia – wyznaczenie stosunku
szczeliny:
Wartości: Uziarnienie docelowe: 0–45 mm,
wielkość podawanego materiału: 0–600 mm
>> Kontrola stosunku kruszenia (600: 45 = 13,33)
>> Ustawienie dolnej szczeliny kruszącej = 45 mm
>> Górna szczelina krusząca 30% z 600 = 180 mm
>> Dokładnie dopasowanie szczeliny do żądanego uziarnienia
końcowego
>> Obserwacja udziału dużych ziaren: Jeżeli jest większy niż
10–15% podawanego materiału, należy odpowiednio
zmniejszyć szczeliny kruszące.

CZYNNIK ODSIEWANIE WSTĘPNE – MIAŁ W KRUSZARCE
W zależności od właściwości podawanego materiału, aby
odciążyć kruszarkę i zmniejszyć zużycie należy zastosować
aktywne odsiewanie wstępne. Poprzez odsiewanie podawanego materiału mniej kleistego, drobnego materiału oraz
mniej zanieczyszczonego lub zwięzłego materiału dostaje
się do kruszarki, co przyczynia się do zmniejszenia zużycia.
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PRZYKŁADY ZUŻYCIA
LISTEW UDAROWYCH

Stan:
Systematyczne boczne zużycie listwy udarowej
Możliwa przyczyna:
>> Duży udział miału w podawanym materiale
>> Niejednorodny podawany materiał
>> Zanieczyszczona przestrzeń krusząca: przez osady rośnie
zużycie wskutek tarcia z boku
Rozwiązanie:
>> Codzienna kontrola przestrzeni kruszącej i w razie
potrzeby wyczyszczenie
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Stan:
Centralne zużycie listwy udarowej
Możliwa przyczyna:
>> Niedostateczne napełnienie komory kruszącej grubym,
dużym materiałem
>> Niejednorodny podawany materiał
Rozwiązanie:
>> Ciągłe podawanie materiału do kruszarki
>> Zmiana parametrów nastawczych rynny podającej
>> Sprawdzić wielkość koparki lub ładowarki podającej
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PRZYKŁADY ZUŻYCIA
LISTEW UDAROWYCH

Stan:
Mocne jednostronne zużycie listwy udarowej
Możliwa przyczyna:
>> Wzmożony powrót dużych ziaren z powodu
nieprawidłowego ustawienia C.S.S.
(szczelina zamknięta)
>> Maszyna nie ustawiona poziomo
>> Zbyt słabe podawanie materiału przez rynnę podającą
Rozwiązanie:
>> Niwelacja urządzenia
>> Ciągłe podawanie materiału
>> Ustawić prawidłowo C.S.S. i tym samym zmniejszyć udział
dużych ziaren
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Stan:
Pęknięcie listwy udarowej
Możliwa przyczyna:
>> Nieodpowiednia do danego zastosowania listwa udarowa
>> Niemożliwe do skruszenia elementy w podawanym
materiale
>> Zbyt duża wielkość podawanego materiału
>> Zastosowanie niedokładnych wymiarowo listew
udarowych
Rozwiązanie:
>> Dobrać prawidłową do rodzaju zastosowania
listwę udarową
>> Stosować oryginalne produkty KLEEMANN
>> Zmniejszyć wielkość podawanego materiału
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PRZYKŁADY ZUŻYCIA
LISTEW UDAROWYCH
Mechanizmy ścierające
2
3

1

1 > Obciążenie
uderzeniowe

3 > Profil ścierania

2 > Obciążenie ścierające

PRZYKŁADY ZUŻYCIA LISTEW UDAROWYCH Z WKŁADEM
CERAMICZNYM
Krawędź udarowa jest narażona na największe zużycie wskutek kontaktu udarowego z kruszonym materiałem. Wkład
ceramiczny zmniejsza zużycie cierne karbowe i cierne na
wierzchniej stronie listwy udarowej. Struktury ceramiczne w
kształcie plastra miodu powstające w listwie udarowej automatycznie podczas procesu odlewania są widoczne dopiero
po kilku godzinach pracy. Po całkowitym zużyciu wkładu ceramicznego zużycie postępuje jak w przypadku listwy udarowej
bez dodatków ceramicznych.

WARTOŚĆ ORIENTACYJNA
Czy ceramiczna listwa udarowa przynosi pożądany efekt
okazuje się, gdy ceramika zostanie starta aż do materiału
nośnego, jak pokazano na rysunku. Jeżeli różnica jest
wyraźna, potwierdza to korzyści z zastosowania ceramiki.
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KONSERWACJA I WYMIANA
LISTEW UDAROWYCH
Właściwa ocena zużycia listew udarowych stanowi warunek
ekonomicznej eksploatacji kruszarki udarowej. Wymiana
listew udarowych we właściwym czasie gwarantuje
niezakłóconą pracę i znacznie obniża koszty eksploatacji.
Listwy udarowe zużywają się często nierównomiernie na całej
szerokości. Granica zużycia zostaje osiągnięta, gdy w którymś
miejscu listwy udarowej zostanie osiągnięty podany wymiar
minimalny (patrz rysunek 2).
Listwy udarowe mają symetryczny kształt i dlatego po
osiągnięciu granicy zużycia można je odwrócić:
>> Otworzyć kruszarkę udarową zgodnie z instrukcją obsługi.
>> Wyłączyć komponenty urządzenia i generator Diesla.
>> Zabezpieczyć rotor.
>> Przeprowadzić kontrolę wzrokową granicy zużycia na
wszystkich listwach udarowych.
>> Przeprowadzić kontrolę wzrokową listew udarowych pod
kątem pęknięć i wyszczerbień.
>> W razie potrzeby obrócić lub wymienić listwy udarowe.

Należy pamiętać, że zbyt późna wymiana jest przyczyną
szybszego zużycia rotora i mocowania listew udarowych.
Skutkuje to drogimi szkodami następczymi i długimi
czasami przestoju maszyny. Oprócz wymaganej wymiany
pancerza rotora (napawania) często uszkodzeniu ulegają
również kliny zaciskowe do mocowania listew udarowych.
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1

2
1 > Mocno zużyta listwa
udarowa
2 > Granica zużycia wynosi
15–20 mm
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KONSERWACJA I WYMIANA
LISTEW UDAROWYCH
Ogólne wskazówki dotyczące wymiany listew
udarowych:
>> W celu wstępnego wyczyszczenia przestrzeni kruszącej
zaleca się, by przez kilka minut podawać do kruszarki
czysty, gruby materiał.
>> Listwy udarowe montować i demontować zawsze we dwie
osoby.
>> Stosować zawsze odpowiednie dźwignice i elementy
chwytające.
>> Przed wymianą listew udarowych otworzyć całkowicie
szczelinę kruszącą, aby po zamontowaniu nowych listew
udarowych uniknąć kolizji pomiędzy listwą udarową
a jarzmem.
>> Nieprawidłowa wymiana listew udarowych grozi
uszkodzeniem kruszarki.
>> Rotor użytkować wyłącznie z prawidłowo zamontowanymi
listwami udarowymi.
>> Listwy udarowe wymieniać zawsze jedna po drugiej.

>> Zużycie wskutek zbyt późnej
wymiany listew udarowych
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>> Listwy udarowe należy wymienić również, jeżeli pęknięta
jest tylko jedna listwa udarowa.
>> Przed ustawieniem końcowego stanu włączyć na chwilę
maszynę z maksymalną prędkością obrotową (w przypadku EVO 1800 obr/min), następnie sprawdzić zacisk klinowy
i w razie potrzeby dokręcić śruby.
>> Pod śruby napinaczy zakładać zawsze podkładki. Po ok.
dwóch godzinach dokręcić śruby napinające.
>> Ostrożnie: Niezabezpieczony rotor grozi ciężkimi
obrażeniami. Dlatego: Przestrzegać wskazówek
bezpieczeństwa!

Szczegółowy opis wymiany listew udarowych można
znaleźć w instrukcji obsługi danej maszyny.

>> Zużycie brzegu na rotorze wskutek zużycia listwy
udarowej w obszarze zewnętrznym
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PRZEWODNIK DOBORU
LISTWY UDAROWEJ
Na opłacalność zastosowania listew udarowych wpływa wiele
czynników, jak np. rodzaj podawanego materiału, prędkość
obrotowa rotora, wilgotność, wielkość i stopień rozdrobnienia
podawanego materiału. Na kolejnych stronach można ustalić
optymalną listwę udarową dla konkretnego zastosowania.
Jeżeli okaże się, że kryteria wyboru spełnia kilka różnych listew,
wówczas użytkowanie należy rozpocząć od najbardziej opłacalnego pod względem finansowym narzędzia kruszącego.
Pytania umożliwiające dobranie odpowiednich listew
udarowych do rodzaju zastosowania:
(Szczegóły znajdują się po prawej stronie i w naszych zaleceniach dotyczących stosowania na kolejnej stronie)
>> Jaki materiał jest poddawany kruszeniu (np. beton)?
>> Jak można zakwalifikować wielkość podawanego materiału
(np. największe ziarno 600 mm)?
>> Czy kruszony materiał ma kształt sześcienny,
czy jest gładki?
>> Jaki jest stopień abrazyjności?
Określenie rodzaju możliwych do zastosowania listew:
>> patrz grafika: Klasyfikacja podawanego materiału
Sprawdzenie wybranej listwy pod kątem dostępności
danego rodzaju kruszarki:
>> Informacje na temat naszej oferty można znaleźć w
katalogu Parts and More lub w Internecie na stronie
www.partsandmore.net.
Postać materiału

Nazwa KLEEMANN

Stal manganowa

Stal manganowa

Stal martenzytyczna

Stal martenzytyczna
MartComp

Stal martenzytyczna
z wkładem ceramicznym

MartXpert
MartXtra
MartPower

Stal chromowa

Stal chromowa

Stal chromowa
z wkładem ceramicznym

ChromComp
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2

1 > Wapień (sześcienny)
2 > Asfalt (gładki)
3 > Żwir rzeczny (sześcienny)

3

Klasyfikacja kształtu ziarna

W

S
S

>> sześcienny: S/W < 3

W

>> gładki: S/W > 3

Klasyfikacja abrazyjności:
>> nieabrazyjny
(0–100 g/t)
>> słabo abrazyjny (100–600 g/t)
>> średnio abrazyjny (600–1200 g/t)
>> abrazyjny
(1200–1700 g/t)
>> bardzo abrazyjny (< 1700 g/t)
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PRZEWODNIK DOBORU
LISTWY UDAROWEJ
Zalecenia dotyczące stosowania listew udarowych
Wersja

Własności

Stal
manganowa

Stal manganową stosuje się wszędzie tam, gdzie
wymagane są wysoka odporność na uderzenia i
rozciąganie. Przy wystarczającej sile uderzeniowej
stal manganowa utwardza się w listwie udarowej
(utwardzanie zgniotowe), tym samym zmniejszając
stopień zużycia.

Stal
martenzytyczna

Ten rodzaj stali łączy twardość z odpornością na uderzenia wszędzie tam, gdzie zastosowanie stali chromowanej powodowałoby pękanie. Właśnie dlatego
w przypadku zastosowań z materiałami abrazyjnymi
martenzytyczne listwy udarowe charakteryzują się
wyższą trwałością niż listwy manganowe.

Stal
martenzytyczna
z wkładem
ceramicznym
(MartComp /
MartXpert)

Listwa udarowa składa się z korpusu ze stali martenzytycznej, który od wewnątrz jest wzmocniony wkładami ceramicznymi. Ten materiał kompozytowy łączy
twardość elementów ceramicznych z własnościami
mechanicznymi stali, a w porównaniu z listwami
wykonanymi z pojedynczych stopów charakteryzuje
się 2–4 razy większą trwałością.

Stal
martenzytyczna
z wkładem
ceramicznym
(MartXtra /
MartPower)

Wkład ceramiczny ma głębszą i szerszą formę. Dzięki
temu krawędź udarowa zostaje zachowana aż do
całkowitego zużycia. Powoduje to wydłużenie żywotności w porównaniu do listwy udarowej
MartComp / MartXpert w przypadku
zastosowań o większej abrazyjności.

Stal
chromowa

Stal chromowa charakteryzuje się zwłaszcza wysoką
twardością i ma tę zaletę, że jest nadzwyczaj odporna
na zużycie w porównaniu z szybciej zużywającymi się
stalami manganowymi i martenzytycznymi.

Stal
chromowa
z wkładem
ceramicznym
ChromComp /
ChromXpert)

Połączenie pomiędzy korpusem ze stali chromowanej a wkładami ceramicznymi zapewnia niezmienną
charakterystykę zużycia w przypadku bardzo abrazyjnych, wstępnie pokruszonych materiałów, które
występują zwłaszcza w kopalniach żwiru i kamieniołomach.
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Zalecane zastosowanie
> Przy niewielkiej abrazyjności, np. wapień
> Bardzo duża wielkość podawanego materiału
> Materiał o bardzo wysokim udziale elementów niemożliwych do
kruszenia np. żelaznych

> Gruz budowlany
> Rozsadzany kamień naturalny
> Duża wielkość podawanego materiału (zależnie od kształtu
wlotu kruszarki)

> Recykling gruzu budowlanego o niewielkim lub średnim udziale
zbrojeń
> Beton
> Kamień naturalny

> Recykling gruzu budowlanego o niewielkim lub średnim udziale
zbrojeń
> Beton
> Kamień naturalny
> Asfalt
> Drugorzędowy poziom kruszenia bardzo abrazyjnego kamienia
naturalnego lub żwiru rzecznego
> Asfalt przy niewielkiej wielkości podawanego materiału – urobek
bez udziału zbrojeń

> Drugorzędowy poziom kruszenia bardzo abrazyjnego kamienia
naturalnego lub żwiru rzecznego
> Asfalt przy niewielkiej wielkości podawanego materiału
> Asfalt urobek bez udziału zbrojeń
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PRZEWODNIK DOBORU
LISTWY UDAROWEJ

Wielkość podawanego materiału (mm)

Klasyfikacja podawanego materiału

1
3
2

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Kamień naturalny

Recykling

Abrazyjność (g/t)

Beton*
Gruz budowlany
Wapień

Diabaz

Przykłady klasyfikacji podawanego materiału przy
doborze listew udarowych:
Nr.

Podawany materiał

1

Kamień naturalny (wapień miękki)
Kamień naturalny (wapień średnio
abrazyjny)
Beton (średnio abrazyjny)
Asfalt
Żwir rzeczny

2
3
4
5
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Maks. wielkość podawanego materiału (mm)
0–800
0–600
0–700
0–700
0–200

4

ZASTOSOWANIE

Stal manganowa
Stal martenzytyczna
MartComp, MartXpert
MartXtra, MartPower
Stal chromowa
ChromComp, ChromXpert

200

Maksymalna wielkość podawanego materiału dla elementów o kształcie sześciennym

1000
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600

Maksymalna wielkość podawanego
materiału zgodnie z informacjami
podanymi na wlocie
kruszarki dla elementów gładkich
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5

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

Asfalt*

Granit
Bazalt**
Szarogłaz
Żwir rzeczny*

Klasyfikacja kształtu ziarna
Sześcienny

Zakresy zoptymalizowane
pod kątem opłacalności

Sześcienny
Gładki
Gładki
Sześcienny
* Decydujące znaczenie ma rodzaj dodatku (granit, kwarcyt, bazalt).
** Z
 astosowanie musi zostać sprawdzone przez firmę KLEEMANN
na podstawie próbki materiału.
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F: +49 26 45 / 13 13 97
info@wirtgen-group.com
> www.wirtgen-group.com
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