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Weir Minerals utworzył globalny sojusz z KHD 
Humboldt Wedag którego celem jest sprzedaż 
wysokociśnieniowych kruszarek walcowych 
(HPGR) KHD na rynku wydobywczym i 
przetwórstwa minerałów na całym świecie 
oraz by działać jako wyłączny rekomendowany 
światowy dostawca usług dla tych produktów. 
Łącząc szerokie możliwości serwisowe sieci 
Weir Minerals z wiodącą technologią KHD, 
przedstawiamy znacznie wzbogaconą 
propozycję dla naszej wspólnej bazy klientów. 
Produkty HPGR zapewniają obniżone koszty 
operacyjne i lepsze parametry maszyn w 
procesach przygotowania rudy i przetwórstwa 
minerałów.
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Wysokociśnieniowe kruszarki walcowe – Kruszenie i 
przemiał w przerobie rud i minerałów

Wstęp

Wysokociśnieniowe kruszarki walcowe (HPGR) 
wprowadzono jako nową technologię przemiałową 
w 1984 r. Od tamtej pory były z powodzeniem 
instalowane w wielu zakładach na całym świecie, 
głównie na potrzeby cementu i wapienia. Ostatnio 
HPGR stosowano również w zakładach przetwórstwa 
minerałów, przeważnie do obróbki rudy żelaza i 
diamentów. W tych branżach zakres aplikacji HPGR 
, to zarówno przemiał gruboziarnisty, np. przemiał 
nadziarna żwiru o wymiarze 65mm (2,5”) w 
zawrotach wewnętrznych, jak i przemiał końcowy 
materiału o wymiarach <100μm do wysokich 
wartości Blaine’a przy przygotowaniu granulatu.

KHD ma wiele referencji zainstalowanych 
z powodzeniem kruszarek HPGR, które 
zademonstrowały długotrwałą niezawodność i 
pewność działania w aplikacjach górniczych.

Przemiał przy wykorzystaniu HPGR w istotnym 
stopniu zwiększa produkcję zakładu. Pozwala to na 
uzyskanie większej ilości produktu końcowego przy 
zmniejszonym indeksie pracy Bonda, a w efekcie 
redukcji przewidywanej ilości urządzeń w procesie 
kruszenia. 

Zasada działania

Kruszenie wysokociśnieniowe osiągane jest dzięki 
nowoczesnemu typowi kruszarki walcowej. W 
przeciwieństwie do konwencjonalnych kruszarek 
walcowych cząstki są rozłamywane poprzez ściskanie 
w warstwie skupionych cząstek, a nie bezpośrednio 
przez ściskanie tych cząstek między dwoma walcami.

Warstwa ta powstaje pomiędzy dwoma zasilanymi 
z góry przeciwbieżnymi walcami, pomiędzy 
którymi ulega ona sprasowaniu do gęstości 
sięgającej ok. 85% gęstości rzeczywistej materiału. 
Kompresja ta uzyskiwana jest przez zastosowanie 
wysokiego ciśnienia o wartości prawie 300 Mpa, 
przekraczającego wytrzymałość ns ściskanie 
podawanego materiału. Podczas tego procesu 
kruszenia materiał jest rozgniatany do uzyskania 
szerokiego rozkładu wielkości cząstek, ze znaczną 
częścią elementów drobnych zgrupowanych w 
postaci płatków.

Proces rozpadu składa się z dwóch odrębnych 
etapów. Podczas pierwszego materiał wprowadzany 
do przestrzeni między walcami jest przyspieszany 
do osiągnięcia prędkości obwodowej walców. 
Rezultatem zwężania się szczeliny między walcami 
jest stopniowe ściskanie materiału i wstępne 
kruszenie większych elementów nadawy. 

Rozdrabnianie międzycząsteczkowe: 
Liczne punktowe kontakty między cząstkami

Korzyści wynikające z kruszenia 
wysokociśnieniowego

Wysokociśnieniowe kruszarki walcowe 
(HPGR) oferują pewne korzyści dla przemysłu 
mineralnego, takie jak:

•	 Niskie zużycie energii, 0,8-3,0 kWh/t

•	 Możliwość przetwarzania mokrych rud:
	 	 •		Rudy Fe, Cu, Au  2-6%
  •		Granulat Fe  6-12%
  •		Ruda diamentów  2-8%
  •		Ruda fosforanowa  3-8%
•	 Zwiększony odzysk  i lepsza podatność na 

rozdrabnianie
•	 Lepszy odzysk finalnych produktów

•	 Niskie wymagania konserwacyjne

•	 Niskie wymagania dotyczące powierzchni 
zabudowy

•	 Niski poziom wibracji i hałasu

•	 Wysoka doyspozycyjność >95%

•	 Wysoka trwałość powierzchni 
eksploatacyjnej, 4000-36000 godz.
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Ponadto dochodzi w pewnym stopniu do 
ponownego rozmieszczenia tych cząstek, co zapełnia 
znajdujące się między nimi puste przestrzenie.

W następnym etapie wstępnie rozkruszony materiał 
wprowadzany jest to strefy zagęszczania.

Obejmuje ona szczelinę między walcami określoną 
przez sektor o kącie około 7°. To właśnie w tej strefie 
zagęszczania pojawia się ciśnienie. Siła docisku 
działa na wszystkie cząstki przechodzące przez strefę 
kruszenia przede wszystkim za pośrednictwem 
wielu styków punktowych pomiędzy cząstkami w 
kruszonej warstwie, co powoduje rozpad większości 
cząstek.

Podczas tego procesu w cząstkach powstają 
mikropęknięcia osłabiające je przed następującym 
potem etapem rozkruszania. Kruszenie w warstwie 

Zasady rozdrabniania: rozdrabnianie wysokociśnieniowe i proces rozdrabniania między walcami

cząstek zmniejsza zużycie walców ponieważ główna 
czynność rozkruszania nie zachodzi pomiędzy 
powierzchnią walców a materiałem, ale cząstkami 
materiału w warstwie.

Przerób HPGR zależy od możliwości wciągania 
przez walce materiału w znajdującą się między nimi 
szczelinę (tarcie powierzchniowe walców), cech 
charakterystycznych materiału (np. wewnętrznej 
spójności, wilgotności) oraz innych warunków 
operacyjnych (np. prędkości walców, warunków 
podawania materiału).

Tarcie powierzchniowe walca można zwiększyć 
przez zastosowanie odpowiedniej tekstury na jego 
powierzchni, takiej jak spawany wzór w kształcie 
litery V lub prze wstawienie trzpieni z twardego 
metalu wystających na kilka milimetrów ponad 
powierzchnię walca (patent KHD).

przed kompresją
VS = bulk volume
PS = bulk densitu

po kompresji
VF = objętość nadawy
PF = gęstość nadawy

strefa przyspieszania 
strefa kompresji 
strefa rozprężenia 
średnica walców 
grubość “płatka” 
kąt strefy sprężania 
kąt strefy rozprężania 
prędkość obwodowa

strefa A
strefa C
strefa E

strefa A

strefa C

strefa E

powierzchnia walca

płatek
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Rozmiar cząstek produktu

HPGR jest w stanie poradzić sobie z cząstkami o 
rozmiarach do ok. 80 mm. Istotą tego procesu jest, 
aby uniknąć kruszenia pojedynczej cząsteczki i dążyć 
do kompleksowego rozdrabniania materiału w 
warstwie cząstek. Kruszenie pojedynczych cząstek 
zwiększyłoby zużycie powierzchni walca przez 
wysokie obciążenia punktowe i tarcie prowadząc 
do uszkodzenia powierzchni ciernej. Dla idealnego 
kruszenia międzycząstkowego wielkości cząstek 
materiału powinno być mniejsze niż szczelina 
robocza między walcami. W rzeczywistych 
aplikacjach, górna wielkość cząstki podawanego 
materiału może być do ok. 70% większa od szczeliny 
roboczej.

Wysokociśnieniowa kruszarka walcowa daje szerszy 
rozkład granulometryczny cząstek [ang. particle 
size distribution (PSD)], z większą zawartością 
drobnych elementów niż kruszarka trzeciostopniowa 
(np. stożkowa). Powodem jest fakt, iż siła nacisku 
oddziałuje nie tylko na gruboziarnistą część PSD, 
ale także poprzez złoże cząstek zarówno na cząstki 
grubo, jaki i drobnoziarniste, w tym drobne cząstki 
pochodzące z odłamków początkowo o bardziej 
gruboziarnistej strukturze.

Szeroki zakres rud daje produkty o podobnym 
P80. Jest to rezultat dystrybucji rozmiaru produktu 
przy danej sile nacisku związanej z uzyskiwaną 
szczeliną między walcami. Zależy ona od cech 
charakterystycznych rudy formującej warstwę 
materiału, która wytrzymuje wywierany nacisk, oraz 

od rozmiaru walców. Na przykład dla większości 
przetestowanych rud metali nieszlachetnych 
szczelina przy danym rozmiarze walca i średniej 
określonej sile nacisku 4,5N/mm2 wynosi ok. 
2,5% średnicy walca. Maksymalny rozmiar cząstek 
produktu określany jest głównie przez uzyskaną 
szczelinę między walcami i ograniczoną ilość 
podawanego materiału omijającego proces kruszenia 
(np. na brzegach walców). Przy całości  produktu 
przechodzącej przez szczelinę między walcami 
krzywa rozkładu rozmiarów cząstek byłaby określana 
przez cechy charakterystyczne rozpadu rudy w 
warunkach wysokiego ciśnienia. Drobniejszy rozmiar 
wymagałby większej siły nacisku lub, w niektórych 
przypadkach, większej zawartości wilgoci. Większość 
produktów HPGR ogólnie ma postać płatka materiału 
zagęszczonego, choć o bardzo kruchej konsystencji. 
Rozdrabnianie przy niskim nakładzie energii może 
być wymagane przy wykorzystywaniu sortowania 
produktów według rozmiarów lub klasyfikacji, np. 
w oddzielaniu frakcji produktu końcowego pod 
względem rozmiarów przed ostatnim etapem 
rozkruszania. Rozdrabnianie produktu w formie 
płatków zwykle nie jest wymagane, jeśli po HPGR 
następuje przemiał w młynie kulowym. Biorąc pod 
uwagę pewną zawartość wilgoci i względnie niską 
lepkość materiału, powstałe płatki łatwo rozpadają 
się w punktach transferowych przenośników 
taśmowych lub podczas przesiewania, gdy 
wysokociśnieniowe kruszarki walcowe działają w 
obiegu zamkniętym z przesiewaczami.

Porównanie rozkładu granulometrycznego cząstek: Wysokociśnieniowa kruszarka walcowa v. 
Kruszarka stożkowa

Rozmiar cząstki (mm)

Nadawa

Produkt z kruszarki 
walcowej

Produkt z kruszarki 
stożkowej
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Kruszarka walcowa: 
produkt bardzo 
drobnoziarnisty

Porównywalne 
ziarno P80
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Próbki kwarcytu po 
rozdrobnieniu:  

1. z laboratoryjnej kruszarki 
szczękowej

2. z HPGR – widoczne liczne 
mikropęknięcia

2.

Zaleta 
mikropęknięć

Wysoka siła nacisku w złożu materiału stymuluje 
miejscowe naprężenia w ziarnach rudy oraz 
pomiędzy minerałami rudy i otaczającą skałą. 
Zdolność przyjmowania tego nacisku przez 
poszczególne minerały określa czy pękną, 
ulegną odkształceniu, czy pozostaną w stanie 
nienaruszonym. Przy obróbce diamentów twardy 
materiał diamentowy jest odporny na nacisk, 
podczas gdy materiały go otaczające rozpadają 
się, prowadząc do przemiału selektywnego. W 
rudach złota podłoże skalne ma skłonność do 
rozpadu, podczas gdy ziarna złota w znacznej 
mierze wykazują odporność na nacisk, lub ulegają 
nieznacznemu odkształceniu. W przypadku 
innych minerałów, np. rud siarczkowych i metali 
nieszlachetnych, różne właściwości poszczególnych 
rodzajów minerałów reagują w płaszczyznach 
naprężeń wzdłuż powierzchni minerałów. Ułatwia to 
uwalnianie minerałów ze złoża.

Przy ługowaniu tworzenie szczelin i pęknięć wzdłuż 
granic rud minerałów i w samych minerałach 
umożliwia uzyskanie dostępu i przesączanie płynów 
ługujących. Zazwyczaj prowadzi to do zwiększenia 
odzysku żądanego produktu finalnego.

Zmniejszenie 
indeksu pracy Bonda

W aplikacjach, w których po HPGR następuje 
mielenie w młynach kulowych, wywołane 
mikropęknięcia ogólnie prowadzą do obniżenia 
indeksu pracy Bonda. Dla większości rud redukcja ta 
waha się pomiędzy 10 a 25%. Oczywiście pozwala 
to na kruszenie przy większym wskaźniku prędkości 
przerobowej, zmniejszonym poborze mocy, albo 
zmniejszonej liczbie młynów. Polepszenie podatności 
na rozdrabnianie w HPGR można wykazać na 
różnych rudach, zarówno w laboratorium jak 
i testach skali w instalacjach pilotażowych. 
Zmniejszenie indeksu pracy Bonda wzrasta do 
pewnego momentu wraz z wywieranym ciśnieniem. 
W połączeniu z podwyższoną ilością cząstek 
drobnych w produkcie HPGR, lepsza podatność na 
rozdrabnianie daje znaczne oszczędności w kosztach 
energii oraz ograniczonej pracy i konserwacji przy 
mniejszej liczbie funkcjonujących młynów kulowych. 
Jest to szczególnie korzystne, gdy znaczącym 
elementem kosztów jest energia, lub tam gdzie 
konieczne jest utrzymanie zdolności operacyjnej 
urządzeń przy rudach twardych lub ubogich.

Porównanie redukcji indeksu pracy Bonda: kruszarka walcowa przed młynem v. tylko młyn

1.

RP 55 bar + młyn kulowy 
RP 40 bar + młyn kulowy 
RP 25 bar + młyn kulowy 
No RP - only ball mill 
Zapotrzebowanie mocy 
przez młyn kulowy 

Jednostkowe zużycie energii 
przez młyn kulowy
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Wilgotność Ochrona przed zużyciem

Najlepiej jest, jeśli materiał wprowadzany do 
wysokociśnieniowych kruszarek walcowych zawiera 
nieco wilgoci, co pomaga w utworzeniu właściwej 
powierzchni autogenicznej. Ogólnie kruszenie z 
HPGR ułatwia proces przetwarzania względnie 
mokrych rud, niekiedy zawierających nawet 
10% wilgoci. Może to stanowić istotną zaletę w 
aplikacjach wymagających kruszenia wilgotnego 
materiału. W trybie konwencjonalnym ruda 
wymagałaby wcześniejszego suszenia lub obróbki 
na mokro. Suszenie jest kosztownym procesem, 
a tradycyjny przemiał na mokro wymagałby 
znacznego wysiłku w późniejszej sedymentacji i 
filtrowaniu rozkruszonej rudy. W tych przypadkach 
mielenie z HPGR może być właściwą alternatywą.

Jedną z najważniejszych kwestii w kruszeniu 
za pomocą HPGR jest zużycie powierzchni 
walców. Obecnie w większości aplikacji w branży 
cementowej wykorzystuje się gładkie walce o twardej 
powierzchni, często z twardym napawanym wzorem 
na krawędzi dla lepszych możliwości chwytających. 
W przypadku minerałów powierzchnia taka 
pociąga za sobą konieczność znacznych wysiłków 
konserwacyjnych, często wymagając ponownego 
napawania powierzchni walców. Z tego powodu 
firma KHD stworzyła i opatentowała powierzchnię 
wysadzaną trzpieniami ściernymi. Walce takie są 
trwalsze ze względu na bardziej odporną na zużycie 
powierzchnię i tworzenie autogenicznej warstwy 
wierzchniej.

Warstwa ta powstaje poprzez stłaczanie się 
rudy między trzpieniami na walcach, których 
powierzchnia jest w ten sposób izolowana i 
chroniona przed bezpośrednim zużyciem kruszoną 
skałą mineralną.

Powierzchnia autogeniczna ogólnie zatrzymuje 
bezpośrednie uderzenia większych cząstek o 
powierzchnię walca i zapewnia osłonę przed ciernym 
ruchem materiału znajdującego się równolegle do 
powierzchni walca. Zużycie dotyczy zatem przede 
wszystkim znacznie bardziej odpornych trzpieni 
ściernych wykonanych z twardego metalu.

Praktycznie osiągnięte żywotności  
powierzchni walców HPGR:

                      Godziny pracy

•		Ruda	żelaza (granulat)               14 000-36 000

•		Ruda	żelaza (gruboziarnista)             6 000-17 000

•		Ruda	złota (gruboziarnista)                 6 000-10 000

•		Skała kimberlitowa (gruboziarnista)   4 000-10 000

•		Ruda	fosforanowa	(gruboziarnista)				6	000-12	000

Wysadzana bolcami 
powierzchnia z autogeniczną 
warstwą wierzchnią
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Obliczona wydajność  
wysokociśnieniowej kruszarki walcowej

Obliczoną wydajność HPGR można ogólnie 
określić stosując następujące równanie:

 Q = q x D x W x v

 Q = s x W x v x r x 3.6
Przy czym: Q = obliczona wydajność HPGR, t/h

 q = określony przerób, t/m3h

 D = średnica walca, m

 W = szerokość walca, m

 v = prędkość obwodowa walca, m/s

 r = gęstość płatków, t/m3

 s = szerokość płatka, mm

Efektywność wykorzystania energii jest bardzo 
wysoka. Efekty procesu kruszenia są znacznie lepsze 
w porównaniu z mieleniem konwencjonalnym, 
głównie wskutek dużych sił działających na liczne 
punkty kontaktu poszczególnych cząstek. Ilość 
zużywanej energii jest o wiele mniejsza niż w 
innych procesach kruszenia. Dla większości rud, 
zużycie właściwe wynosi ok. 0,8–3,0 kWh/t. Ogólne 
zmniejszenie poziomu zużycia energii kruszącej 
sięgające nawet 40% osiągnięto w połączeniu z 
dalszymi procesami klasyfikacyjnymi.

Zużycie energii Wydajność

Wydajność wysokociśnieniowej kruszarki walcowej 
określana jest za pomocą testów laboratoryjnych 
na maszynie pilotażowej. Pozwala on na mniej lub 
bardziej bezpośrednie zwiększenie skali rozmiaru 
walca, z pewnymi korektami w zakresie jego 
prędkości obwodowej, siły nacisku, szczeliny i 
wilgotności.

Odpowiednie parametry podane są, jako wielkość 
wysokociśnieniowej kruszarki walcowej ustalona za 
pomocą prac testowych na pilotażowej HPGR. Seria 
maszyn HPGR obejmuje walce od średnicy 0,8 m 
i szerokości 0,25 m dla jednlostki pilotażowej, do 
maszyn roboczych ze średnicą walca osiągającą 2,5 
m i szerokością 1,8 m lub większą.

Biorąc pod uwagę średnią indywidualną 
wydajność na poziomie 250 t/hm3 i umiarkowaną 
prędkość walca, ocenione zdolności produkcyjne 
dla powyższych maszyn zostałyby obliczone 
odpowiednio na 50 t / h oraz 4000 t / h. Biorąc 
pod uwagę średnie jednostkowe zużycie energii na 
poziomie 2,0 kWh / t, szacunkowe zużycie netto 
energii wynosiłoby odpowiednio około 100 kW i 
3000 kW.

Poniższa tabela przedstawia podsumowanie 
typoszeregu HPGR KHD. Inne modele i rozmiary 
(różnice w szerokości walców) znajdują się 
oczywiście w naszym zakresie dostaw.

Dane techniczne głównych typów konstrukcyjnych (dalsze wymiary wysokociśnieniowych kruszarek walcowych dostępne na życzenie)

Rozmiar pracy 

walcowej

Średnica 

walca

Szerokość 

walca

Wydajność

Przykład*
Rozmiary

Przybliżona waga 

urządzenia bez silnika

Minerały DR (mm) WR (mm) (t/h)
L1 

(mm)
L2 

(mm)
H 

(mm)
Z 

(mm)
B 

(mm)
X 

(mm)
(t)

RPS 7 - 140/110 1,400 1,100 400 - 900 5,460 3,890 2,815 3,670 2,920 6225** 94

RPS 7 - 170/110 1,700 1,100 600 - 1300 5,760 3,890 2,815 3,670 2,920 6225** 109

RPS 10 - 170/110 1,700 1,100 600 - 1300 6,050 3,890 2,815 3,670 2,950 6270** 122

RPS 10 - 170/140 1,700 1,400 800 - 1600 6,050 3,890 2,815 3,670 3,250 6270** 134

RPS 13 - 170/140 1,700 1,400 800 - 1600 6,250 3,890 2,815 3,880 3,270 6350** 160

RPS 13 - 170/180 1,700 1,800 1000 - 2100 6,250 3,890 2,815 3,880 3,670 6350** 171

RPS 16 - 170/180 1,700 1,800 1000 - 2100 6,515 3,890 3,225 4,080 3,780 6875** 210

RPM 18 - 200/180 2,000 1,800 1400 - 2900 6,815 3,890 3,225 4,380 3,780 7070** 238

RPS 20 - 220/200 2,200 2,000 1900 - 3900 7,450 3,890 3,225 4,290 4,170 7270** 314

RPM 20 - 260/200 2,600 2,000 2600 - 5400 7,415 3,890 4,045 5,010 4,170 7370** 321

RPM 24 - 300/200 3,000 2,000 3500 - 7200 7,850 3,890 4,045 5,010 4,170 7470** 397

RPM 27 - 300/220 3,000 2,200 3900 - 8000 7,850 3,890 4,045 5,010 4,370 7670** 424

* Coarse Iron Ore, Copper-Gold Ore, Phosphate, Kimberlite, etc.  

** depend on application
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Najważniejsze aplikacje

Chociaż ogólne korzyści z zastosowania 
wysokociśnieniowych kruszarek walcowych jako 
skutecznej koncepcji rozdrabniania o niskim zużyciu 
energii ogólnie są oczywiste, zagadnienia dotyczące 
instalacji wysokociśnieniowej kruszarki walcowej 
znacznie się różnią w zależności od zastosowania. 
Kilka przykładów przedstawiono poniżej.

Uwalnianie diamentów ze złóż

W obróbce diamentów najważniejsze jest skuteczne 
rozdrabnianie rud przy jednoczesnym unikaniu 
rozbicia większych kamieni diamentowych. Oprócz 
innych korzyści, HPGR nadają się szczególnie do 
obróbki rud diamentowych. W przeciwieństwie 
do innych systemów zgniatania lub kruszenia 
wszelkie znajdujące się w rudzie duże kamienie 
diamentowe nie ulegną rozkruszeniu. Osiąga się to 
przez zagwarantowanie, że szczelina robocza nie 
zmniejszy się poniżej ustalonej wartości zadanej (np. 
25 mm). Diamenty mogą wytrzymać wywierane 
ciśnienie robocze i nie ulegają rozbiciu ze względu 
na brak bezpośredniego kontaktu z powierzchnią 
kruszącą. W młynach bębnowych (młyny kulowe, 
młyny SAG) lub kruszarkach, redukcja elementów 
gruboziarnistych następuje poprzez uderzenie, 
które niszczy większe diamenty, co powoduje utratę 
klejnotów wyjątkowo wysokiej jakości.

Wzbogacanie metali szlachetnych

Stosowanie kruszenia przy pomocy HPGR w 
obróbce rud złota lub miedzi wykazało wzrost 
odzysku produktu finalnego. Jak wskazano powyżej, 
większość rud jest podatna na powstawanie 
mikropęknięć wewnątrz lub wzdłuż powierzchni 
warstw mineralnych w wyniku działań dużych 
sił nacisku. Sprzyja to wydobywaniu minerałów 
dla odzysku grawitacyjnego, a także dostępowi 
i przesączaniu płynów ługujących ułatwiających 
proces przeróbki rudy. W efekcie produkcja jest 
bardzo dochodowa.

 Wykazano również, że w przeciwieństwie do 
procesu z wykorzystaniem młynów kulowych 
rodzime cząstki złota w rudach obrabianych za 
pomocą HPGR nie ulegają spłaszczeniu. Wynika to 
z właściwości warunków kruszenia przez HPGR. W 
związku z tym, procesy klasyfikacji takie jak separacja 
spiralna lub odśrodkowa, są bardziej wydajne oraz 
wykazują wyższy poziom odzysku złota.

Uwalnianie metali nieszlachetnych ze złóż

W procesie uszlachetniania rudy siarczkowej 
kruszenie za pomocą wysokociśnieniowych kruszarek 
walcowych może selektywnie zwiększać odzysk. 
Powstawanie mikropęknięć wewnątrz lub wzdłuż 
powierzchni warstw mineralnych wspomaga 
uwolnienie zawartych w nich minerałów przed 
separacją grawitacyjną, klasyfikacją lub flotacją.

Przygotowanie granulatu

W przygotowaniu koncentratu rudy żelaza, 
zastosowanie HPGR jako samodzielnego urządzenia 
do rozkruszania lub w połączeniu z młynami 
kulowymi pozwoliło  zwiększyć przerób lub stopień 
rozdrobnienia produktu końcowego i poprawić 
jakość koncentrau przy niskim poziomie poboru 
energii.

Szczególnie w przypadku tego rodzaju aplikacji 
HPGR oferuje korzyści w zakresie przetwarzania 
placka filtracyjnego wzbogaconych koncentratów, 
pozwalając na uniknięcie konieczności nadmiernego 
suszenia lub trudnych procesów filtracji i 
sedymentacji.

1. 2. 3. 4. 1. Uwalnianie  diamentów 
    ze złóż

2. Wzbogacanie metali   
    szlachetnych

3. Uwalnianie metali  
    nieszlachetnych ze złóż

4. Przygotowanie granulatu
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Placówki badawcze wysokociśnieniowych kruszarek 
walcowych Pilotażowe HPGR

KHD Humboldt Wedag wykorzystuje kilka 
pilotażowych HPGR na całym świecie do 
przeprowadzania prac testowych w skali pilotażowej. 
Jedna z tych wysokociśnieniowych kruszarek 
walcowych zainstalowana jest w placówce 
badawczej KHD w Kolonii w Niemczech. Lokalizacja 
pozostałych maszyn zależy od konieczności 
przeprowadzenia testów terenowych dla konkretnych 
projektów.

Pilotowy HPGR jest najmniejszą wysokociśnieniową 
kruszarką walcową o skali przemysłowej, co oznacza, 
że wyniki testów są bardzo zbliżone do wyników 
w skali produkcyjnej. W ten sposób ułatwione 
zostaje realistyczne zwiększenie obliczeń, by 
określić rzeczywisty proces i dane produkcyjne. Na 
przykład szerokość robocza 250 mm pilotażowej 
prasy walcowej została wybrana dlatego, że 
efekt brzegowy mniejszej szerokości walca w 
znacznym stopniu wpłynąłby na wyniki testów. 
Przeanalizowane dane testowe są konwertowane na 
rzeczywiste dane operacyjne przy wykorzystaniu 
specjalnej procedury skalującej, w oparciu o 
którą zaprojektowano wszystkie HPGR o skali 
przemysłowej. 

Porównanie danych z testów pilotażowych z 
uzyskanymi podczas uruchomienia HPGR o skali 
produkcyjnej potwierdza jej precyzyjność.

Główne cele testów pilotażowych:
•	 Określenie parametrów procesu dla projektowania 

wysokociśnieniowych kruszarek walcowych w skali 
przemysłowej

•	 Ocena reakcji na zużywanie

•	 Produkcja materiału do badań w późniejszych 
procesach

•	 Określenie parametrów mechanicznych projektu 
dla HPGR o skali przemysłowej

Maszyna pilotażowa wyposażona jest w 
monitoring i graficzny system kontroli. 
Następujące procesy i dane operacyjne są 
monitorowane i zapisywane:
•	 Przerób całkowity i jednostkowy

•	 Całkowite i jednostkowe zużycie energii

•	 Całkowite i jednostkowe siły nacisku

•	 Szczelina i grubość płatka

•	 Prędkość obwodowa walca

•	 Czas trwania testu

Po obróbce w HPGR przeprowadzane są 
dalsze analizy takie jak:
•	 Rozkład wielkości cząstek przy przesiewaniu na 

mokro lub na sucho

•	 Gęstość minerału, gęstość usypowa i płatków

•	 Indeks pracy Bonda

•	 Zawartość wilgoci

•	 Badania mineralogii

•	 Określenie współczynnika zużycia

•	 Analiza chemiczna

•	 Analiza rentgenowska

Dane podstawowe pilotażowego HPGR

Dane podstawowe pilotażowej HPGR w placówce 
badawczej KHD w Kolonii, w Niemczech:

Średnica walca:  800 mm
Szerokość walca:  250 mm
Maks. jedn. siła nacisku Do
    ~ 10 N/mm2  **

Wydajność:  ~ 30-80 t/h(1)

Moc silnika:  2 x 132 kW
Waga HPGR:  ~ 21t
Wymagana ilość 
materiału badawczego: ~ 100 kg (każdy test)
 
(1)  zależnie od właściwości podawanego materiału

** normalna maksymalna jednostkowa siła nacisku dla 
minerałów ~ 5 N/mm2

Pilotażowa wysokociśnieniowa 
kruszarka walcowa w placówce 
badawczej KHD w Kolonii, w 
Niemczech
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Instalacje 
wysokociśnieniowych 
kruszarek walcowych (HPGR) 
KHD na całym świecie
W wyniku praktycznych aplikacji miał miejsce 
postęp i poprawa w działaniu wysokociśnieniowych 
kruszarek walcowych. Zdobyły one silną 
pozycję w zakresie technologii rozdrabniania. 
W przeciwieństwie do konwencjonalnego 
kruszenia pojedynczej cząsteczki, np. w młynach 
rurowych, niezwykłe zmniejszenie wielkości w 
wysokociśnieniowej kruszarce walcowej jest 
wynikiem rozdrabniania międzycząsteczkowego 
między walcami. HPGR cechuje wysoka 
przepustowość materiału przy względnie niskich 
nakładach. Również znacznie mniejsze jest 
jednostkowe zapotrzebowanie na energię do 
rozdrabniania materiału. Dzięki tym korzyściom 
ekonomicznym, na całym świecie dostarczono 
ponad 290 maszyn dla branży cementu, rud metali i 
przetwórstwa minerałów.

Na następnych stronach wymienione są typowe 
przykłady zastosowania HPGR na potrzeby 
rozdrabniania rud żelaza, złota i skał kimberlitowych 
oraz eksploatacji ku pełnej satysfakcji naszych 
klientów w Afryce, Ameryce Północnej i Południowej, 
Azji, Australii oraz Europie.

Wysokociśnieniowe 
kruszarki walcowe KHD 
dla branży mineralnej 

Pilotażowe i pokazowe 
wysokociśnieniowe 
kruszarki walcowe KHD

Zatosowania 
wysokociśnieniowych 
kruszarek walcowych w 
przetwórstwie rud i minerałów
Korzyści z wykorzystania 
wysokociśnieniowej kruszarki walcowej
•	 Niskie zużycie energii Wysoki stopień 

rozdrobnienia

•	 Selektywne uwalnianie ze złóż

•	 Wysoka wydajność przy niskiej emisji 
dwutlenku węgla

•	 Zwiększona żywotność części eksploatacyjnych

•	 Wysoka dyspozycyjność (>95%), łatwa 
konserwacja i sterowanie

•	 Różne obszary aplikacji

•	 W sumie: niskie koszty eksploatacji!
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Budowa i działanie wysokociśnieniowych kruszarek walcowychBudowa i działanie wysokociśnieniowych kruszarek walcowychBudowa i działanie wysokociśnieniowych kruszarek walcowychBudowa i działanie wysokociśnieniowych kruszarek walcowych

WME_KHD_HPGR_brochure_21072013_polish.indd   10 21/09/2013   11:49:01



Weir Minerals | KHD  Pierwszy wybór dla technologii i serwisu HPGR 11

Wysokociśnieniowa
kruszarka walcowa

Komponenty wysokociśnieniowej kruszarki 
walcowej KHD są podzielone na wyraźnie określone 
zespoły. Głównymi cechami naszych HPGR są 
dwa zamontowane poziomo walce dociskowe 
(2), z których każdy oparty jest na ciężkiej ramie 
segmentowej (1) za pomocą systemów łożysk 
(3). Powierzchnie walców są pokryte trzpieniami 
ściernymi z twardego metalu, aby zapewnić 
autogeniczną ochronę przed ścieraniem. Dostawy 
od roku 2007 są wyposażone w powierzchnię 
wysadzaną trzpieniami ściernymi. Scentralizowany 
automatyczny system smarowania olejem lub 
smarem wprowadza smar do cylindrycznych lub 
samonastawnych łożysk kulkowych.

Jeden z walców jest zamocowany nieruchomo na 
ramie, podczas gdy drugi jest ruchomy i może 

przesuwać się w pewnych granicach. Walce 
kruszarki są napędzane indywidualnie, a moc jest 
przekazywana za pośrednictwem wału Cardana, 
sprzęgła przeciążeniowego lub opcjonalnego 
sprzęgła hydraulicznego oraz standardowych 
przekładni planetarnych (6). Dostępne są różne 
rozwiązania napędowe. Materiał jest grawitacyjnie 
wprowadzany pionowo do szczeliny poprzez 
urządzenie dozujące (5), które wrazie potrzeby może 
być wyposażone w bramę kontrolną. Siły wymagane 
do optymalnego rozdrabniania są przekazywane 
za pomocą układu hydraulicznego do ruchomego 
walca, a w następnie do złoża materiału między 
walcami kruszarki.

Standardowy system kontroli automatycznie 
monitoruje wszystkie istotne parametry operacyjne i 
maszynowe.

1

32

4

6

5

Najważniejsze zespoły 
wysokociśnieniowych kruszarek 
walcowych

1.  Rama kruszarki

2.  Walce kruszarki

3.  System łożysk

4.  Hydrauliczne urządzenie   
     dociskające

5.  Urządzenie podające

6.  Napęd
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•	 Usunięcie obydwu walców bez konieczności 
demontażu ramy

•	 Nie trzeba usuwać kosza prasy walcowej, 
urządzenia podającego, czy linii hydraulicznych

•	 Grube, obrotowe płyty podporowe (opcjonalne) 
(1 pozycja operacyjna, 6 pozycja otwarta); 
uruchamiane przez cylindry hydrauliczne (6) lub 
standardowe urządzenie podnoszące (6a)

•	 Płyty podporowe (1) wyposażone w wymienne 
płyty hartowane

•	 Łatwe otwieranie pokrywy walca dzięki zawiasowi 
na przedniej płycie bocznej (3)

•	 Zamontowane nieruchomo przedłużenie ramy (4) 
z podwójnym systemem wciągarek linowych (5) 
do usuwania i instalacji walca

1. Rama kruszarki i 
wymiana walca

•	 Opcja przedłużenia ramy wyposażona w elementy 
o niskim współczynniku tarcia lub alternatywnie 
(7) wózek transportowy

•	 Opcja montażu/demontażu skrzyni biegów 
składającej się z dźwigników hydraulicznych 
(8), ruchomej płyty podporowej (9), prętów 
mocujących (10), ram podporowych (11) z 
punktami podnoszenia dla wału Kardana (12)

•	 Proste, ale dokładne wyrównanie w pionie 
i poziomie przez 3 standardowe cylindry 
hydrauliczne i zestawy do regulacji (13)

•	 Kontrola obciążenia każdego punktu podparcia 
przez manometr w czasie montażu i demontażu

•	 Nie są wymagane dodatkowe specjalne narzędzia 

•	 Poziomy ruch przekładni poprzez standardową 
linę lub wciągnik łańcuchowy

1

2

34

5

4

5

6

7

6

8

10

9

11

13

12

Budowa i działanie wysokociśnieniowych kruszarek walcowychBudowa i działanie wysokociśnieniowych kruszarek walcowychBudowa i działanie wysokociśnieniowych kruszarek walcowychBudowa i działanie wysokociśnieniowych kruszarek walcowych

6a
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2. Walce KHD

Koszt zużycia ma istotne znaczenie w branży 
przetwórstwa minerałów, dlatego KHD nadał 
ochronie przed zużyciem status priorytetu. Poprzez 
stworzenie opatentowanej, wysoce odpornej na 
ścieranie wysadzanej trzpieniami ściernymi okładziny 
walców, KHD objął w ten sposób wiodącą pozycję na 
świecie.

Walce dociskowe są narzędziami kruszącymi 
wysokociśnieniowej kruszarki walcowej. Ze względu 

na bezpośredni kontakt z kruszonym materiałem 
mogą one być narażone na znaczne zużycie.

Połączenie trzpieni z twardego metalu (bolców) 
i osadzonego pomiędzy nimi materiału, system 
opracowany i opatentowany przez KHD, zyskało 
szerokie uznanie jako autogeniczna ochrona 
przed zużyciem powierzchni walca. Oczywiście, 
najlepszą ochroną przed zużyciem jest przerabiany 
materiał. Inną zaletą wysadzanego trzpieniami 
walca są znacznie lepsze właściwości chwytne. 
Ten opatentowany system kształtowania 
powierzchni walców rozwinięto dalej tworząc 
powierzchnię wysadzaną trzpieniami. Stanowi on 
najnowocześniejsze osiągnięcie technologii KHD, 
co podkreślają doskonałe osiągi międzyremontowe. 
Bieznie można zdjąć z wałów i wymienić, gdy ulegną 
zużyciu.

Walec z opatentowaną przez 
KHD okładziną z trzpieniami

Wał z bieżnią
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3. System łożysk

W zależności od rodzaju HPGR możliwe jest 
zainstalowanie dwóch różnych systemów 
łożysk: wałeczkowych wielorzędowych lub 
samonastawnych. KHD jest jedynym producentem 
z powodzeniem instalującym w większych 
urządzeniach HPGR wielorzędowe łożyska 
wałeczkowe. Jest to możliwe jedynie w połączeniu 
z opatentowanym przez KHD gumowym 
łożyskiem oporowym umieszczonym bezpośrednio 
naprzeciwko obudów łożysk.

Zalety:

•	 Strona z ruchomym walcem może zrównoważyć 
 niewielkie ruchy kątowe powstające w wyniku  
 ukośnego położenia ruchomego walca, jeśli takie  
 występuje.

•	 Zapewnia równomierny rozkład obciążenia na  
 łożyskach przeciwciernych, pozytywnie  
 wpływając na żywotność.

•	 Równoważy tolerancje produkcyjne

Ze względu na koszty, mniejsze wysokociśnieniowe 
kruszarki walcowe wyposażone są w 
konwencjonalne ciężkie samonastawne łożyska 
wałeczkowe. Korzystamy z zalet gumowego łożyska 

oporowego również dla tego typu łożysk. Główny 
element tego trzyczęściowego gumowego łożyska 
oporowego jest wyłożenie gumowe. Umożliwia ono 
bardzo równomierny rozklad obciążeń w łożysku.

 Inną istotną cechą jest połączenie polerowanych 
płyt chromowanych i wspomnianych wcześniej 
wykładanych PTFE płyt ruchomych (patrz 1 rama 
kruszarki - Strona 12). System ten również został 
opatentowany i składa się z komercyjnych płyt z 
polerowanego chromu oraz płyt z PTFE. Zespoły 
te można łatwo wymienić bez demontażu walców 
i nie wymagają one dodatkowej konserwacji. Są 
zamontowane pomiędzy obudową łożysk i górną/
dolną ramą oraz na zewnętrznym mechanizmie 
prowadzącym łożyska dla osiowego mocowania 
walców dociskowych.

Smar jest dostarczany do łożysk walcowych przez 
system automatycznego obiegu oleju (łożyska), 
w połączeniu ze scentralizowanym systemem 
smarowania (uszczelnienia labiryntowe), lub 
scentralizowaną jednostką smarowania (łożysk i 
uszczelek). Samonastawne łożyska zaopatrywane są 
w smar tylko przez automatyczne scentralizowane 
urządzenie do smarowania. Oba typy łożysk zostały 
wyposażone w bardzo wydajne uszczelnienia, aby 
zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń.

System z łożyskami 
walcowymi  

System z samonastawnymi 
łożyskami 
wałeczkowymi

Uproszczony diagram system obiegu 
smarowania olejem

Uproszczony scentralizowany system 
smarowania smarem stałym

Dwucentralny rozkład 
obciążenia, efekt tłumieni

Centralny rozkład 
obciążenia; Wysoka 
koncentracja obciążenia

Optymalny 
rozkład 
obciążenia

Wady: Wady:

Dwukrotne przekraczanie 
stref obciążenia 
szczytowego

“Blokowanie” elementów 
toczących do 
deformacji obudowy 
łożysk

Skupienie ładunku na 
kilku rzędach 
walców

Obciążenie szczytowe 
oddziałujące na 
środkowy rząd 
walców

Budowa i działanie wysokociśnieniowych kruszarek walcowychBudowa i działanie wysokociśnieniowych kruszarek walcowychBudowa i działanie wysokociśnieniowych kruszarek walcowychBudowa i działanie wysokociśnieniowych kruszarek walcowych

Diagram ruchu 
ruchomego walca

WME_KHD_HPGR_brochure_21072013_polish.indd   14 21/09/2013   11:51:34



Weir Minerals | KHD  Pierwszy wybór dla technologii i serwisu HPGR 15

4. Hydrauliczne 
urządzenie dociskowe

Głównym celem działania wysokociśnieniowej 
kruszarki walcowej jest uzyskanie zadowalającego 
produktu przy minimalnej sile docisku. Z naszymi 
maszynami HPGR jest to możliwe dzięki dobrze 
zaprojektowanemu hydraulicznemu urządzeniu 
dociskowemu w połączeniu z systemem kontroli 
docisku. Optymalne parametry działania ustalone 
wcześniej podczas badań materiałowych są 
automatycznie monitorowane i utrzymywane 
przez hydrauliczny system sterowania w granicach 
określonych tolerancji. Zasadniczo stała jakość 
produktu uzyskiwana jest nawet w przypadku 

normalnych zmian właściwości podawanego 
materiału. Jeżeli jest to wymagane, przez krótki 
okres czasu operator może ręcznie sterować HPGR. 
Zasadniczymi elementami zestawu hydraulicznego 
są dwa płaskie dźwigniki wspólnie opracowane 
przez KHD i producenta cylindrów.  Najważniejszymi 
cechami konstrukcyjnymi są tłoki obracające się we 
wszystkich kierunkach oraz oddzielenie powierzchni 
uszczelniających od prowadzących. Jedynie warga 
uszczelniająca wchodzi w kontakt z zewnętrzną 
średnicą tłoka. Przy starcie lub serwisowaniu 
HPGR ruchomy walec może być przemieszczony 
z wykorzystaniem cylindra powrotnego 
umieszczonego między obudowami łożysk walca 
ruchomego i stałego.

Uproszczony projekt 
hydrauliczny ze 
schematem ruchu tłoków

Zbiornik hydrauliczny

Hydrauliczny blok sterowniczy

2 3

1
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5.  Urządzenie podające

Często nie docenia się jego znaczenia. Metoda 
podawania materiału ma ważny wpływ na 
równomierne i bezwibracyjne działanie HPGR. W 
zależności od obrabianego materiału urządzenie 
to można wyposażyć w bramę regulującą i 
najodpowiedniejszą okładzinę dla ochrony przed 
zużyciem.

Zamontowane po obu stronach płyty boczne można 
regulować w pionie i poziomie. Są one integralną 
częścią urządzenia podającego. Gwarantują 
przepływ minimalnej ilości nieściśniętego 

Budowa i działanie wysokociśnieniowych kruszarek walcowychBudowa i działanie wysokociśnieniowych kruszarek walcowychBudowa i działanie wysokociśnieniowych kruszarek walcowychBudowa i działanie wysokociśnieniowych kruszarek walcowych

materiału przez brzegi powierzchni walców. Płyty 
zamontowane są w sposób umożliwiający ich 
przesunięcie w razie odkształcenia ruchomego 
walca. W takiej sytuacji płyta boczna wciskana jest 
na swoje pierwotne miejsce przez zespół sprężyn, 
po przywróceniu równoległej pozycji ruchomego 
walca względem stałego. Konstrukcja płyt bocznych 
składa się z dzielonych elementów umożliwiających 
oddzielną wymianę dolnej części płyty, która 
narażona jest na największe zużycie. Stanowi to 
istotny element w obniżeniu kosztów zużycia.

1.  Urządzenie podające

2.  Płyta boczna
1 2
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6.  Napęd

Moc napędzająca walce dociskowe przekazywana 
jest wyłącznie przez standardowe przekładnie 
obiegowe. Jednostki przekładni są bezpośrednio i 
niezawodnie nasunięte na wał walca dociskowego 
oraz przymocowane w prosty sposób za pomocą 
hydraulicznych pierścieni zaciskowych. Składający się 
z bocznych, pionowych uchwytów i wału skrętnego 
uchwyt przenoszący moment obrotowy przejmuje 
reakcję momentu obrotowego. Wał Cardana i 
sprzęgło bezpieczeństwa (dostępne opcjonalne 
sprzęgło hydrauliczne) tworzą połączenie z 
silnikiem po stronie wejściowej przekładni. Sprzęgło 
bezpieczeństwa stosuje się do silników sterowanych 
poprzez falowniki.

1. Układ napędowy 
z przetwornikiem 
częstotliwości

2. Układ napędowy 
bez przetwornika 
częstotliwości, 
opcjonalnie 
ze sprzęgłem 
hydraulicznym

1

2
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Przegląd referencji Przegląd referencji Przegląd referencji Przegląd referencji 
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Brazylia: HPGR 15 – 140 / 160 do  
rozdrabniania granulatu rudy żelaza

Firma / lokalizacja CVRD  |  Vitoria, Brazil

Średnica walca 1,400 mm

Szerokość walca 1,600 mm

Materiał Granulat rudy żelaza przed młynami 
kulowymi

Wilgotność materiału 8.5%

Rozmiar materiału 500 Blaine

Rozmiar końcowy ziaren 900 Blaine

Prędkość przerobu 715 t/h

Jednostkowe zużycie energii < 2.4 kW h/t

Jednostkowa siła docisku 3 N/mm2

Moc silnika 2 x 1,750 kW

Żywotność bieżni 
wysadzanych trzpieniami 
ściernymi

16 000 godzin pracy

Brazylia: Konstrukcja i dane procesowe 

CVRD

Vitoria, Brazylia

WME_KHD_HPGR_brochure_21072013_polish.indd   19 21/09/2013   11:55:11



Weir Minerals | KHD  Pierwszy wybór dla technologii i serwisu HPGR20

Przegląd referencji Przegląd referencji Przegląd referencji Przegląd referencji 

U.S.A.: HPGR 7 – 140 / 80 do  
rozdrabniania granulatu rudy żelaza

Firma / lokalizacja Iron Dynamics Inc. |  Butler, Indiana

Średnica walca 1,400 mm

Szerokość walca 800 mm

Materiał Granulat rudy żelaza

Wilgotność materiału 1%

Rozmiar materiału 2 mm

Rozmiar końcowy ziaren 50% < 75mm

Prędkość przerobu 400 t/h

Jednostkowe zużycie energii < 1.75 kW h/t

Jednostkowa siła docisku 5 N/mm2 (max)

Moc silnika 2 x 670 kW

Żywotność bieżni 
wysadzanych trzpieniami 
ściernymi

8,500 godzin pracy

U.S.A.: Konstrukcja i dane procesowe

Iron Dynamics 
Inc. Indiana, 
U.S.A.
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U.S.A.: HPGR 7 – 140 / 80 do 
rozdrabniania rudy żelaza

Firma / lokalizacja Empire Iron Ore Mine  |  U.S.A.

Średnica walca 1,400 mm

Szerokość walca 800 mm

Materiał Skały rudy żelaza (wstępnie rozkruszone)

Wilgotność materiału 3%

Maksymalny rozmiar materiału 63.5 mm

Rozmiar końcowy ziaren 50% < 2.5 mm

Prędkość przerobu 400 t/h

Jednostkowe zużycie energii < 1.7 kW h/t

Jednostkowa siła docisku 5.1 N/mm2

Moc silnika 2 x 670 kW

Żywotność bieżni wysadzanych 
trzpieniami ściernymi

17,000 godzin pracy

U.S.A.: Konstrukcja i dane procesowe

Empire Iron Ore Mine 
Michigan, U.S.A.
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Przegląd referencji Przegląd referencji Przegląd referencji Przegląd referencji 

Kazachstan: 2x HPGR 16 – 170/180 do 
rozdrabniania rudy złota

Firma / lokalizacja Altyntau | Kazakhstan

Średnica walca 1,700 mm

Szerokość walca 1,800 mm

Materiał Ruda złota

Wilgotność materiału max 5%

Maksymalny rozmiar materiału 30 mm

Rozmiar końcowy ziaren P80 - 5mm

Prędkość przerobu 1442 t/h

Jednostkowe zużycie energii < 2.0 kW h/t

Jednostkowa siła docisku 5 N/mm2 (max)

Moc silnika 2 x 1,600 kW

Żywotność bieżni wysadzanych 
trzpieniami ściernymi

8,500 godzin pracy

Kazachstan: Konstrukcja i dane procesowe

Altyntau 
Kazachstan
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Firma / lokalizacja Kudremukh Iron Ore Company Ltd

Średnica walca 1,400 mm

Szerokość walca 1,100 mm

Materiał Granulat rudy żelaza po młynach 
kulowych

Wilgotność materiału 9-11%

Rozmiar materiału 1,300 - 1,600 Blaine (< 0.5mm)

Rozmiar końcowy ziaren 1,600 - 2,150 Blaine

Prędkość przerobu 530 t/h

Jednostkowe zużycie energii 2.2 kW h/t

Jednostkowa siła docisku 1.9 N/mm2

Moc silnika 2 x 660 kW

Żywotność bieżni wysadzanych 
trzpieniami ściernymi

30,500 operating hours

Indie: Konstrukcja i dane procesowe

Indie: HPGR 7 – 140 / 110 do  
rozdrabniania rudy żelaza

Kudremukh Iron Ore 
Company Ltd 
Indie
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Przegląd referencji Przegląd referencji Przegląd referencji Przegląd referencji 

Mauretania: 2x HPGR 16 – 170 / 180 do  
rozdrabniania rudy żelaza

Firma / lokalizacja SNIM  |  Zouerate, Mauritania

Model HPGR RP 16 - 170/180

Średnica walca 1,700 mm

Szerokość walca 1,800 mm

Materiał Surowa ruda żelaza

Indeks pracy młyna kulowego 11-15 kWh/t

Wilgotność materiału 0-0.5%

Rozmiar materiału -20+1.6mm

Rozmiar materiału 65% < 1.6mm

Prędkość przerobu 1,800 t/h

Zużycie energii < 1.0 kW h/t

Jednostkowa siła docisku 2.7 N/mm2 (max)

Moc silnika 2 x 900 kW

Żywotność bieżni 
wysadzanych trzpieniami 
ściernymi

5,000 godzin pracy

Mauretania: Konstrukcja i dane procesowe

SNIM, Zouerate, 
Mauretania
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Firma / lokalizacja WISCO Minerals Ltd.  |  Wuhan, China

Średnica walca 1,200 mm

Szerokość walca 500 mm

Materiał iron ore pellet feed after ball mills

Wilgotność materiału 3-8%

Rozmiar materiału 1,100 - 1,300 Blaine 

Rozmiar końcowy ziaren 1,600 - 1,800 Blaine

Prędkość przerobu 210 t/h (max)

Jednostkowe zużycie energii < 2.6 kW h/t

Jednostkowa siła docisku 3.8 N/mm2

Moc silnika 2 x 355 kW

Chiny: Konstrukcja i dane procesowe

Chiny: HPGR 3.6 – 120 / 50 do  
rozdrabniania granulatu rudy żelaza

WISCO Minerals Ltd.
Wuhan, Chiny
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Australia: HPGR 10 – 170 / 140 do  
wtórnego kruszenia kimberlitu

Firma / lokalizacja Argyle Diamond Mines Pty Ltd.

Średnica walca 1,700 mm

Szerokość walca 1,400 mm

Materiał Kimberlite rock

Wilgotność materiału 2-4%

Rozmiar materiału 25 mm

Rozmiar końcowy ziaren 39%

Prędkość przerobu 800 t/h max.

Jednostkowe zużycie energii 1.75 kW h/t

Jednostkowa siła docisku 2.96 N/mm2 (max 4.5)

Moc silnika 2 x 950 kW

Żywotność bieżni 
wysadzanych trzpieniami 
ściernymi

4,000 godzin pracy (zestaw 1+2)

6,350 godzin pracy (zestaw 3)

7,000 godzin pracy (zestaw 4)

Australia: Konstrukcja i dane procesowe

Przegląd referencji Przegląd referencji Przegląd referencji Przegląd referencji 

Argyle Diamond Mine 
Australia Zachodnia
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Firma / lokalizacja CMH  |  Los Colorados, Chile

Średnica walca 1,700 mm

Szerokość walca 1,800 mm

Materiał Surowa ruda żelaza

Wilgotność materiału < 3%

Rozmiar materiału 0-63.5 mm

Rozmiar końcowy ziaren < 6.35 mm (55-75%)

Prędkość przerobu up to 2,000 t/h

Jednostkowe zużycie energii 1.4kW h/t

Jednostkowa siła docisku 3.2 N/mm2

Moc silnika 2 x 1,850 kW

Żywotność bieżni wysadzanych 
trzpieniami ściernymi

14,600 godzin pracy

Chile: Konstrukcja i dane procesowe

Chile: HPGR 16 – 170 / 180 do  
rozdrabniania rudy żelaza

CMH  
Los Colorados, 
Chile
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Portfolio produktów

Weir Minerals posiada asortyment zaawansowanych 
produktów obejmujący wiodące na rynku marki z 
zakresu niemal wszystkich zastosowań w każdym 
środowisku.

Posiadamy cenne portfolio własności intelektualnej, 
stale rozszerzane poprzez badania i rozwój w 
dziedzinie materiałów, technologii i dynamiki 
płynów, w celu zwiększenia żywotność naszych 
produktów. W efekcie tego nasza wiodąca pozycja 
w branży pomp szlamowych łączy się z pozostałym 
asortymentem produktów z kategorii wykładzin 
młynów, hydrocyklonów oraz zaworów szlamowych.

Marki Weir Minerals

Serwis Weir Minerals

Weir Minerals zatrudnia blisko 3000 osób na 
całym świecie. Nasi klienci mają bezpośredni 
dostęp do najlepszych doświadczeń z zakresu 
inżynierii materiałowej.

Konstruktorzy i naukowcy z dziedziny inżynierii 
materiałowej, specjaliści ds. procesów, kierownicy 
projektu i eksperci produkcji w firmach Weir Minerals 
należą do grona najlepszych na świecie.

W celu zagwarantowania klientom dostępu do 
doświadczenia najwyższego stopnia, niezależnie od 
ich lokalizacji stale dzielimy się nabytą w procesie 
stałego doskonalenia wiedzą specjalistyczną.

Nasze zaangażowanie w indywidualny rozwój 
pozwala poszczególnym osobom podnosić swój 
potencjał i tworzyć rzadką w przemysłowym 
środowisku produkcyjnym pasję dla branży.

Weir Minerals  przeprowadza nabór, zatrzymuje 
i nagradza najzdolniejsze osoby z każdej branży 
sektorów przemysłowych.
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Weir Minerals North America
2701 S. Stoughton Rd
Madison, 53716
USA
T: +1 608 221 2261
F: +1 608 221 5807

Weir Minerals Canada
2360 Millrace Court
Mississauga, Ontario
L5N 1W2
Kanada
T: +1 905 812 0881
F: +1 905 813 8170

Weir Minerals Brasil
Rua João Ventura  
Batista, 622 
Vila Guilherme 
02054-100 São Paulo 
Brazylia
T: +55 11 6903 1860
F: +55 11 6903 1870

Weir Minerals Peru
Avenida Argentina #1969 Lima 
Peru
T: +51 1 336 8209
F: +51 1 336 8656

Weir Minerals Mexico
Av. Ruiz Cortines 2700, Bodega 0
Colonia Provivienda La Esperanza
Guadalupe, Nuevo León, 
Meksyk
T: +52 (81) 13 51 95 43
F: +52 (81) 83 27 74 84

Weir Minerals Chile
San Jose 0815
San Bernardo, RM 
Chile
T: +56 2 754 2100
F: +56 2 859 2123

Weir Minerals 
Venezuela
Zona Industrial los Pinos
Manzana 27 
Calle numero 6 
Galpón N#14  
Puerto Ordaz-Estado Bolivar
Wenezuela 8050
T: +58 286 9944737
F: +58 286 9943886

Weir Minerals Europe Limited
Halifax Road
Todmorden
Lancashire 
OL14 5RT
UK
T: +44 (0)1706 814 251 
F: +44 (0)1706 815 350

Weir Minerals France
11 rue Pascal
Europarc du Chene
69673 BRON Cedex
Francja
T: +33 (0)4 72 81 72 72
F: +33 (0)4 72 81 76 43

Weir Minerals Netherlands 
Egtenrayseweg 9
5928 PH Venlo
Holandia
T: +31 77 3895200
F: +31 77 3824844

Weir Minerals Australia
1 Marden Street Artarmon
NSW 2064
Australia
T: +61 2 9934 5100
F: +61 2 9934 5201

Weir Minerals India
Plot No.471/D-1, 3rd Main, IV 
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Weir Minerals utworzył globalny sojusz z KHD 
Humboldt Wedag którego celem jest sprzedaż 
wysokociśnieniowych kruszarek walcowych 
(HPGR) KHD na rynku wydobywczym i 
przetwórstwa minerałów na całym świecie 
oraz by działać jako wyłączny rekomendowany 
światowy dostawca usług dla tych produktów. 
Łącząc szerokie możliwości serwisowe sieci 
Weir Minerals z wiodącą technologią KHD, 
przedstawiamy znacznie wzbogaconą 
propozycję dla naszej wspólnej bazy klientów. 
Produkty HPGR zapewniają obniżone koszty 
operacyjne i lepsze parametry maszyn w 
procesach przygotowania rudy i przetwórstwa 
minerałów.
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Wysokociśnieniowe kruszarki walcowe – Kruszenie i 
przemiał w przerobie rud i minerałów

Wstęp

Wysokociśnieniowe kruszarki walcowe (HPGR) 
wprowadzono jako nową technologię przemiałową 
w 1984 r. Od tamtej pory były z powodzeniem 
instalowane w wielu zakładach na całym świecie, 
głównie na potrzeby cementu i wapienia. Ostatnio 
HPGR stosowano również w zakładach przetwórstwa 
minerałów, przeważnie do obróbki rudy żelaza i 
diamentów. W tych branżach zakres aplikacji HPGR 
, to zarówno przemiał gruboziarnisty, np. przemiał 
nadziarna żwiru o wymiarze 65mm (2,5”) w 
zawrotach wewnętrznych, jak i przemiał końcowy 
materiału o wymiarach <100μm do wysokich 
wartości Blaine’a przy przygotowaniu granulatu.

KHD ma wiele referencji zainstalowanych 
z powodzeniem kruszarek HPGR, które 
zademonstrowały długotrwałą niezawodność i 
pewność działania w aplikacjach górniczych.

Przemiał przy wykorzystaniu HPGR w istotnym 
stopniu zwiększa produkcję zakładu. Pozwala to na 
uzyskanie większej ilości produktu końcowego przy 
zmniejszonym indeksie pracy Bonda, a w efekcie 
redukcji przewidywanej ilości urządzeń w procesie 
kruszenia. 

Zasada działania

Kruszenie wysokociśnieniowe osiągane jest dzięki 
nowoczesnemu typowi kruszarki walcowej. W 
przeciwieństwie do konwencjonalnych kruszarek 
walcowych cząstki są rozłamywane poprzez ściskanie 
w warstwie skupionych cząstek, a nie bezpośrednio 
przez ściskanie tych cząstek między dwoma walcami.

Warstwa ta powstaje pomiędzy dwoma zasilanymi 
z góry przeciwbieżnymi walcami, pomiędzy 
którymi ulega ona sprasowaniu do gęstości 
sięgającej ok. 85% gęstości rzeczywistej materiału. 
Kompresja ta uzyskiwana jest przez zastosowanie 
wysokiego ciśnienia o wartości prawie 300 Mpa, 
przekraczającego wytrzymałość ns ściskanie 
podawanego materiału. Podczas tego procesu 
kruszenia materiał jest rozgniatany do uzyskania 
szerokiego rozkładu wielkości cząstek, ze znaczną 
częścią elementów drobnych zgrupowanych w 
postaci płatków.

Proces rozpadu składa się z dwóch odrębnych 
etapów. Podczas pierwszego materiał wprowadzany 
do przestrzeni między walcami jest przyspieszany 
do osiągnięcia prędkości obwodowej walców. 
Rezultatem zwężania się szczeliny między walcami 
jest stopniowe ściskanie materiału i wstępne 
kruszenie większych elementów nadawy. 

Rozdrabnianie międzycząsteczkowe: 
Liczne punktowe kontakty między cząstkami

Korzyści wynikające z kruszenia 
wysokociśnieniowego

Wysokociśnieniowe kruszarki walcowe 
(HPGR) oferują pewne korzyści dla przemysłu 
mineralnego, takie jak:

•	 Niskie zużycie energii, 0,8-3,0 kWh/t

•	 Możliwość przetwarzania mokrych rud:
	 	 •		Rudy Fe, Cu, Au  2-6%
  •		Granulat Fe  6-12%
  •		Ruda diamentów  2-8%
  •		Ruda fosforanowa  3-8%
•	 Zwiększony odzysk  i lepsza podatność na 

rozdrabnianie
•	 Lepszy odzysk finalnych produktów

•	 Niskie wymagania konserwacyjne

•	 Niskie wymagania dotyczące powierzchni 
zabudowy

•	 Niski poziom wibracji i hałasu

•	 Wysoka doyspozycyjność >95%

•	 Wysoka trwałość powierzchni 
eksploatacyjnej, 4000-36000 godz.

Weir Minerals | KHD  Pierwszy wybór dla technologii i usług 1
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Ponadto dochodzi w pewnym stopniu do 
ponownego rozmieszczenia tych cząstek, co zapełnia 
znajdujące się między nimi puste przestrzenie.

W następnym etapie wstępnie rozkruszony materiał 
wprowadzany jest to strefy zagęszczania.

Obejmuje ona szczelinę między walcami określoną 
przez sektor o kącie około 7°. To właśnie w tej strefie 
zagęszczania pojawia się ciśnienie. Siła docisku 
działa na wszystkie cząstki przechodzące przez strefę 
kruszenia przede wszystkim za pośrednictwem 
wielu styków punktowych pomiędzy cząstkami w 
kruszonej warstwie, co powoduje rozpad większości 
cząstek.

Podczas tego procesu w cząstkach powstają 
mikropęknięcia osłabiające je przed następującym 
potem etapem rozkruszania. Kruszenie w warstwie 

Zasady rozdrabniania: rozdrabnianie wysokociśnieniowe i proces rozdrabniania między walcami

cząstek zmniejsza zużycie walców ponieważ główna 
czynność rozkruszania nie zachodzi pomiędzy 
powierzchnią walców a materiałem, ale cząstkami 
materiału w warstwie.

Przerób HPGR zależy od możliwości wciągania 
przez walce materiału w znajdującą się między nimi 
szczelinę (tarcie powierzchniowe walców), cech 
charakterystycznych materiału (np. wewnętrznej 
spójności, wilgotności) oraz innych warunków 
operacyjnych (np. prędkości walców, warunków 
podawania materiału).

Tarcie powierzchniowe walca można zwiększyć 
przez zastosowanie odpowiedniej tekstury na jego 
powierzchni, takiej jak spawany wzór w kształcie 
litery V lub prze wstawienie trzpieni z twardego 
metalu wystających na kilka milimetrów ponad 
powierzchnię walca (patent KHD).

przed kompresją
VS = bulk volume
PS = bulk densitu

po kompresji
VF = objętość nadawy
PF = gęstość nadawy

strefa przyspieszania 
strefa kompresji 
strefa rozprężenia 
średnica walców 
grubość “płatka” 
kąt strefy sprężania 
kąt strefy rozprężania 
prędkość obwodowa

strefa A
strefa C
strefa E

strefa A

strefa C

strefa E

powierzchnia walca

płatek
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Rozmiar cząstek produktu

HPGR jest w stanie poradzić sobie z cząstkami o 
rozmiarach do ok. 80 mm. Istotą tego procesu jest, 
aby uniknąć kruszenia pojedynczej cząsteczki i dążyć 
do kompleksowego rozdrabniania materiału w 
warstwie cząstek. Kruszenie pojedynczych cząstek 
zwiększyłoby zużycie powierzchni walca przez 
wysokie obciążenia punktowe i tarcie prowadząc 
do uszkodzenia powierzchni ciernej. Dla idealnego 
kruszenia międzycząstkowego wielkości cząstek 
materiału powinno być mniejsze niż szczelina 
robocza między walcami. W rzeczywistych 
aplikacjach, górna wielkość cząstki podawanego 
materiału może być do ok. 70% większa od szczeliny 
roboczej.

Wysokociśnieniowa kruszarka walcowa daje szerszy 
rozkład granulometryczny cząstek [ang. particle 
size distribution (PSD)], z większą zawartością 
drobnych elementów niż kruszarka trzeciostopniowa 
(np. stożkowa). Powodem jest fakt, iż siła nacisku 
oddziałuje nie tylko na gruboziarnistą część PSD, 
ale także poprzez złoże cząstek zarówno na cząstki 
grubo, jaki i drobnoziarniste, w tym drobne cząstki 
pochodzące z odłamków początkowo o bardziej 
gruboziarnistej strukturze.

Szeroki zakres rud daje produkty o podobnym 
P80. Jest to rezultat dystrybucji rozmiaru produktu 
przy danej sile nacisku związanej z uzyskiwaną 
szczeliną między walcami. Zależy ona od cech 
charakterystycznych rudy formującej warstwę 
materiału, która wytrzymuje wywierany nacisk, oraz 

od rozmiaru walców. Na przykład dla większości 
przetestowanych rud metali nieszlachetnych 
szczelina przy danym rozmiarze walca i średniej 
określonej sile nacisku 4,5N/mm2 wynosi ok. 
2,5% średnicy walca. Maksymalny rozmiar cząstek 
produktu określany jest głównie przez uzyskaną 
szczelinę między walcami i ograniczoną ilość 
podawanego materiału omijającego proces kruszenia 
(np. na brzegach walców). Przy całości  produktu 
przechodzącej przez szczelinę między walcami 
krzywa rozkładu rozmiarów cząstek byłaby określana 
przez cechy charakterystyczne rozpadu rudy w 
warunkach wysokiego ciśnienia. Drobniejszy rozmiar 
wymagałby większej siły nacisku lub, w niektórych 
przypadkach, większej zawartości wilgoci. Większość 
produktów HPGR ogólnie ma postać płatka materiału 
zagęszczonego, choć o bardzo kruchej konsystencji. 
Rozdrabnianie przy niskim nakładzie energii może 
być wymagane przy wykorzystywaniu sortowania 
produktów według rozmiarów lub klasyfikacji, np. 
w oddzielaniu frakcji produktu końcowego pod 
względem rozmiarów przed ostatnim etapem 
rozkruszania. Rozdrabnianie produktu w formie 
płatków zwykle nie jest wymagane, jeśli po HPGR 
następuje przemiał w młynie kulowym. Biorąc pod 
uwagę pewną zawartość wilgoci i względnie niską 
lepkość materiału, powstałe płatki łatwo rozpadają 
się w punktach transferowych przenośników 
taśmowych lub podczas przesiewania, gdy 
wysokociśnieniowe kruszarki walcowe działają w 
obiegu zamkniętym z przesiewaczami.

Porównanie rozkładu granulometrycznego cząstek: Wysokociśnieniowa kruszarka walcowa v. 
Kruszarka stożkowa

Rozmiar cząstki (mm)

Nadawa

Produkt z kruszarki 
walcowej

Produkt z kruszarki 
stożkowej

W
yc

hó
d 
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 %

Kruszarka walcowa: 
produkt bardzo 
drobnoziarnisty

Porównywalne 
ziarno P80
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Próbki kwarcytu po 
rozdrobnieniu:  

1. z laboratoryjnej kruszarki 
szczękowej

2. z HPGR – widoczne liczne 
mikropęknięcia

2.

Zaleta 
mikropęknięć

Wysoka siła nacisku w złożu materiału stymuluje 
miejscowe naprężenia w ziarnach rudy oraz 
pomiędzy minerałami rudy i otaczającą skałą. 
Zdolność przyjmowania tego nacisku przez 
poszczególne minerały określa czy pękną, 
ulegną odkształceniu, czy pozostaną w stanie 
nienaruszonym. Przy obróbce diamentów twardy 
materiał diamentowy jest odporny na nacisk, 
podczas gdy materiały go otaczające rozpadają 
się, prowadząc do przemiału selektywnego. W 
rudach złota podłoże skalne ma skłonność do 
rozpadu, podczas gdy ziarna złota w znacznej 
mierze wykazują odporność na nacisk, lub ulegają 
nieznacznemu odkształceniu. W przypadku 
innych minerałów, np. rud siarczkowych i metali 
nieszlachetnych, różne właściwości poszczególnych 
rodzajów minerałów reagują w płaszczyznach 
naprężeń wzdłuż powierzchni minerałów. Ułatwia to 
uwalnianie minerałów ze złoża.

Przy ługowaniu tworzenie szczelin i pęknięć wzdłuż 
granic rud minerałów i w samych minerałach 
umożliwia uzyskanie dostępu i przesączanie płynów 
ługujących. Zazwyczaj prowadzi to do zwiększenia 
odzysku żądanego produktu finalnego.

Zmniejszenie 
indeksu pracy Bonda

W aplikacjach, w których po HPGR następuje 
mielenie w młynach kulowych, wywołane 
mikropęknięcia ogólnie prowadzą do obniżenia 
indeksu pracy Bonda. Dla większości rud redukcja ta 
waha się pomiędzy 10 a 25%. Oczywiście pozwala 
to na kruszenie przy większym wskaźniku prędkości 
przerobowej, zmniejszonym poborze mocy, albo 
zmniejszonej liczbie młynów. Polepszenie podatności 
na rozdrabnianie w HPGR można wykazać na 
różnych rudach, zarówno w laboratorium jak 
i testach skali w instalacjach pilotażowych. 
Zmniejszenie indeksu pracy Bonda wzrasta do 
pewnego momentu wraz z wywieranym ciśnieniem. 
W połączeniu z podwyższoną ilością cząstek 
drobnych w produkcie HPGR, lepsza podatność na 
rozdrabnianie daje znaczne oszczędności w kosztach 
energii oraz ograniczonej pracy i konserwacji przy 
mniejszej liczbie funkcjonujących młynów kulowych. 
Jest to szczególnie korzystne, gdy znaczącym 
elementem kosztów jest energia, lub tam gdzie 
konieczne jest utrzymanie zdolności operacyjnej 
urządzeń przy rudach twardych lub ubogich.

Porównanie redukcji indeksu pracy Bonda: kruszarka walcowa przed młynem v. tylko młyn

1.

RP 55 bar + młyn kulowy 
RP 40 bar + młyn kulowy 
RP 25 bar + młyn kulowy 
No RP - only ball mill 
Zapotrzebowanie mocy 
przez młyn kulowy 

Jednostkowe zużycie energii 
przez młyn kulowy
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Wilgotność Ochrona przed zużyciem

Najlepiej jest, jeśli materiał wprowadzany do 
wysokociśnieniowych kruszarek walcowych zawiera 
nieco wilgoci, co pomaga w utworzeniu właściwej 
powierzchni autogenicznej. Ogólnie kruszenie z 
HPGR ułatwia proces przetwarzania względnie 
mokrych rud, niekiedy zawierających nawet 
10% wilgoci. Może to stanowić istotną zaletę w 
aplikacjach wymagających kruszenia wilgotnego 
materiału. W trybie konwencjonalnym ruda 
wymagałaby wcześniejszego suszenia lub obróbki 
na mokro. Suszenie jest kosztownym procesem, 
a tradycyjny przemiał na mokro wymagałby 
znacznego wysiłku w późniejszej sedymentacji i 
filtrowaniu rozkruszonej rudy. W tych przypadkach 
mielenie z HPGR może być właściwą alternatywą.

Jedną z najważniejszych kwestii w kruszeniu 
za pomocą HPGR jest zużycie powierzchni 
walców. Obecnie w większości aplikacji w branży 
cementowej wykorzystuje się gładkie walce o twardej 
powierzchni, często z twardym napawanym wzorem 
na krawędzi dla lepszych możliwości chwytających. 
W przypadku minerałów powierzchnia taka 
pociąga za sobą konieczność znacznych wysiłków 
konserwacyjnych, często wymagając ponownego 
napawania powierzchni walców. Z tego powodu 
firma KHD stworzyła i opatentowała powierzchnię 
wysadzaną trzpieniami ściernymi. Walce takie są 
trwalsze ze względu na bardziej odporną na zużycie 
powierzchnię i tworzenie autogenicznej warstwy 
wierzchniej.

Warstwa ta powstaje poprzez stłaczanie się 
rudy między trzpieniami na walcach, których 
powierzchnia jest w ten sposób izolowana i 
chroniona przed bezpośrednim zużyciem kruszoną 
skałą mineralną.

Powierzchnia autogeniczna ogólnie zatrzymuje 
bezpośrednie uderzenia większych cząstek o 
powierzchnię walca i zapewnia osłonę przed ciernym 
ruchem materiału znajdującego się równolegle do 
powierzchni walca. Zużycie dotyczy zatem przede 
wszystkim znacznie bardziej odpornych trzpieni 
ściernych wykonanych z twardego metalu.

Praktycznie osiągnięte żywotności  
powierzchni walców HPGR:

                      Godziny pracy

•		Ruda	żelaza (granulat)               14 000-36 000

•		Ruda	żelaza (gruboziarnista)             6 000-17 000

•		Ruda	złota (gruboziarnista)                 6 000-10 000

•		Skała kimberlitowa (gruboziarnista)   4 000-10 000

•		Ruda	fosforanowa	(gruboziarnista)				6	000-12	000

Wysadzana bolcami 
powierzchnia z autogeniczną 
warstwą wierzchnią
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Obliczona wydajność  
wysokociśnieniowej kruszarki walcowej

Obliczoną wydajność HPGR można ogólnie 
określić stosując następujące równanie:

 Q = q x D x W x v

 Q = s x W x v x r x 3.6
Przy czym: Q = obliczona wydajność HPGR, t/h

 q = określony przerób, t/m3h

 D = średnica walca, m

 W = szerokość walca, m

 v = prędkość obwodowa walca, m/s

 r = gęstość płatków, t/m3

 s = szerokość płatka, mm

Efektywność wykorzystania energii jest bardzo 
wysoka. Efekty procesu kruszenia są znacznie lepsze 
w porównaniu z mieleniem konwencjonalnym, 
głównie wskutek dużych sił działających na liczne 
punkty kontaktu poszczególnych cząstek. Ilość 
zużywanej energii jest o wiele mniejsza niż w 
innych procesach kruszenia. Dla większości rud, 
zużycie właściwe wynosi ok. 0,8–3,0 kWh/t. Ogólne 
zmniejszenie poziomu zużycia energii kruszącej 
sięgające nawet 40% osiągnięto w połączeniu z 
dalszymi procesami klasyfikacyjnymi.

Zużycie energii Wydajność

Wydajność wysokociśnieniowej kruszarki walcowej 
określana jest za pomocą testów laboratoryjnych 
na maszynie pilotażowej. Pozwala on na mniej lub 
bardziej bezpośrednie zwiększenie skali rozmiaru 
walca, z pewnymi korektami w zakresie jego 
prędkości obwodowej, siły nacisku, szczeliny i 
wilgotności.

Odpowiednie parametry podane są, jako wielkość 
wysokociśnieniowej kruszarki walcowej ustalona za 
pomocą prac testowych na pilotażowej HPGR. Seria 
maszyn HPGR obejmuje walce od średnicy 0,8 m 
i szerokości 0,25 m dla jednlostki pilotażowej, do 
maszyn roboczych ze średnicą walca osiągającą 2,5 
m i szerokością 1,8 m lub większą.

Biorąc pod uwagę średnią indywidualną 
wydajność na poziomie 250 t/hm3 i umiarkowaną 
prędkość walca, ocenione zdolności produkcyjne 
dla powyższych maszyn zostałyby obliczone 
odpowiednio na 50 t / h oraz 4000 t / h. Biorąc 
pod uwagę średnie jednostkowe zużycie energii na 
poziomie 2,0 kWh / t, szacunkowe zużycie netto 
energii wynosiłoby odpowiednio około 100 kW i 
3000 kW.

Poniższa tabela przedstawia podsumowanie 
typoszeregu HPGR KHD. Inne modele i rozmiary 
(różnice w szerokości walców) znajdują się 
oczywiście w naszym zakresie dostaw.

Dane techniczne głównych typów konstrukcyjnych (dalsze wymiary wysokociśnieniowych kruszarek walcowych dostępne na życzenie)

Rozmiar pracy 

walcowej

Średnica 

walca

Szerokość 

walca

Wydajność

Przykład*
Rozmiary

Przybliżona waga 

urządzenia bez silnika

Minerały DR (mm) WR (mm) (t/h)
L1 

(mm)
L2 

(mm)
H 

(mm)
Z 

(mm)
B 

(mm)
X 

(mm)
(t)

RPS 7 - 140/110 1,400 1,100 400 - 900 5,460 3,890 2,815 3,670 2,920 6225** 94

RPS 7 - 170/110 1,700 1,100 600 - 1300 5,760 3,890 2,815 3,670 2,920 6225** 109

RPS 10 - 170/110 1,700 1,100 600 - 1300 6,050 3,890 2,815 3,670 2,950 6270** 122

RPS 10 - 170/140 1,700 1,400 800 - 1600 6,050 3,890 2,815 3,670 3,250 6270** 134

RPS 13 - 170/140 1,700 1,400 800 - 1600 6,250 3,890 2,815 3,880 3,270 6350** 160

RPS 13 - 170/180 1,700 1,800 1000 - 2100 6,250 3,890 2,815 3,880 3,670 6350** 171

RPS 16 - 170/180 1,700 1,800 1000 - 2100 6,515 3,890 3,225 4,080 3,780 6875** 210

RPM 18 - 200/180 2,000 1,800 1400 - 2900 6,815 3,890 3,225 4,380 3,780 7070** 238

RPS 20 - 220/200 2,200 2,000 1900 - 3900 7,450 3,890 3,225 4,290 4,170 7270** 314

RPM 20 - 260/200 2,600 2,000 2600 - 5400 7,415 3,890 4,045 5,010 4,170 7370** 321

RPM 24 - 300/200 3,000 2,000 3500 - 7200 7,850 3,890 4,045 5,010 4,170 7470** 397

RPM 27 - 300/220 3,000 2,200 3900 - 8000 7,850 3,890 4,045 5,010 4,370 7670** 424

* Coarse Iron Ore, Copper-Gold Ore, Phosphate, Kimberlite, etc.  

** depend on application
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Najważniejsze aplikacje

Chociaż ogólne korzyści z zastosowania 
wysokociśnieniowych kruszarek walcowych jako 
skutecznej koncepcji rozdrabniania o niskim zużyciu 
energii ogólnie są oczywiste, zagadnienia dotyczące 
instalacji wysokociśnieniowej kruszarki walcowej 
znacznie się różnią w zależności od zastosowania. 
Kilka przykładów przedstawiono poniżej.

Uwalnianie diamentów ze złóż

W obróbce diamentów najważniejsze jest skuteczne 
rozdrabnianie rud przy jednoczesnym unikaniu 
rozbicia większych kamieni diamentowych. Oprócz 
innych korzyści, HPGR nadają się szczególnie do 
obróbki rud diamentowych. W przeciwieństwie 
do innych systemów zgniatania lub kruszenia 
wszelkie znajdujące się w rudzie duże kamienie 
diamentowe nie ulegną rozkruszeniu. Osiąga się to 
przez zagwarantowanie, że szczelina robocza nie 
zmniejszy się poniżej ustalonej wartości zadanej (np. 
25 mm). Diamenty mogą wytrzymać wywierane 
ciśnienie robocze i nie ulegają rozbiciu ze względu 
na brak bezpośredniego kontaktu z powierzchnią 
kruszącą. W młynach bębnowych (młyny kulowe, 
młyny SAG) lub kruszarkach, redukcja elementów 
gruboziarnistych następuje poprzez uderzenie, 
które niszczy większe diamenty, co powoduje utratę 
klejnotów wyjątkowo wysokiej jakości.

Wzbogacanie metali szlachetnych

Stosowanie kruszenia przy pomocy HPGR w 
obróbce rud złota lub miedzi wykazało wzrost 
odzysku produktu finalnego. Jak wskazano powyżej, 
większość rud jest podatna na powstawanie 
mikropęknięć wewnątrz lub wzdłuż powierzchni 
warstw mineralnych w wyniku działań dużych 
sił nacisku. Sprzyja to wydobywaniu minerałów 
dla odzysku grawitacyjnego, a także dostępowi 
i przesączaniu płynów ługujących ułatwiających 
proces przeróbki rudy. W efekcie produkcja jest 
bardzo dochodowa.

 Wykazano również, że w przeciwieństwie do 
procesu z wykorzystaniem młynów kulowych 
rodzime cząstki złota w rudach obrabianych za 
pomocą HPGR nie ulegają spłaszczeniu. Wynika to 
z właściwości warunków kruszenia przez HPGR. W 
związku z tym, procesy klasyfikacji takie jak separacja 
spiralna lub odśrodkowa, są bardziej wydajne oraz 
wykazują wyższy poziom odzysku złota.

Uwalnianie metali nieszlachetnych ze złóż

W procesie uszlachetniania rudy siarczkowej 
kruszenie za pomocą wysokociśnieniowych kruszarek 
walcowych może selektywnie zwiększać odzysk. 
Powstawanie mikropęknięć wewnątrz lub wzdłuż 
powierzchni warstw mineralnych wspomaga 
uwolnienie zawartych w nich minerałów przed 
separacją grawitacyjną, klasyfikacją lub flotacją.

Przygotowanie granulatu

W przygotowaniu koncentratu rudy żelaza, 
zastosowanie HPGR jako samodzielnego urządzenia 
do rozkruszania lub w połączeniu z młynami 
kulowymi pozwoliło  zwiększyć przerób lub stopień 
rozdrobnienia produktu końcowego i poprawić 
jakość koncentrau przy niskim poziomie poboru 
energii.

Szczególnie w przypadku tego rodzaju aplikacji 
HPGR oferuje korzyści w zakresie przetwarzania 
placka filtracyjnego wzbogaconych koncentratów, 
pozwalając na uniknięcie konieczności nadmiernego 
suszenia lub trudnych procesów filtracji i 
sedymentacji.

1. 2. 3. 4. 1. Uwalnianie  diamentów 
    ze złóż

2. Wzbogacanie metali   
    szlachetnych

3. Uwalnianie metali  
    nieszlachetnych ze złóż

4. Przygotowanie granulatu
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Placówki badawcze wysokociśnieniowych kruszarek 
walcowych Pilotażowe HPGR

KHD Humboldt Wedag wykorzystuje kilka 
pilotażowych HPGR na całym świecie do 
przeprowadzania prac testowych w skali pilotażowej. 
Jedna z tych wysokociśnieniowych kruszarek 
walcowych zainstalowana jest w placówce 
badawczej KHD w Kolonii w Niemczech. Lokalizacja 
pozostałych maszyn zależy od konieczności 
przeprowadzenia testów terenowych dla konkretnych 
projektów.

Pilotowy HPGR jest najmniejszą wysokociśnieniową 
kruszarką walcową o skali przemysłowej, co oznacza, 
że wyniki testów są bardzo zbliżone do wyników 
w skali produkcyjnej. W ten sposób ułatwione 
zostaje realistyczne zwiększenie obliczeń, by 
określić rzeczywisty proces i dane produkcyjne. Na 
przykład szerokość robocza 250 mm pilotażowej 
prasy walcowej została wybrana dlatego, że 
efekt brzegowy mniejszej szerokości walca w 
znacznym stopniu wpłynąłby na wyniki testów. 
Przeanalizowane dane testowe są konwertowane na 
rzeczywiste dane operacyjne przy wykorzystaniu 
specjalnej procedury skalującej, w oparciu o 
którą zaprojektowano wszystkie HPGR o skali 
przemysłowej. 

Porównanie danych z testów pilotażowych z 
uzyskanymi podczas uruchomienia HPGR o skali 
produkcyjnej potwierdza jej precyzyjność.

Główne cele testów pilotażowych:
•	 Określenie parametrów procesu dla projektowania 

wysokociśnieniowych kruszarek walcowych w skali 
przemysłowej

•	 Ocena reakcji na zużywanie

•	 Produkcja materiału do badań w późniejszych 
procesach

•	 Określenie parametrów mechanicznych projektu 
dla HPGR o skali przemysłowej

Maszyna pilotażowa wyposażona jest w 
monitoring i graficzny system kontroli. 
Następujące procesy i dane operacyjne są 
monitorowane i zapisywane:
•	 Przerób całkowity i jednostkowy

•	 Całkowite i jednostkowe zużycie energii

•	 Całkowite i jednostkowe siły nacisku

•	 Szczelina i grubość płatka

•	 Prędkość obwodowa walca

•	 Czas trwania testu

Po obróbce w HPGR przeprowadzane są 
dalsze analizy takie jak:
•	 Rozkład wielkości cząstek przy przesiewaniu na 

mokro lub na sucho

•	 Gęstość minerału, gęstość usypowa i płatków

•	 Indeks pracy Bonda

•	 Zawartość wilgoci

•	 Badania mineralogii

•	 Określenie współczynnika zużycia

•	 Analiza chemiczna

•	 Analiza rentgenowska

Dane podstawowe pilotażowego HPGR

Dane podstawowe pilotażowej HPGR w placówce 
badawczej KHD w Kolonii, w Niemczech:

Średnica walca:  800 mm
Szerokość walca:  250 mm
Maks. jedn. siła nacisku Do
    ~ 10 N/mm2  **

Wydajność:  ~ 30-80 t/h(1)

Moc silnika:  2 x 132 kW
Waga HPGR:  ~ 21t
Wymagana ilość 
materiału badawczego: ~ 100 kg (każdy test)
 
(1)  zależnie od właściwości podawanego materiału

** normalna maksymalna jednostkowa siła nacisku dla 
minerałów ~ 5 N/mm2

Pilotażowa wysokociśnieniowa 
kruszarka walcowa w placówce 
badawczej KHD w Kolonii, w 
Niemczech
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Instalacje 
wysokociśnieniowych 
kruszarek walcowych (HPGR) 
KHD na całym świecie
W wyniku praktycznych aplikacji miał miejsce 
postęp i poprawa w działaniu wysokociśnieniowych 
kruszarek walcowych. Zdobyły one silną 
pozycję w zakresie technologii rozdrabniania. 
W przeciwieństwie do konwencjonalnego 
kruszenia pojedynczej cząsteczki, np. w młynach 
rurowych, niezwykłe zmniejszenie wielkości w 
wysokociśnieniowej kruszarce walcowej jest 
wynikiem rozdrabniania międzycząsteczkowego 
między walcami. HPGR cechuje wysoka 
przepustowość materiału przy względnie niskich 
nakładach. Również znacznie mniejsze jest 
jednostkowe zapotrzebowanie na energię do 
rozdrabniania materiału. Dzięki tym korzyściom 
ekonomicznym, na całym świecie dostarczono 
ponad 290 maszyn dla branży cementu, rud metali i 
przetwórstwa minerałów.

Na następnych stronach wymienione są typowe 
przykłady zastosowania HPGR na potrzeby 
rozdrabniania rud żelaza, złota i skał kimberlitowych 
oraz eksploatacji ku pełnej satysfakcji naszych 
klientów w Afryce, Ameryce Północnej i Południowej, 
Azji, Australii oraz Europie.

Wysokociśnieniowe 
kruszarki walcowe KHD 
dla branży mineralnej 

Pilotażowe i pokazowe 
wysokociśnieniowe 
kruszarki walcowe KHD

Zatosowania 
wysokociśnieniowych 
kruszarek walcowych w 
przetwórstwie rud i minerałów
Korzyści z wykorzystania 
wysokociśnieniowej kruszarki walcowej
•	 Niskie zużycie energii Wysoki stopień 

rozdrobnienia

•	 Selektywne uwalnianie ze złóż

•	 Wysoka wydajność przy niskiej emisji 
dwutlenku węgla

•	 Zwiększona żywotność części eksploatacyjnych

•	 Wysoka dyspozycyjność (>95%), łatwa 
konserwacja i sterowanie

•	 Różne obszary aplikacji

•	 W sumie: niskie koszty eksploatacji!
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Budowa i działanie wysokociśnieniowych kruszarek walcowychBudowa i działanie wysokociśnieniowych kruszarek walcowychBudowa i działanie wysokociśnieniowych kruszarek walcowych
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Wysokociśnieniowa
kruszarka walcowa

Komponenty wysokociśnieniowej kruszarki 
walcowej KHD są podzielone na wyraźnie określone 
zespoły. Głównymi cechami naszych HPGR są 
dwa zamontowane poziomo walce dociskowe 
(2), z których każdy oparty jest na ciężkiej ramie 
segmentowej (1) za pomocą systemów łożysk 
(3). Powierzchnie walców są pokryte trzpieniami 
ściernymi z twardego metalu, aby zapewnić 
autogeniczną ochronę przed ścieraniem. Dostawy 
od roku 2007 są wyposażone w powierzchnię 
wysadzaną trzpieniami ściernymi. Scentralizowany 
automatyczny system smarowania olejem lub 
smarem wprowadza smar do cylindrycznych lub 
samonastawnych łożysk kulkowych.

Jeden z walców jest zamocowany nieruchomo na 
ramie, podczas gdy drugi jest ruchomy i może 

przesuwać się w pewnych granicach. Walce 
kruszarki są napędzane indywidualnie, a moc jest 
przekazywana za pośrednictwem wału Cardana, 
sprzęgła przeciążeniowego lub opcjonalnego 
sprzęgła hydraulicznego oraz standardowych 
przekładni planetarnych (6). Dostępne są różne 
rozwiązania napędowe. Materiał jest grawitacyjnie 
wprowadzany pionowo do szczeliny poprzez 
urządzenie dozujące (5), które wrazie potrzeby może 
być wyposażone w bramę kontrolną. Siły wymagane 
do optymalnego rozdrabniania są przekazywane 
za pomocą układu hydraulicznego do ruchomego 
walca, a w następnie do złoża materiału między 
walcami kruszarki.

Standardowy system kontroli automatycznie 
monitoruje wszystkie istotne parametry operacyjne i 
maszynowe.

1

32

4

6

5

Najważniejsze zespoły 
wysokociśnieniowych kruszarek 
walcowych

1.  Rama kruszarki

2.  Walce kruszarki

3.  System łożysk

4.  Hydrauliczne urządzenie   
     dociskające

5.  Urządzenie podające

6.  Napęd
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•	 Usunięcie obydwu walców bez konieczności 
demontażu ramy

•	 Nie trzeba usuwać kosza prasy walcowej, 
urządzenia podającego, czy linii hydraulicznych

•	 Grube, obrotowe płyty podporowe (opcjonalne) 
(1 pozycja operacyjna, 6 pozycja otwarta); 
uruchamiane przez cylindry hydrauliczne (6) lub 
standardowe urządzenie podnoszące (6a)

•	 Płyty podporowe (1) wyposażone w wymienne 
płyty hartowane

•	 Łatwe otwieranie pokrywy walca dzięki zawiasowi 
na przedniej płycie bocznej (3)

•	 Zamontowane nieruchomo przedłużenie ramy (4) 
z podwójnym systemem wciągarek linowych (5) 
do usuwania i instalacji walca

1. Rama kruszarki i 
wymiana walca

•	 Opcja przedłużenia ramy wyposażona w elementy 
o niskim współczynniku tarcia lub alternatywnie 
(7) wózek transportowy

•	 Opcja montażu/demontażu skrzyni biegów 
składającej się z dźwigników hydraulicznych 
(8), ruchomej płyty podporowej (9), prętów 
mocujących (10), ram podporowych (11) z 
punktami podnoszenia dla wału Kardana (12)

•	 Proste, ale dokładne wyrównanie w pionie 
i poziomie przez 3 standardowe cylindry 
hydrauliczne i zestawy do regulacji (13)

•	 Kontrola obciążenia każdego punktu podparcia 
przez manometr w czasie montażu i demontażu

•	 Nie są wymagane dodatkowe specjalne narzędzia 

•	 Poziomy ruch przekładni poprzez standardową 
linę lub wciągnik łańcuchowy

1

2

34

5

4

5

6

7

6

8

10

9

11

13

12

Budowa i działanie wysokociśnieniowych kruszarek walcowychBudowa i działanie wysokociśnieniowych kruszarek walcowychBudowa i działanie wysokociśnieniowych kruszarek walcowych

6a
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2. Walce KHD

Koszt zużycia ma istotne znaczenie w branży 
przetwórstwa minerałów, dlatego KHD nadał 
ochronie przed zużyciem status priorytetu. Poprzez 
stworzenie opatentowanej, wysoce odpornej na 
ścieranie wysadzanej trzpieniami ściernymi okładziny 
walców, KHD objął w ten sposób wiodącą pozycję na 
świecie.

Walce dociskowe są narzędziami kruszącymi 
wysokociśnieniowej kruszarki walcowej. Ze względu 

na bezpośredni kontakt z kruszonym materiałem 
mogą one być narażone na znaczne zużycie.

Połączenie trzpieni z twardego metalu (bolców) 
i osadzonego pomiędzy nimi materiału, system 
opracowany i opatentowany przez KHD, zyskało 
szerokie uznanie jako autogeniczna ochrona 
przed zużyciem powierzchni walca. Oczywiście, 
najlepszą ochroną przed zużyciem jest przerabiany 
materiał. Inną zaletą wysadzanego trzpieniami 
walca są znacznie lepsze właściwości chwytne. 
Ten opatentowany system kształtowania 
powierzchni walców rozwinięto dalej tworząc 
powierzchnię wysadzaną trzpieniami. Stanowi on 
najnowocześniejsze osiągnięcie technologii KHD, 
co podkreślają doskonałe osiągi międzyremontowe. 
Bieznie można zdjąć z wałów i wymienić, gdy ulegną 
zużyciu.

Walec z opatentowaną przez 
KHD okładziną z trzpieniami

Wał z bieżnią
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3. System łożysk

W zależności od rodzaju HPGR możliwe jest 
zainstalowanie dwóch różnych systemów 
łożysk: wałeczkowych wielorzędowych lub 
samonastawnych. KHD jest jedynym producentem 
z powodzeniem instalującym w większych 
urządzeniach HPGR wielorzędowe łożyska 
wałeczkowe. Jest to możliwe jedynie w połączeniu 
z opatentowanym przez KHD gumowym 
łożyskiem oporowym umieszczonym bezpośrednio 
naprzeciwko obudów łożysk.

Zalety:

•	 Strona z ruchomym walcem może zrównoważyć 
 niewielkie ruchy kątowe powstające w wyniku  
 ukośnego położenia ruchomego walca, jeśli takie  
 występuje.

•	 Zapewnia równomierny rozkład obciążenia na  
 łożyskach przeciwciernych, pozytywnie  
 wpływając na żywotność.

•	 Równoważy tolerancje produkcyjne

Ze względu na koszty, mniejsze wysokociśnieniowe 
kruszarki walcowe wyposażone są w 
konwencjonalne ciężkie samonastawne łożyska 
wałeczkowe. Korzystamy z zalet gumowego łożyska 

oporowego również dla tego typu łożysk. Główny 
element tego trzyczęściowego gumowego łożyska 
oporowego jest wyłożenie gumowe. Umożliwia ono 
bardzo równomierny rozklad obciążeń w łożysku.

 Inną istotną cechą jest połączenie polerowanych 
płyt chromowanych i wspomnianych wcześniej 
wykładanych PTFE płyt ruchomych (patrz 1 rama 
kruszarki - Strona 12). System ten również został 
opatentowany i składa się z komercyjnych płyt z 
polerowanego chromu oraz płyt z PTFE. Zespoły 
te można łatwo wymienić bez demontażu walców 
i nie wymagają one dodatkowej konserwacji. Są 
zamontowane pomiędzy obudową łożysk i górną/
dolną ramą oraz na zewnętrznym mechanizmie 
prowadzącym łożyska dla osiowego mocowania 
walców dociskowych.

Smar jest dostarczany do łożysk walcowych przez 
system automatycznego obiegu oleju (łożyska), 
w połączeniu ze scentralizowanym systemem 
smarowania (uszczelnienia labiryntowe), lub 
scentralizowaną jednostką smarowania (łożysk i 
uszczelek). Samonastawne łożyska zaopatrywane są 
w smar tylko przez automatyczne scentralizowane 
urządzenie do smarowania. Oba typy łożysk zostały 
wyposażone w bardzo wydajne uszczelnienia, aby 
zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń.

System z łożyskami 
walcowymi  

System z samonastawnymi 
łożyskami 
wałeczkowymi

Uproszczony diagram system obiegu 
smarowania olejem

Uproszczony scentralizowany system 
smarowania smarem stałym

Dwucentralny rozkład 
obciążenia, efekt tłumieni

Centralny rozkład 
obciążenia; Wysoka 
koncentracja obciążenia

Optymalny 
rozkład 
obciążenia

Wady: Wady:

Dwukrotne przekraczanie 
stref obciążenia 
szczytowego

“Blokowanie” elementów 
toczących do 
deformacji obudowy 
łożysk

Skupienie ładunku na 
kilku rzędach 
walców

Obciążenie szczytowe 
oddziałujące na 
środkowy rząd 
walców

Budowa i działanie wysokociśnieniowych kruszarek walcowychBudowa i działanie wysokociśnieniowych kruszarek walcowychBudowa i działanie wysokociśnieniowych kruszarek walcowych

Diagram ruchu 
ruchomego walca
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4. Hydrauliczne 
urządzenie dociskowe

Głównym celem działania wysokociśnieniowej 
kruszarki walcowej jest uzyskanie zadowalającego 
produktu przy minimalnej sile docisku. Z naszymi 
maszynami HPGR jest to możliwe dzięki dobrze 
zaprojektowanemu hydraulicznemu urządzeniu 
dociskowemu w połączeniu z systemem kontroli 
docisku. Optymalne parametry działania ustalone 
wcześniej podczas badań materiałowych są 
automatycznie monitorowane i utrzymywane 
przez hydrauliczny system sterowania w granicach 
określonych tolerancji. Zasadniczo stała jakość 
produktu uzyskiwana jest nawet w przypadku 

normalnych zmian właściwości podawanego 
materiału. Jeżeli jest to wymagane, przez krótki 
okres czasu operator może ręcznie sterować HPGR. 
Zasadniczymi elementami zestawu hydraulicznego 
są dwa płaskie dźwigniki wspólnie opracowane 
przez KHD i producenta cylindrów.  Najważniejszymi 
cechami konstrukcyjnymi są tłoki obracające się we 
wszystkich kierunkach oraz oddzielenie powierzchni 
uszczelniających od prowadzących. Jedynie warga 
uszczelniająca wchodzi w kontakt z zewnętrzną 
średnicą tłoka. Przy starcie lub serwisowaniu 
HPGR ruchomy walec może być przemieszczony 
z wykorzystaniem cylindra powrotnego 
umieszczonego między obudowami łożysk walca 
ruchomego i stałego.

Uproszczony projekt 
hydrauliczny ze 
schematem ruchu tłoków

Zbiornik hydrauliczny

Hydrauliczny blok sterowniczy

2 3

1
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5.  Urządzenie podające

Często nie docenia się jego znaczenia. Metoda 
podawania materiału ma ważny wpływ na 
równomierne i bezwibracyjne działanie HPGR. W 
zależności od obrabianego materiału urządzenie 
to można wyposażyć w bramę regulującą i 
najodpowiedniejszą okładzinę dla ochrony przed 
zużyciem.

Zamontowane po obu stronach płyty boczne można 
regulować w pionie i poziomie. Są one integralną 
częścią urządzenia podającego. Gwarantują 
przepływ minimalnej ilości nieściśniętego 

Budowa i działanie wysokociśnieniowych kruszarek walcowychBudowa i działanie wysokociśnieniowych kruszarek walcowychBudowa i działanie wysokociśnieniowych kruszarek walcowych

materiału przez brzegi powierzchni walców. Płyty 
zamontowane są w sposób umożliwiający ich 
przesunięcie w razie odkształcenia ruchomego 
walca. W takiej sytuacji płyta boczna wciskana jest 
na swoje pierwotne miejsce przez zespół sprężyn, 
po przywróceniu równoległej pozycji ruchomego 
walca względem stałego. Konstrukcja płyt bocznych 
składa się z dzielonych elementów umożliwiających 
oddzielną wymianę dolnej części płyty, która 
narażona jest na największe zużycie. Stanowi to 
istotny element w obniżeniu kosztów zużycia.

1.  Urządzenie podające

2.  Płyta boczna
1 2
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6.  Napęd

Moc napędzająca walce dociskowe przekazywana 
jest wyłącznie przez standardowe przekładnie 
obiegowe. Jednostki przekładni są bezpośrednio i 
niezawodnie nasunięte na wał walca dociskowego 
oraz przymocowane w prosty sposób za pomocą 
hydraulicznych pierścieni zaciskowych. Składający się 
z bocznych, pionowych uchwytów i wału skrętnego 
uchwyt przenoszący moment obrotowy przejmuje 
reakcję momentu obrotowego. Wał Cardana i 
sprzęgło bezpieczeństwa (dostępne opcjonalne 
sprzęgło hydrauliczne) tworzą połączenie z 
silnikiem po stronie wejściowej przekładni. Sprzęgło 
bezpieczeństwa stosuje się do silników sterowanych 
poprzez falowniki.

1. Układ napędowy 
z przetwornikiem 
częstotliwości

2. Układ napędowy 
bez przetwornika 
częstotliwości, 
opcjonalnie 
ze sprzęgłem 
hydraulicznym

1

2
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Przegląd referencji Przegląd referencji Przegląd referencji 
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Brazylia: HPGR 15 – 140 / 160 do  
rozdrabniania granulatu rudy żelaza

Firma / lokalizacja CVRD  |  Vitoria, Brazil

Średnica walca 1,400 mm

Szerokość walca 1,600 mm

Materiał Granulat rudy żelaza przed młynami 
kulowymi

Wilgotność materiału 8.5%

Rozmiar materiału 500 Blaine

Rozmiar końcowy ziaren 900 Blaine

Prędkość przerobu 715 t/h

Jednostkowe zużycie energii < 2.4 kW h/t

Jednostkowa siła docisku 3 N/mm2

Moc silnika 2 x 1,750 kW

Żywotność bieżni 
wysadzanych trzpieniami 
ściernymi

16 000 godzin pracy

Brazylia: Konstrukcja i dane procesowe 

CVRD

Vitoria, Brazylia
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Przegląd referencji Przegląd referencji Przegląd referencji 

U.S.A.: HPGR 7 – 140 / 80 do  
rozdrabniania granulatu rudy żelaza

Firma / lokalizacja Iron Dynamics Inc. |  Butler, Indiana

Średnica walca 1,400 mm

Szerokość walca 800 mm

Materiał Granulat rudy żelaza

Wilgotność materiału 1%

Rozmiar materiału 2 mm

Rozmiar końcowy ziaren 50% < 75mm

Prędkość przerobu 400 t/h

Jednostkowe zużycie energii < 1.75 kW h/t

Jednostkowa siła docisku 5 N/mm2 (max)

Moc silnika 2 x 670 kW

Żywotność bieżni 
wysadzanych trzpieniami 
ściernymi

8,500 godzin pracy

U.S.A.: Konstrukcja i dane procesowe

Iron Dynamics 
Inc. Indiana, 
U.S.A.
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U.S.A.: HPGR 7 – 140 / 80 do 
rozdrabniania rudy żelaza

Firma / lokalizacja Empire Iron Ore Mine  |  U.S.A.

Średnica walca 1,400 mm

Szerokość walca 800 mm

Materiał Skały rudy żelaza (wstępnie rozkruszone)

Wilgotność materiału 3%

Maksymalny rozmiar materiału 63.5 mm

Rozmiar końcowy ziaren 50% < 2.5 mm

Prędkość przerobu 400 t/h

Jednostkowe zużycie energii < 1.7 kW h/t

Jednostkowa siła docisku 5.1 N/mm2

Moc silnika 2 x 670 kW

Żywotność bieżni wysadzanych 
trzpieniami ściernymi

17,000 godzin pracy

U.S.A.: Konstrukcja i dane procesowe

Empire Iron Ore Mine 
Michigan, U.S.A.
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Przegląd referencji Przegląd referencji Przegląd referencji 

Kazachstan: 2x HPGR 16 – 170/180 do 
rozdrabniania rudy złota

Firma / lokalizacja Altyntau | Kazakhstan

Średnica walca 1,700 mm

Szerokość walca 1,800 mm

Materiał Ruda złota

Wilgotność materiału max 5%

Maksymalny rozmiar materiału 30 mm

Rozmiar końcowy ziaren P80 - 5mm

Prędkość przerobu 1442 t/h

Jednostkowe zużycie energii < 2.0 kW h/t

Jednostkowa siła docisku 5 N/mm2 (max)

Moc silnika 2 x 1,600 kW

Żywotność bieżni wysadzanych 
trzpieniami ściernymi

8,500 godzin pracy

Kazachstan: Konstrukcja i dane procesowe

Altyntau 
Kazachstan
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Firma / lokalizacja Kudremukh Iron Ore Company Ltd

Średnica walca 1,400 mm

Szerokość walca 1,100 mm

Materiał Granulat rudy żelaza po młynach 
kulowych

Wilgotność materiału 9-11%

Rozmiar materiału 1,300 - 1,600 Blaine (< 0.5mm)

Rozmiar końcowy ziaren 1,600 - 2,150 Blaine

Prędkość przerobu 530 t/h

Jednostkowe zużycie energii 2.2 kW h/t

Jednostkowa siła docisku 1.9 N/mm2

Moc silnika 2 x 660 kW

Żywotność bieżni wysadzanych 
trzpieniami ściernymi

30,500 operating hours

Indie: Konstrukcja i dane procesowe

Indie: HPGR 7 – 140 / 110 do  
rozdrabniania rudy żelaza

Kudremukh Iron Ore 
Company Ltd 
Indie
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Przegląd referencji Przegląd referencji Przegląd referencji 

Mauretania: 2x HPGR 16 – 170 / 180 do  
rozdrabniania rudy żelaza

Firma / lokalizacja SNIM  |  Zouerate, Mauritania

Model HPGR RP 16 - 170/180

Średnica walca 1,700 mm

Szerokość walca 1,800 mm

Materiał Surowa ruda żelaza

Indeks pracy młyna kulowego 11-15 kWh/t

Wilgotność materiału 0-0.5%

Rozmiar materiału -20+1.6mm

Rozmiar materiału 65% < 1.6mm

Prędkość przerobu 1,800 t/h

Zużycie energii < 1.0 kW h/t

Jednostkowa siła docisku 2.7 N/mm2 (max)

Moc silnika 2 x 900 kW

Żywotność bieżni 
wysadzanych trzpieniami 
ściernymi

5,000 godzin pracy

Mauretania: Konstrukcja i dane procesowe

SNIM, Zouerate, 
Mauretania
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Firma / lokalizacja WISCO Minerals Ltd.  |  Wuhan, China

Średnica walca 1,200 mm

Szerokość walca 500 mm

Materiał iron ore pellet feed after ball mills

Wilgotność materiału 3-8%

Rozmiar materiału 1,100 - 1,300 Blaine 

Rozmiar końcowy ziaren 1,600 - 1,800 Blaine

Prędkość przerobu 210 t/h (max)

Jednostkowe zużycie energii < 2.6 kW h/t

Jednostkowa siła docisku 3.8 N/mm2

Moc silnika 2 x 355 kW

Chiny: Konstrukcja i dane procesowe

Chiny: HPGR 3.6 – 120 / 50 do  
rozdrabniania granulatu rudy żelaza

WISCO Minerals Ltd.
Wuhan, Chiny
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Australia: HPGR 10 – 170 / 140 do  
wtórnego kruszenia kimberlitu

Firma / lokalizacja Argyle Diamond Mines Pty Ltd.

Średnica walca 1,700 mm

Szerokość walca 1,400 mm

Materiał Kimberlite rock

Wilgotność materiału 2-4%

Rozmiar materiału 25 mm

Rozmiar końcowy ziaren 39%

Prędkość przerobu 800 t/h max.

Jednostkowe zużycie energii 1.75 kW h/t

Jednostkowa siła docisku 2.96 N/mm2 (max 4.5)

Moc silnika 2 x 950 kW

Żywotność bieżni 
wysadzanych trzpieniami 
ściernymi

4,000 godzin pracy (zestaw 1+2)

6,350 godzin pracy (zestaw 3)

7,000 godzin pracy (zestaw 4)

Australia: Konstrukcja i dane procesowe

Przegląd referencji Przegląd referencji Przegląd referencji 

Argyle Diamond Mine 
Australia Zachodnia
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Firma / lokalizacja CMH  |  Los Colorados, Chile

Średnica walca 1,700 mm

Szerokość walca 1,800 mm

Materiał Surowa ruda żelaza

Wilgotność materiału < 3%

Rozmiar materiału 0-63.5 mm

Rozmiar końcowy ziaren < 6.35 mm (55-75%)

Prędkość przerobu up to 2,000 t/h

Jednostkowe zużycie energii 1.4kW h/t

Jednostkowa siła docisku 3.2 N/mm2

Moc silnika 2 x 1,850 kW

Żywotność bieżni wysadzanych 
trzpieniami ściernymi

14,600 godzin pracy

Chile: Konstrukcja i dane procesowe

Chile: HPGR 16 – 170 / 180 do  
rozdrabniania rudy żelaza

CMH  
Los Colorados, 
Chile
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Portfolio produktów

Weir Minerals posiada asortyment zaawansowanych 
produktów obejmujący wiodące na rynku marki z 
zakresu niemal wszystkich zastosowań w każdym 
środowisku.

Posiadamy cenne portfolio własności intelektualnej, 
stale rozszerzane poprzez badania i rozwój w 
dziedzinie materiałów, technologii i dynamiki 
płynów, w celu zwiększenia żywotność naszych 
produktów. W efekcie tego nasza wiodąca pozycja 
w branży pomp szlamowych łączy się z pozostałym 
asortymentem produktów z kategorii wykładzin 
młynów, hydrocyklonów oraz zaworów szlamowych.

Marki Weir Minerals

Serwis Weir Minerals

Weir Minerals zatrudnia blisko 3000 osób na 
całym świecie. Nasi klienci mają bezpośredni 
dostęp do najlepszych doświadczeń z zakresu 
inżynierii materiałowej.

Konstruktorzy i naukowcy z dziedziny inżynierii 
materiałowej, specjaliści ds. procesów, kierownicy 
projektu i eksperci produkcji w firmach Weir Minerals 
należą do grona najlepszych na świecie.

W celu zagwarantowania klientom dostępu do 
doświadczenia najwyższego stopnia, niezależnie od 
ich lokalizacji stale dzielimy się nabytą w procesie 
stałego doskonalenia wiedzą specjalistyczną.

Nasze zaangażowanie w indywidualny rozwój 
pozwala poszczególnym osobom podnosić swój 
potencjał i tworzyć rzadką w przemysłowym 
środowisku produkcyjnym pasję dla branży.

Weir Minerals  przeprowadza nabór, zatrzymuje 
i nagradza najzdolniejsze osoby z każdej branży 
sektorów przemysłowych.
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Weir Minerals North America
2701 S. Stoughton Rd
Madison, 53716
USA
T: +1 608 221 2261
F: +1 608 221 5807

Weir Minerals Canada
2360 Millrace Court
Mississauga, Ontario
L5N 1W2
Kanada
T: +1 905 812 0881
F: +1 905 813 8170

Weir Minerals Brasil
Rua João Ventura  
Batista, 622 
Vila Guilherme 
02054-100 São Paulo 
Brazylia
T: +55 11 6903 1860
F: +55 11 6903 1870

Weir Minerals Peru
Avenida Argentina #1969 Lima 
Peru
T: +51 1 336 8209
F: +51 1 336 8656

Weir Minerals Mexico
Av. Ruiz Cortines 2700, Bodega 0
Colonia Provivienda La Esperanza
Guadalupe, Nuevo León, 
Meksyk
T: +52 (81) 13 51 95 43
F: +52 (81) 83 27 74 84

Weir Minerals Chile
San Jose 0815
San Bernardo, RM 
Chile
T: +56 2 754 2100
F: +56 2 859 2123

Weir Minerals 
Venezuela
Zona Industrial los Pinos
Manzana 27 
Calle numero 6 
Galpón N#14  
Puerto Ordaz-Estado Bolivar
Wenezuela 8050
T: +58 286 9944737
F: +58 286 9943886

Weir Minerals Europe Limited
Halifax Road
Todmorden
Lancashire 
OL14 5RT
UK
T: +44 (0)1706 814 251 
F: +44 (0)1706 815 350

Weir Minerals France
11 rue Pascal
Europarc du Chene
69673 BRON Cedex
Francja
T: +33 (0)4 72 81 72 72
F: +33 (0)4 72 81 76 43

Weir Minerals Netherlands 
Egtenrayseweg 9
5928 PH Venlo
Holandia
T: +31 77 3895200
F: +31 77 3824844

Weir Minerals Australia
1 Marden Street Artarmon
NSW 2064
Australia
T: +61 2 9934 5100
F: +61 2 9934 5201

Weir Minerals India
Plot No.471/D-1, 3rd Main, IV 
Phase
Peenya Industrial Area
Bangalore - 560 058
Tel: 91 - 80 - 51179230 
Fax: 91 - 80 - 51179230 

Weir Minerals Russia
Korovinskoye Shosse 10, Bld. 
2, entry “B” (o�ces), 127486 
Moskwa, Rosja
T: +7 495 775 08 52 
F: +7 495 775 08 53 

Weir Minerals China
17F Longlife Mansion, No.1566 
West Yan An Road, Szanghaj, 
200052 
Chińska Republika Ludowa
T: +86 2152 588 111 
F: +86 2152 586 580 

Weir Minerals Africa
5 Clarke Street South,  
Alrode, Johannesburg,
Republika Południowej Afryki
T: +27 11 617 0700 
F: +27 11 617 0791

Weir Minerals Poland Sp.z o.o 

ul. Ignacego Domeyki 2, Tel.: +48 12 632 8469 
30-066 Kraków  Fax.: +48 12 632 6499
Poland sales.pl@weirminerals.com
 www.weirminerals.com
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Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z tych produktów lub serwisu prosimy o kontakt z najbliższym biurem sprzedaży 
lub odwiedzenie strony internetowej:

www.weirminerals.com
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