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Opis
Do przesuwania przenośników podścianowych
zgrzebłowych oraz końcówki (zwrotni) przenośnika
taśmowego służą urządzenia typu:
UPP-1
UPP-2

UPP-2

UPP-3

Urządzenia typu UPP są wykonane jako końcowa część przenośnika podścianowego
taśmowego i realizują osiowy najazd na ten przenośnik, przenośnika podścianowego
zgrzebłowego. Po wybraniu całego skoku urządzenia (wg tabeli) następuje przesunięcie
zwrotni przenośnika taśmowego.
Umożliwia to przemieszczanie za postępem ściany, przenośnika podścianowego
w całości.
Możliwe jest również przesuwanie napędu wysypowego przenośnika
ścianowego w przypadku połączenia tych przenośników ze sobą.
Sposoby rozpierania urządzenia typu UPP każdorazowo
uzgadnia się z Odbiorcą i uwzględnia się warunki lokalne panujące
w miejscu zabudowy.
Współpracujące przenośniki zgrzebłowe mogą być
zabudowane jako elastyczne lub mogą posiadać część
sztywną (tzw. mostową).
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Dane techniczne

Typ urządzenia

UPP – 1

UPP – 2

UPP – 3

± 30

± 30

± 30

±5

±5

±5

1000, 1200

1000, 1200

1000, 1200

Szerokość rynny przenośnika zgrzebłowego [mm]

do 1104

do 1104

do 1104

Długość urządzenia w wersji podstawowej [mm]

17 100 (dla 10 segmentów)

19 750 (dla 10 segmentów)

19 750 (dla 10 segmentów)

10 + dodatkowe wg uzgodnienia

10 + dodatkowe wg uzgodnienia

10 + dodatkowe wg uzgodnienia

10,5

10

12,4

Dopuszczalne nachylenie podłużne wyrobiska [o]
Dopuszczalne nachylenie poprzeczne wyrobiska [ ]
o

Szerokość taśmy [mm]

Ilość segmentów [szt.]
Maksymalna wielkość najazdu dla 10 segmentów [m]
Rozpieranie (opcje):

- 2 stopy rozpór na
pierwszym przęśle,
- 2 stopy rozpór na zwrotni
lub pierwszej podporze

- 2 rozpory przed pierwszym
przęsłem
- 2 rozpory za zwrotnią

- 2 rozpory przed pierwszym
przęsłem
- 2 rozpory za zwrotnią

-

do ociosów chodnika na przęśle
dołącznym

do ociosów chodnika na przęśle
dołącznym

-

na wybranych przęsłach

na wybranych przęsłach

Maksymalna siła układu przekładkowego [kN]

2100

2100

2100

Ciśnienie zasilania [MPa]

31,5

31,5

31,5

Pionowe
Poziome – stosowane alternatywnie zamiast
rozpór przy zwrotni
Korekcja pionowa trasy

Przeznaczenie
Urządzenia przekładkowe we wszystkich odmianach konstrukcyjnych
realizują osiowy najazd przenośnika podścianowego zgrzebłowego
na końcówkę przenośnika taśmowego, którą stanowią połączone
ze sobą przęsła i odpowiednio dostosowana zwrotnia.

zaś z drugiej strony posiadają możliwość blokady w wybranym
miejscu toru.
Sposób blokowania i prowadzenia podwozia po torze jest jedną z cech
charakterystycznych dla poszczególnych odmian urządzenia.

Przemieszczanie podwozia względem przęseł wymuszają siłowniki
hydrauliczne połączone z jednej strony przegubowo z podwoziem,
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Urządzenie UPP-1

Urządzenie UPP-2

Urządzenie to wyposażono w drabinki połączone z blachami
bocznymi przęseł.

Prowadzenie podwozia i ryglowanie siłowników przesuwu (4 lub 8)
realizowane jest na torze przęseł, którego części stanowią zębatki
jednostronne z uzębieniem skierowanym na zewnątrz urządzenia.

Drabinki prowadzą podwozie napędu i stanowią oparcie dla rygli
siłowników przesuwu w ilości 4 lub 8 sztuk.

Dodatkowo urządzenie umożliwia rozpieranie w płaszczyźnie poziomej
i korygowanie przęseł w płaszczyźnie pionowej.

UPP-2

UPP-2
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Urządzenie UPP-3
Prowadzenie podwozia i ryglowanie siłowników realizowane jest na torze przęseł
z zębatkami dwustronnymi tzn. że każda zębatka posiada uzębienie od strony
zewnętrznej i wewnętrznej. Do przesuwu podwozia napędu zastosowano dwa
siłowniki zamontowane od strony zwrotni przenośnika taśmowego.
Dodatkowo przewidziano możliwość rozpierania poziomego
i korekcji pionowej jak w UPP-2.

UPP-3

UPP-3

Oferujemy
Urządzenia UPP spełniają zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i elementów zgodnie
z Dyrektywą 98/37/WE oraz zasadnicze wymagania dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych
do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z Dyrektywą 94/9/WE jako urządzenie
grupy i kategorii M2.
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Przeznaczenie
Kruszarka dynamiczna KD BW 800-1200
przeznaczona jest do kruszenia węgla i kamienia
w celu ułatwienia dalszego transportu urobku.
Zabudowana jest w chodniku na trasie przenośnika
zgrzebłowego podścianowego o szerokości rynien
od 750 do 1104 mm.

Budowa
Kruszarka składa się z następujących podzespołów:
wlotu
kadłuba
wylotu
wału kruszącego
pokrywy kadłuba
napędu z przekładnią pasową
osłony napędu
układu zraszania
układu hydraulicznego
układu elektrycznego

Kadłub z wałem kruszącym
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Dane techniczne

Wydajność kruszarki

równa wydajności przenośnika

Wysokość kruszarki [m]

1,85

Długość kruszarki [m]

4,50

Szerokość kruszarki [m]

1,97

Szerokość/wysokość przelotowa na wejściu [mm]

900÷1200/908

Gabaryt materiału na wejściu (szerokość/wysokość) [mm]

800/800

Gabaryt materiału na wyjściu (szerokość/wysokość) [mm]

200/350

Wysokość położenia noży nad rynną [mm]

150-310

podkładki o grubości (skok) [mm]

40

Zakres szerokości przenośnika zgrzebłowego [mm]

750÷1104

Prędkość obrotowa wału [min-1]

475

Prędkość obrotowa noży kruszących [m/s]

v=22,6

Moc silnika [kW]

90-200

Napięcie zasilania [V]

500, 1000 lub 3300

Stopień ochrony obudowy

≥IP54

Masa kruszarki [kg]

12000

Moment zamachowy GD [Nm ]
2

11400

2

Max wytrzymałości materiału kruszonego [MPa]

130

Oferujemy
Kruszarka spełnia zasadnicze wymagania dla maszyn i elementów bezpieczeństwa zgodnie z Dyrektywą 98/37/WE
oraz zasadnicze wymagania dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach
zagrożonych wybuchem zgodnie z Dyrektywą 94/9/WE jako urządzenie grupy I kategorii M2.

Kruszarka dynamiczna
KD BW 800-1200
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