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Badania symulacyjne ruchu grudek
w rynnowym grudkowniku wibracyjnym
dla ró¿nych œrednic rynny
Wstêp
W Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH przeprowadzono badania grudkowania na rynnowym grudkowniku wibracyjnym (Rys. 1). Celem tych badañ
opisanych w pracy [1] by³o okreœlenie zale¿noœæ wytrzyma³oœci wytworzonych grudek od wskaŸnika podrzutu i œrednicy
rynny grudkownika. Badania polega³y na grudkowaniu porcji
materia³u a nastêpnie grudki po ok. 30 [min] od zakoñczenia
grudkowania by³y œciskane na urz¹dzeniu opisanym w pracy
[3]. Dziêki tym badaniom uzyskano wartoœci wytrzyma³oœci
grudek na naciski statyczne.
Maksymalne wartoœci uzyskano przy wartoœci wskaŸnika
podrzutu le¿¹cego w w¹skim przedziale u2 = 5¸5,5. W¹ski
przedzia³ maksymalnych wartoœci si³ œciskaj¹cych i gwa³towne spadki tej si³y s¹ zgodne z rozwa¿aniami teoretycznymi.
Nie stwierdzono natomiast wyraŸnego wp³ywu promienia
rynny na wytrzyma³oœæ grudek (Tablica 1). Si³a niszcz¹ca
grudki o œrednicy 20 [mm] oscyluje wokó³ wartoœci 7,5 [N],
a œrednie odchylenie od tej wartoœci wynosi 8%.

Rys. 1. Rynnowy grudkownik wibracyjny wyposa¿ony w œlimak

Tablica 1
Wyniki badañ grudek
Promieñ
rynny
R [mm]

Œrednica
Stopieñ
wype³nienia grudek
j [%]
[mm]

Œrednia si³a
niszcz¹ca
grudki
[N]

Œrednia
przeliczeniowa si³a
niszcz¹ca grudki
[N]

75

10,8

8

2,5

8,2*

75

14,3

15

5,0

7,3*

100

10,8

10

3,5

8,6*

100

14,3

20

7,3

7,3

125

10,8

20

8,2

8,2

125

14,3

20

7,6

7,6

* Œrednia przeliczeniowa si³a niszcz¹ca grudki przeliczona wg wzoru dla
grudek o œrednicy 20 [mm] [6].

Aby dok³adniej przeanalizowaæ ruch grudki w rynnowym
grudkowniku wibracyjnym wykorzystano metodê symulacji.
W symulacji tej uwzglêdniono pó³okr¹g³y kszta³t rynny grudkownika jak równie¿ po³o¿enie pocz¹tkowe grudki na œciance
rynny [5].
Drugim etapem by³o poszerzenie badañ symulacyjnych,
w których uwzglêdniono ró¿ne promienie rynny. Celem tych
badañ by³o okreœlenie czy promieñ rynny ma wp³yw na wytrzyma³oœæ grudek.
Opis programu
W badania symulacyjnych korzystano z programu wykorzystuj¹cy model pokazany na rys. 2. W modelu tym rynna

Rys. 2. Model podrzucania grudki w rynnie

o okreœlonym promieniu wykonuje ruch obrotowy wokó³ w³asnej osi, w którym porusza siê grudka o ustalonej œrednicy.
W modelu tym w porównaniu do modelu p³askiego uwzglêdniono zakrzywienie rynny jak i po³o¿enie pocz¹tkowe grudki
na œciankach grudkownika co jest zgodne z zaobserwowanym
przesuwaniem siê warstwy materia³u w grudkowniku.
W programie przyjêto trzy promienie rynny 75, 100 i 125
[mm] czyli takie jakie mia³ grudkownik w trakcie badañ.
Œrednicê grudki przyjêto jako równ¹ 20 [mm], co jest zgodne
z przeciêtn¹ wielkoœci¹ grudek otrzymywanych w badaniach.
Dok³adnoœæ próbkowania ustawiono na 0,1 [ms], co stanowi³o
ok. 1/10000 cyklu drgañ. Taka precyzja próbkowania da³a
wystarczaj¹c¹ dok³adnoœæ symulacji, a sama symulacja nie
trwa zbyt d³ugo. Dok³adny opis programu symulacyjnego
przedstawiono w pracy [5]. Przyk³adowy zrzut z ekranu programu symulacyjnego pokazano na rys. 3.
Program do symulacji umo¿liwia³ ustawienie sta³ej amplitudy drgañ rynny grudkownika, której regulacja jest mo¿liwa
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Rys. 3. Ekran programu symulacyjnego

w zakresie od 1 do 20 [mm] ze skokiem 1 [mm]. Okreœlono
równie¿ po³o¿enie pocz¹tkowe grudki na dnie rynny lub na jej
œciankach. Dodatkowo okreœlano maksymalny czas trwania
pojedynczego cyklu drgañ. W trakcie jednej serii symulacji
zmieniano p³ynnie czêstotliwoœæ drgañ rynny w zakresie od
20 do 100 [rad/s] ze skokiem 1 [rad/s]. Dziêki takim parametrom mo¿na by³o uzyskaæ wskaŸnik podrzutu w granicach
od u2 = 0,5÷20 (przy najwy¿szej amplitudzie).
Dla ka¿dego badania program oblicza prêdkoœæ wzglêdn¹
grudki i rynny w momencie zderzenia. Prêdkoœæ ta wraz ze
wskaŸnikiem podrzutu dla jakiego ta sytuacja wyst¹pi³a zapisywane s¹ w tabeli. Po zakoñczeniu ca³ej serii symulacji
mo¿emy uzyskaæ wykres tych zale¿noœci.

Rys. 5. Wykres zale¿noœci prêdkoœci wzglêdnej od wskaŸnika podrzutu dla trzech promieni rynny i œrodkowego po³o¿enie grudki

Przeprowadzone symulacje i wnioski
Symulacje przeprowadzono dla pojedynczej grudki dla
trzech ró¿nych œrednic rynny. Zale¿noœci otrzymane w trakcie badania rynny o promieniu 125, 100 i 75 mm pokazano na
rys. 4 i 5. W pierwszym etapie grudka znajduje siê w œrodkowym po³o¿eniu pocz¹tkowym (Rys. 4).
Jak widaæ z przedstawionego wykresu dla œrodkowego
po³o¿enia pocz¹tkowego grudki krzywe siê pokrywaj¹. Wynika z tego, ¿e w takim przypadku promieñ rynny nie ma wiêkszego wp³ywu na prêdkoœæ wzglêdn¹ grudki i rynny w chwili
zderzenia.
Drugi rozpatrywany przypadek dotyczy po³o¿enia na œciance rynny dx = 30 mm (Rys. 5).
W tym przypadku mo¿emy zauwa¿yæ pewne przesuniêcie
maksymalnych wartoœci prêdkoœci. Przesuniêcie to jest bardziej zwi¹zane z tym ¿e wartoœæ dx wynosz¹ca 30 mm, jest
proporcjonalnie wiêksza dla rynny o R = 75 mm ni¿ dla rynny
o promieniu R = 125 mm.
Na podstawie badañ symulacyjnych mo¿na stwierdziæ, ¿e
promieñ rynny w rynnowym grudkowniku wibracyjnym nie
ma wiêkszego wp³ywu na wytrzyma³oœæ grudek. Symulacja
potwierdza otrzymane wyniki eksperymentalne.
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