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Analiza drgañ rzeszota z osi¹ wa³u napêdowego
przesuniêt¹ wzglêdem œrodka ciê¿koœci
x2 (t ) = 2c - A sin(wt ) + xi

Wprowadzenie
Przesiewacze o drganiach ko³owych z osi¹ wa³u napêdowego przesuniêt¹ wzglêdem œrodka ciê¿koœci rzeszota wykorzystywane s¹ do wstêpnej klasyfikacji wymiarowej w sytuacjach, w których konieczne jest zró¿nicowanie dynamiki
drgañ pok³adu na jego d³ugoœci [1]. Pracuj¹ one przy k¹tach
nachylenia pok³adu: 15–30 [°], a dynamika ich drgañ opisywana wskaŸnikiem podrzutu u2, umo¿liwia uzyskiwanie stosunkowo wysokich wartoœci [1,2]. W dotychczasowych analizach i badaniach dotycz¹cych przesiewaczy o drganiach
ko³owych, rozpatrywano przesuniêcie œrodka ciê¿koœci wzglêdem osi wa³u napêdowego wzd³u¿ osi normalnej do pok³adu.
Pozytywne wyniki badañ weryfikuj¹cych wyniki tych analiz
pozwoli³y na przewidywanie trajektorii ruchu dowolnych
punktów rzeszota [1].
Celem opracowania jest opis sposobu analizy i jej weryfikacji eksperymentalnej, dla przypadku, w którym oœ wa³u wibratora przesuniêta jest wzglêdem œrodka ciê¿koœci na kierunku normalnym i stycznym do pok³adu roboczego.
Wyniki badañ analitycznych
Wstêpne analizy i próby ich weryfikacji wykaza³y poprawnoœæ decyzji dotycz¹cej wyboru modelu analitycznego pokazanego na rys.1.
We wczeœniejszym etapie realizacji pracy wykorzystano
opisuj¹ce model (Rys. 1) równania:
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Rozwi¹zania opisuj¹ce ruch punktów, pokazanych na rys. 1
wyra¿one zosta³y wzorami:
x1 (t ) = - xi - A sin(wt )
y1 (t ) = - A cos(wt ) - xiF sin(wt )

(2)

y2 (t ) = - A cos(wt ) - (xi + 2c)F sin(wt )

(3)

Opis parametrów równañ jest zgodny z modelem podstawowym [1]. Ró¿nicê stanowi wprowadzenie wartoœci c, okreœlaj¹cej odleg³oœæ œrodka ciê¿koœci rzeszota od osi wa³u napêdowego na kierunku stycznym do pok³adu sitowego (Rys. 1).
Pe³en zakres planowanych badañ i analiz obejmowa³
sprawdzenie mo¿liwych do uzyskania w modelu przesuniêæ
œrodka ciê¿koœci, jednak ze wzglêdu na objêtoœæ niniejszej
pracy zaprezentowano g³ównie wyniki dotycz¹ce przesuniêcia
na kierunku stycznym do pok³adu sitowego (b = 0 [mm] ).
Do analizy przyjêto nastêpuj¹ce dane opisuj¹ce przygotowane do badañ stanowisko:
– masa drgaj¹ca: m = 460 [kg]
– moment statyczny mas niewywa¿onych m0r0 = 1,38 [kgm]
– przesuniêcie œrodka ciê¿koœci b = 0, c = ±0,15 [m]
– odleg³oœæ punktu 1 od œrodka ciê¿koœci xi = 700 mm,
– odleg³oœæ punktu 2 symetrycznie wzglêdem osi symetrii
prostopad³ej do pok³adu sitowego, przechodz¹cej przez oœ
wa³u napêdowego
Na rys. 2 pokazano trajektorie punktów 1 i 2 (Rys. 1) wyznaczone na podstawie analizy teoretycznej. Widaæ wyraŸnie,
¿e k¹ty nachylenia d³ugich osi elips ró¿ni¹ siê od siebie. Ró¿nice widaæ równie¿ w proporcjach elips, opisuj¹cych trajektorie wybranych punktów.
Na rys. 3 pokazano trajektorie tych samych punktów dla
b = 0 i c = 0,15 mm.
Rys. 3 stanowi lustrzane odbicie rys. 2. Wynika to z faktu,
¿e w analizie rozpatrujemy punkty rozmieszczone symetrycznie wzglêdem œrodka ciê¿koœci maszyny.
W powy¿szych analizach rozpatrywano uk³ad drgaj¹cy,
w którym k¹t nachylenia pok³adu wynosi³ b = 0°. W badaniach eksperymentalnych wykorzystano laboratoryjny przesiewacz o drganiach ko³owych, z dodatkowym obci¹¿nikiem
mocowanym od strony miejsca za³adunku lub wy³adunku.
Przesiewacze tego typu pracuj¹ przy k¹tach nachylenia
pok³adu dochodz¹cych do 30°. Na
rys. 4 pokazano przyk³adowo prognozowane wyniki pomiaru.
Weryfikacja wyników analizy

Rys. 1. Model analityczny przesiewacza

W sk³ad stanowiska badawczego
wchodzi przesiewacz WK zamontowany w laboratorium Katedry Maszyn
Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. Stanowisko wykorzystywane
jest do badañ drgañ przesiewaczy
z napêdem jednowa³owym i okreœlania parametrów decyduj¹cych o sku-
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Rys. 2. Trajektorie punktu 1 i 2 dla œrodka ciê¿koœci usytuowanego w pozycji b = 0 mm i c = –0,15 mm (Rys. 1)
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Rys. 3. Trajektorie punktu 1 i 2 dla œrodka ciê¿koœci usytuowanego w pozycji b = 0 mm i c = 0,15 mm (Rys. 1)

tecznoœci procesu. Zamontowany na stanowisku przesiewacz WK, pokazano na rys. 5.
Zmianê po³o¿enia œrodka ciê¿koœci umo¿liwia³a dodatkowa masa, 60 [kg], pokazana
na rys. 6.
Aby wykonaæ odpowiednie zdjêcia, na
których by³oby mo¿liwe zaobserwowanie
trajektorii ruchu rzeszota, przygotowano
komory, w których lokalizowano aparat fotograficzny (Rys. 5). W tablicy 1 pokazano
przyk³adowe rejestracje trajektorii.
Wnioski
Przedstawiony model analityczny umo¿liwia przewidywanie trajektorii drgañ przesiewaczy z osi¹ wa³u wibratora przesuniêt¹
Tablica 1
wzglêdem œrodka ciê¿koœci rzeszota. Efekty
Przyk³adowe zestawienie wyników badañ
badañ eksperymentalnych potwierdzi³y wyObci¹¿enie od strony miejsca za³adunku – po³o¿enie poziome
niki uzyskane w analizie teoretycznej. Pol
s
Oy
Ox
Ay
Ax
a
twierdzenie dotyczy wy³¹cznie tendencji
w zmianach kszta³tu trajektorii drgañ. Wy[mm]
[–]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
niki wskazuj¹ na mo¿liwoœæ kszta³towania
KP
30,93
0,323
4,116
5,312
2,1
2,7
173
dynamiki w zakresie szerszym, ni¿ w przypadku stosowania przesuniêcia osi wa³u
wzglêdem œrodka ciê¿koœci wy³¹cznie na
KT
25,75
0,388
4,889
5,821
2,4
2,9
63
kierunku normalnym do powierzchni pok³adu. Umo¿liwia to modelowanie trajektoKP – zdjêcia wykonane w komorze od strony wlotu przesiewacza (nadawa); KT – zdjêcia wykonarii poszczególnych punktów pok³adu w spone w komorze od strony wylotu przesiewacza (produkt); l – odleg³oœæ miêdzy punktami œwietlnymi na rysunku; S – skala rysunku; Ox – oœ du¿a elipsy; Oy – oœ ma³a elipsy; Ax, Ay – amplitudy sób pozwalaj¹cy na wykorzystanie przesiewaczy WK zamiast linii bananowych [1],
drgañ rzeszota podczas hamowania; a – k¹t nachylenia d³u¿szej osi elipsy.
wykorzystywanych np. podczas odwadniania.
Ze wzglêdu na brak informacji dotycz¹cych momentu bezw³adnoœci rzeszota
uzyskane wyniki nie by³y weryfikowane
w zakresie wartoœci amplitud.
Rys. 4. Trajektorie punktu 1 i 2 dla œrodka ciê¿koœci usytuowanego w pozycji
zbli¿onej do pokazanej na rys. 1
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