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Przesiewacze wieloczêstoœciowe.
Studium rozwoju
Przesiewacze dwuczêstoœciowe
Najprostszym przypadkiem przesiewacza wieloczêstoœciowego jest przesiewacz dwuczêstoœciowy (PD-C). Maszyna ta
zosta³a pokazana schematycznie na rys. 1, przy czym przedstawiono wariant poziomy, ale maszyna mo¿e byæ równie¿
nachylona do poziomu pod k¹tem á, £ 30o. Do napêdu tego
przesiewacza zastosowano dwa wibratory rotacyjne o jednakowych lub niejednakowych momentach statycznych. Niezwykle wa¿nym parametrem charakteryzuj¹cym pracê przesiewacza dwuczêstoœciowego jest wspó³czynnik prze³o¿enia
prêdkoœci definiowany jako
x=

w1 n1
=
w2 n 2

(1)

Wielkoœæ ta mówi nam, o ile ró¿ni¹ siê od siebie prêdkoœci
k¹towe (lub obrotowe) dwu wibratorów rotacyjnych.

Rys. 2. Przesiewacz doœwiadczalny PD-C

Przyk³adem przesiewacza dwuczêstoœciowego mo¿e byæ
przesiewacz doœwiadczalny opracowany w Katedrze Aparatury Procesowej Politechniki £ódzkiej, pokazany schematycznie
na rys. 2. W zale¿noœci od zastosowanego wspó³czynnika
prze³o¿enia prêdkoœci, mo¿na uzyskaæ ró¿ne tory ruchu
drgaj¹cego maszyny, pokazane przyk³adowo na rys. 3 i 4.
Tory te dotycz¹ trzech charakterystycznych miejsc w maszynie: pocz¹tku, œrodka i koñca sita. Do pomiarów drgañ zastosowano elektroniczny uk³ad pomiarowy z czujnikami piezoelektrycznymi, zamontowanymi w wy¿ej wymienionych
punktach przesiewacza. Dok³adny opis metody pomiarowej
oraz uzyskane liczne wyniki przedstawione zostan¹ w oddzielnych publikacjach.
Ruch drgaj¹cy przesiewacza dwuczêstoœciowego zosta³ opisany analitycznie, jednak z uwagi na ograniczon¹ objêtoœæ niniejszego artyku³u przytoczenie opisu nie jest mo¿liwe.

Rys. 1. Schemat przesiewacz PD-C

Rys. 3. Przyk³adowe tory ruchu drgaj¹cego PD-C, dla x =

n1
1
=
n2
3
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Rys. 4. Przyk³adowy rozk³ad drgañ w kierunku prostopad³ym
n
1
do sita, dla x = 1 =
n2
4
Tablica 1
Warianty konstrukcyjne przesiewacza dwuczêstoœciowego

Lp.

Synchronizacja
wa³ów
napêdowych

3

Przewidywany
charakter
ruchu rzeszota
ko³owy

jednakowe

jednakowe
(w1=w2)
ró¿ne (w1¹w2)

nieliniowy

jednakowe
(w1=w2)

nieliniowy

ró¿ne (w1¹w2)

z³o¿ony

jednakowe
(w1=w2)

linowy

ró¿ne (w1¹w2)

z³o¿ony

jednakowe
(w1=w2)

eliptyczny

Przesiewacze wieloczêstoœciowe stanowi¹ dalszy etap rozwoju maszyn przesiewaj¹cych dwuczêstoœciowych. Na rys. 5
przedstawiono przyk³adowe rozwi¹zanie konstrukcyjne przesiewacza trójczêstoœciowego, napêdzanego trzema wibratorami rotacyjnymi. Wibratory – 1 i 2 pracuj¹ synchronicznie,
przeciwbie¿nie z jednakowymi prêdkoœciami obrotowymi.
Wymuszaj¹ one eliptyczny ruch rzeszota. Wibrator 3 pracuje
ze zmniejszon¹ lub zwiêkszon¹ prêdkoœci¹ k¹tow¹ wzglêdem
dwóch pierwszych. Nak³adanie siê tych dwóch ruchów sk³adowych (1 i 2 + 3) daje z³o¿ony p³aski ruch rzeszota. Przesiewacz przedstawiony na rys. 5 jest równie¿ przesiewaczem
jednop³aszczyznowym.

ró¿ne (w1¹w2)

nieliniowy

Podsumowanie

ró¿ne
4
5
6
7
8

z wykorzystaniem efektu samosynchronizacji dynamicznej
wa³ów napêdowych [1–3]. W tablicy 1 przedstawiono warianty, które bêd¹ badane w Politechnice £ódzkiej.

Prêdkoœci
obrotowe
wa³ów
napêdowych

wspó³bie¿na
(kierunki
obrotów zgodne)

przeciwbie¿na
(kierunki
obrotów
przeciwne)

Rys. 5. Przesiewacz wieloczêstoœciowy PW-C

Momenty
statyczne
wa³ów
napêdowych

1
2
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jednakowe

ró¿ne

W przypadku przesiewaczy dwuczêstoœciowych tak jak
i w innych przesiewaczach jednop³aszczyznowych, wa¿ne jest
w³aœciwe zaprojektowanie uk³adu napêdowego, rozumiane
jako odpowiedni dobór wspó³rzêdnych l1 i l2 oraz h1 i h2
(Rys. 1). Zbyt du¿e odleg³oœci l1 i l2 powoduj¹, i¿ w ruchu rzeszota istotne znaczenie ma ruch skrêtny wokó³ œrodka ciê¿koœci S0, skutkuj¹cy du¿ymi amplitudami pocz¹tku i koñca
sita. W takim przypadku amplitudy œrodka sita s¹ stosunkowo niewielkie. Wówczas warstwa materia³u przesiewanego
bêdzie zwa³owana w obrêbie œrodkowej czêœci sita. Taki przebieg procesu przesiewania jest nie do przyjêcia, gdy¿ mo¿e
dojœæ do wysypywania siê nadmiaru nadawy poprzez burty
boczne przesiewacza. W celu rozwi¹zania tego problemu mo¿na dokonaæ dodatkowego (zwiêkszonego) nachylenia sita do
poziomu.
Znane s¹ nieliczne konstrukcje niemieckich przesiewaczy
dwuczêstoœciowych [4], jednak¿e s¹ one obarczone b³êdem
wynikaj¹cym ze zbyt du¿ych odleg³oœci pomiêdzy œrodkiem
ciê¿koœci, a osiami wibratorów rotacyjnych.
Autorzy niniejszej pracy przewiduj¹ zastosowanie ró¿nych
wariantów konstrukcyjnych przesiewaczy dwuczêstoœciowych

Przesiewacze wieloczêstoœciowe

Niniejsza praca jest jedn¹ z pierwszych z serii poœwiêconej
przesiewaczom wieloczêstoœciowym, w szczególnoœci dwuczêstoœciowym. Prace prowadzone obecnie w Politechnice
£ódzkiej maj¹ na celu przebadanie kinematycznie i procesowo przesiewacza doœwiadczalnego, którego wymiary sita wynosz¹ L = 1,5 m; B = 0,5 m, a masa rzeszota » 350 kg. Na podstawie wyników badañ zostan¹ opracowane za³o¿enia projektowe, a potem opracowany zostanie projekt wykonawczy maszyny przemys³owej o orientacyjnych wymiarach L = 5,0 m;
B = 2,0 m. Przesiewacz ten bêdzie zamontowany w krajowym
przemyœle wydobywczym i jest przewidziany do przesiewania
drobno lub bardzo drobnoziarnowego.
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