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Modelowanie wp³ywu geometrii stabilizatora
na drgania giêtne wa³u mieszad³a
Wstêp
Drgania wa³ów mieszade³ w obszarze obrotów krytycznych,
s¹ czêstym powodem awarii aparatury. Skuteczne im zapobieganie jest jednym z wa¿niejszych zagadnieñ przy projektowaniu mieszalników. Obszern¹ analizê drgañ wa³ów mieszade³ przedstawiono w pracy [1], w której oprócz wyprowadzenia wzorów na czêstoœci drgañ w³asnych wa³ów mieszade³,
poruszono problem drgañ ¿yroskopowych, spowodowanych
znacznymi prêdkoœciami obrotowymi wa³ów i du¿ymi momentami bezw³adnoœci mieszade³. W celu zapobiegania powstawaniu zjawiska rezonansu mechanicznego stosowane s¹
w praktyce stosuje siê stabilizatory drgañ ró¿nej konstrukcji
[2], mocowane na wale mieszad³a.
Celem prezentowanej pracy by³a analiza wp³ywu parametrów geometrycznych stabilizatora oraz sposobu jego usytuowania na wale mieszad³a na amplitudê i czêstoœci krytyczne
drgañ wa³u. Analizy dokonano w oparciu o wyniki przeprowadzonych symulacji numerycznych z zastosowaniem programu
ANSYS. Obliczenia wykonano dla mieszad³a modelowego
w kszta³cie tarczy z mimoœrodem, osadzonej na koñcu wa³u.
Dla ró¿nych parametrów geometrycznych stabilizatora pierœcieniowego sprawdzono, który z dwóch sposobów jego zamocowania – nad czy pod mieszad³em – skuteczniej obni¿a wp³yw
si³, o charakterze bezw³adnoœciowym, wymuszaj¹cych drgania. Ponadto przeanalizowano równie¿ wp³yw momentów ¿yroskopowych na wartoœci pierwszych trzech czêstoœci krytycznych wa³u z mieszad³em.
Za³o¿enia obliczeniowe
Na rys. 1 przedstawiono uk³ad si³ dzia³aj¹cych na wa³
o d³ugoœci l i osadzone na nim mieszad³o z mimoœrodem. Mieszad³o zamodelowano jako tarczê o œrednicy dm i wysokoœci
hm. Mimoœród tarczy mieszad³a wynosi e. Na wa³ mieszad³a
o œrednicy dwm, obracaj¹cy siê z prêdkoœci¹ k¹tow¹ ù,
w miejscu œrodka ciê¿koœci tarczy (z = zm) dzia³a si³a bezw³adnoœci Pb i si³a ciê¿koœci mieszad³a G. Mimoœród tarczy powoduje powstanie dodatkowej si³y Pw wymuszaj¹cej drgania.
Poniewa¿ w czasie ruchu wa³u globalna oœ obrotu z ulega
wygiêciu, dlatego w analizie nale¿y uwzglêdniæ lokaln¹ oœ obrotu zloc prostopad³¹ do przekroju poprzecznego tarczy i przechodz¹c¹ przez œrodek ciê¿koœci przekroju wa³u w odleg³oœci
zm od pocz¹tku globalnego uk³adu wspó³rzêdnych, tj. punktu
0. Przy niewielkiej wartoœci mimoœrodu mo¿na za³o¿yæ, ¿e
spowodowane nim dodatkowe przyspieszenie k¹towe wynosi
zero [3, 4]. Dlatego te¿ przyjêto, ¿e zarówno w uk³adzie lokalnym (xloc, yloc, zloc) jak i globalnym (x, y, z) prêdkoœci k¹towe
tarczy s¹ sta³e i wynosz¹ ù.

Rys. 1. Si³y zewnêtrzne dzia³aj¹ce na wa³ z mieszad³em

Wygiêcie osi wa³u powoduje równie¿ zmianê krêtu tarczy
wzglêdem pocz¹tku globalnego uk³adu wspó³rzêdnych, co powoduje pojawienie siê dodatkowych momentów ¿yroskopowych M¯, dzia³aj¹cych w p³aszczyznach prostopad³ych do globalnej osi obrotu z i mog¹cych mieæ wp³yw ma obni¿enie
czêstoœci krytycznej uk³adu.
Jak ju¿ wczeœniej wspomniano, mimoœród tarczy skutkuje
pojawieniem siê si³y wymuszaj¹cej Pw. Jej sk³adowe w uk³adzie lokalnym wynosz¹:
m
= - mm w2e cos(wt )
Pwxloc

(1)

m
= - mm w2e sin(wt )
Pwyloc

(2)

Zamocowanie na wale stabilizatora (Rys. 2a i b) powoduje
zwiêkszenie masy uk³adu i w konsekwencji zwiêkszenie momentów od si³y ciê¿koœci G o znaku przeciwnym do momentów od si³y wymuszaj¹cej. Momenty te w uk³adzie lokalnym
wynosz¹:
M Gxloc, m + s = - mm + s ge1 sin(wt )

(3)

M Gyloc, m + s = - mm + s ge1 cos(wt )

(4)
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Rys. 2. Sposoby zamocowania stabilizatora drgañ:
a) nad mieszad³em, b) pod mieszad³em

gdzie indeksami m i s oznaczono masy odpowiednio mieszad³a i stabilizatora, natomiast e1 jest wielkoœci¹ nowego,
zmniejszonego mimoœrodu uk³adu mieszad³o – stabilizator.
Momenty te wzglêdem osi x i y dzia³aj¹ na wiêkszych ramionach, które przy za³o¿eniu ma³ych drgañ wynosz¹ yB + e
cos(ùt) i xB + e sin(ùt), gdzie xB i yB to globalne wspó³rzêdne
pocz¹tku uk³adu lokalnego.
Odleg³oœæ zC œrodka ciê¿koœci ca³ego uk³adu jest zmienna
i zale¿y od sposobu usytuowania stabilizatora oraz jego parametrów geometrycznych. Jej mniejsza wartoœæ (Rys. 2a) powoduje zmniejszenie momentu od si³y bezw³adnoœci wzglêdem punktu 0, aczkolwiek zmniejsza siê równie¿ wtedy moment od si³y ciê¿koœci G t³umi¹cej drgania. W przypadku
przedstawionym na rys. 2b wzrasta moment od si³y ciê¿koœci,
jednak¿e roœnie równoczeœnie moment od si³y bezw³adnoœci,
co jest niekorzystne. Dlatego te¿, aby rozstrzygn¹æ, który sposób usytuowania stabilizatora jest korzystniejszy, zosta³a
przeprowadzona analiza numeryczna drgañ dla przedstawionych na rys. 2 dwóch ró¿nych sposobów zamocowania masy
stabilizuj¹cej.

t³umienie wewnêtrzne materia³u wa³u, przyjmuj¹c bezwymiarowy wspó³czynnik t³umienia î = 0,01, dziêki czemu amplituda drgañ rezonansowych osi¹ga³a skoñczon¹ wartoœæ.
Obliczenia przeprowadzono dla nastêpuj¹cych parametrów
geometrycznych i w³asnoœci materia³owych uk³adu wa³ – mieszad³o: zm = 2,52 m; l = 2,6 m; dm = 0,5 m; hm = 14 × 10-3 m;
dwm = 8 × 10-3 m; E = 2,1 × 1011 Pa; õ = 0.3; ñ = 7850 kg/m3, gdzie
E – modu³ Younga, õ – wspó³czynnik Poissona, ñ – gêstoœæ
stali.
Przyk³adowe wyniki obliczeñ przedstawiono na rys. 3–6,
które obrazuj¹ wp³yw œrednicy wewnêtrznej stabilizatora
pierœcieniowego dsw, jego wysokoœci hs, oraz gruboœci œcianki g
na czêstoœæ drgañ w³asnych oraz na wartoœci amplitudy
drgañ rezonansowych Ar dla obu analizowanych przypadków
usytuowania stabilizatora.
Na podstawie przeprowadzonych symulacji numerycznych
mo¿na stwierdziæ, ¿e wraz ze wzrostem masy stabilizatora
zmniejszaj¹ siê zarówno amplituda drgañ rezonansowych,
jak równie¿ czêstoœci drgañ w³asnych w porównaniu z czêstoœciami drgañ wa³u bez stabilizatora, wynosz¹cymi odpowiednio Ar = 0,028 m oraz nkr = 15,3 Hz. Niekorzystny efekt
obni¿enia czêstoœci krytycznych wa³u jest szczególnie wyraŸny w przypadku stabilizatora zamocowanego pod mieszad³em.

Rys. 3. Czêstoœæ krytyczna dla g = 0,004 m

Analiza numeryczna
Poniewa¿ sk³adowe si³y wymuszaj¹cej zale¿¹ od k¹ta obrotu ö = ùt, dlatego te¿ w programie ANSYS zastosowano analizê harmoniczn¹ pozwalaj¹c¹ okreœliæ wartoœæ si³y wymuszaj¹cej w funkcji k¹ta ö. Wa³ mieszad³a zosta³ zamodelowany elementami belkowymi BEAM189. Jest to trójwêz³owy
element, posiadaj¹cy macierz ¿yroskopow¹, dziêki czemu
w obliczeniach uwzglêdnione zosta³y momenty ¿yroskopowe
(Rys. 2). Wiruj¹c¹ tarczê mieszad³a zamodelowano elementem masy skupionej MASS21, który równie¿ posiada macierz
¿yroskopow¹. Niezrównowa¿one si³y wymuszaj¹ce zosta³y zamodelowane zgodnie z równaniami (1) i (2). W analizie
uwzglêdniono równie¿ momenty od si³y ciê¿koœci masy stabilizatora i mieszad³a, zadane równaniami (3) i (4). Za³o¿ono
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Rys. 4. Amplituda krytyczna dla g = 0,004m
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Rys. 7. Zale¿noœæ czêstoœci drgañ w³asnych od czêstoœci k¹towej
wa³u mieszad³a

Rys. 5. Czêstoœæ krytyczna dla g = 0,017 m

ny wp³yw momentów ¿yroskopowych na czêstoœci drgañ
w³asnych uk³adu wa³ – mieszad³o.
Podsumowanie

Rys. 6. Amplituda rezonansowa dla g = 0,017 m

Na rys. 7 przedstawiono zale¿noœæ wartoœci trzech pocz¹tkowych czêstoœci drgañ w³asnych wa³u z mieszad³em bez
stabilizatora dla ró¿nych prêdkoœci k¹towych (tzw. wykres
Campbella). Pozwala to na oszacowanie wp³ywu momentów
¿yroskopowych, rosn¹cych wraz ze wzrostem prêdkoœci k¹towej, na wartoœci czêstoœci krytycznych drgañ uk³adu. Na podstawie przedstawionych wyników mo¿na stwierdziæ nieznacz-

W pracy przeanalizowano wp³yw geometrii i sposobu zamocowania stabilizatora na czêstoœci w³asne i amplitudê krytyczn¹ drgañ wymuszonych wa³u mieszad³a. Przeprowadzone
symulacje wykaza³y, ¿e nale¿y kierowaæ siê du¿¹ ostro¿noœci¹
przy projektowaniu stabilizatora, gdy¿ kosztem zmniejszenia
amplitudy drgañ rezonansowych mo¿na spowodowaæ równie¿
zmniejszenie wartoœci pierwszej czêstoœci krytycznej drgañ,
co wi¹¿e siê z obni¿eniem zakresu obrotów krytycznych
i mo¿e prowadziæ do wczeœniejszej awarii aparatury.
Na podstawie uzyskanych wyników obliczeñ mo¿na równie¿ stwierdziæ nieznaczny wp³yw momentów ¿yroskopowych
na czêstoœci drgañ w³asnych uk³adu wa³ – mieszad³o w zakresie czêstoœci k¹towych do 500 rad/s. Zmniejszenie amplitudy
rezonansowej drgañ jest wiêc bardziej skutkiem t³umienia si³
bezw³adnoœci ni¿ momentów ¿yroskopowych przez stabilizator.
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