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Dobór parametrów drgañ przesiewacza VPJ
Wprowadzenie

Na rys. 1 pokazano model fizyczny uk³adu drgaj¹cego seg-
mentu przesiewacza VPJ produkowanego przez OFAMA VI-
BRA sp. z o.o. Jest to przesiewacz o bezpoœrednim wzbudze-
niu sit, w którym do napêdzania bijaka wykorzystano silniki
wibracyjne [1, 2]. Ze wzglêdu na nieci¹g³oœæ geometryczn¹,
uk³ady takie sprawiaj¹ problemy podczas ich analizy. Celem
opracowania jest wykorzystanie metod symulacyjnych do
przewidywania drgañ pok³adu sitowego. W segmencie prze-
siewacza (Rys. 1) drgania sita – 3, podpartego na podporach –
5 i napiêtego na kierunku równoleg³ym do kierunku prze-
p³ywu nadawy z si³¹ P, wywo³ywane s¹ jak ju¿ wspomniano,
prac¹ silników wibracyjnych – 1, po³¹czonych z belk¹ bijaka –
2, wspartego na podporach sprê¿ystych – 4. Wstêpnie nasta-
wiona strefa nieczu³oœci, okreœlaj¹ca odleg³oœæ belki roboczej
– 2 od sita – 1 (odleg³oœæ od jej koñców do powierzchni sita)
wynosi e = 0 [mm]. Ca³y uk³ad drgaj¹cy zawieszony jest na
gumowych podporach sprê¿ystych – 4. Dla rzeczywistych pa-
rametrów stanowiska okreœlono zastêpcze wspó³czynniki
sprê¿ystoœci zastosowanych podpór sprê¿ystych. Wynosi³y
one 249,7 [kN/m]. W napêdzie zastosowano dwa typy silni-
ków wibracyjnych o parametrach zestawionych w tablicy 1.

W napêdzie zastosowano dwa typy silników wibracyjnych
o parametrach zestawionych w tablicy 1.

Tablica 1
Wybrane silniki ITALVIBRAS

Kod Symbol
Obroty

[1/min]

m0r0

[kgmm]

M

[kg]

Max.
amplituda

drgañ

[mm]

600222 MVSI 3/1100-S90 3000 110 23 1,7

601408 MVSI 15/700-S02 1500 286 23,5 4,5

W zale¿noœci od typu zastosowanego silnika ca³kowita
masa drgaj¹ca wynosi³a 161[kg] dla silników 600222 i 163,6

[kg] dla silników 601408, co zapewnia³o pracê uk³adu powy-
¿ej czterokrotnoœci czêstoœci drgañ w³asnych uk³adu z maksy-
malna amplitud¹ drgañ belki, odpowiednio dla zastosowa-
nych silników: 1,4 i 3,5 [mm].

Model fizyczny uk³adu

Na rys. 2 pokazano przyjêty do dalszej analizy fizyczny mo-
del uk³adu. Przyjêto, ¿e sumaryczny moment statyczny wyno-
si m0r0, masa drgaj¹ca zwi¹zana z belk¹ robocz¹ to m a para-
metry zawieszenia sprê¿ystego opisano wspó³czynnikiem
sprê¿ystoœci k1 oraz t³umieniem c1. Parametry pok³adu sito-
wego opisuj¹ jego masa mp oraz wartoœci charakteryzuj¹ce
w³aœciwoœci zwi¹zane ze sprê¿ystoœci¹ oraz t³umieniem kp

i cp. Wartoœci te ze wzglêdu na problem z okreœleniem zmien-
nych w³aœciwoœci sita na osi równoleg³ej do osi belki roboczej,
s¹ elementami najtrudniejszymi do ujêcia w modelu.

W oparciu o model fizyczny, drgania uk³adu opisaæ mo¿na
równaniem:
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w którym modu³ nieliniowy N(x) opisuje zale¿noœæ:
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Zapis (1) przekszta³cono do postaci umo¿liwiaj¹cej opraco-
wanie modelu analogowego:
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Model analogowy uk³adu

Opracowany analogowy model jednomasowego uk³adu
drgaj¹cego, pokazano na rys. 3. W tablicy 2 zestawiono war-
toœci parametrów wykorzystanych w modelu.
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Rys.1. Schemat uk³adu drgaj¹cego segmentu przesiewacza VPJ

Rys. 2. Model fizyczny uk³adu
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Wyniki analizy

Przebiegi zapisane podczas prowadzenia symulacji, zapisa-
ne w przestrzeni roboczej programu Matlab, zapisywano
w formacie ASCII, po czym importowano je do arkusza kalku-
lacyjnego Excel i programu STATISTICA. Na rys. 4 pokazano
maksymalne wychylenie belki w górê i maksymalne wychyle-
nie belki w dó³ dla uk³adu wibracyjnego z silnikami MVSI
15/700-S02.

Eksperymentalna weryfikacja wyników

Na rys. 5 pokazano zmierzone metod¹ fotograficzn¹ ampli-
tudy drgañ belki roboczej dla silników MVSI 15/700-S02

i przy ustawieniu momentu statycznego na 50% wartoœci
maksymalnej. Uœrednienie uzyskanych wyników wskazuje
na poprawnoœæ przyjêtego sposobu analizy.

Wnioski

Zmiana rozmiaru strefy nieczu³oœci (w granicach 0�2 [mm])
nie ma istotnego wp³ywu na drgania pok³adu sitowego.
Z uwagi na nik³y wp³yw wartoœci e na drgania, w kolejnych
analizach bêdzie mo¿na pomin¹æ ten parametr. Pewien
wp³yw na zmianê wychyleñ belki ma wartoœæ kp, jest to jed-
nak parametr trudny do regulowania w szerokim zakresie.
Najwiêkszy wp³yw na wychylenia belki (jej skok) ma moment
statyczny mas niewywa¿onych. Zakres maksymalnych
wskaŸników dynamicznych u0 belki mieœci siê w granicach
wartoœci stosowanych w przesiewaczach z bezpoœrednim
wzbudzeniem sit.
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Tablica 2
Parametry modelu

n m m0r0 k1 = kz c1 mp kp cp

[obr/min] [kg] [kgm] [N/m] [kg/s] [kg] [N/m] [kg/s]

1500 163,5 0,572 249657 10000 0 250000 100

3000 161 0,220 249657 10000 0 250000 100

Rys. 3. Analogowy model jednomasowego segmentu przesiewacza VPJ

Rys. 4. Maksymalne wychylenia belki roboczej w górê (linia
ci¹g³a) i w dó³ (linia przerywana) dla silników MVSI 15/700-S02

Rys. 5. Wyniki pomiarów amplitudy dla silników o obrotach
1500 [obr/min] – MVSI 15/700-S02
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