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Wstęp

Ważnym zjawiskiem dynamicznym, obecnie wykorzystywanym 

w technice wibracji, jest efekt samosynchronizacji obracających się 

wałów napędowych silników elektrycznych.

Zjawisko to polega na samoistnym wpadaniu w obroty synchro-

niczne dwóch lub wielu wałów niewyważonych, które są osadzone 

w jednym ciele sztywnym. Powoduje to synchroniczny ruch drgający 

całej masy, tj. płyty sztywnej łączącej wibratory, samych wibratorów jak 

i innych elementów zamocowanych do płyty.

W technice częściej wykorzystuje się przypadek synchronizacji 

współbieżnej. W tym przypadku dwa wały niewyważone obracają się 

w tych samych kierunkach. Ten przypadek bywa szczególnie często 

wykorzystywany w napędach wibracyjnych maszyn przesiewających. 

Przy synchronizacji współbieżnej płyta sztywna łącząca wibratory pod-

lega dużo mniejszym przeciążeniom niż w przypadku synchronizacji 

przeciwbieżnej, a materiał ziarnisty, który znajduje się na drgającej pły-

cie porusza się inaczej w każdym z tych przypadków. Pod względem 

fizycznym układy takie zostały szczegółowo opisane (Ławrow 1968, 

Blechman 1971).

Podstawą przesiewaczy jest stół drgający (płyta sztywna), który 

wykonuje ruchy śrubowe o amplitudzie kątowej i pionowej. Jest to ma-

szyna, która jest zawieszona lub podparta sprężyście.

Rys. 1. Układ zataczająco-śrubowy z dwoma wibratorami

Do napędu służą dwa silniki niewyważony wałem napędowym, 

umiejscowione symetrycznie po obu stronach, przeważnie pod katem 

np. 45o w stosunku do pionu i obrócone względem siebie o 90°. Silniki 

pracują we wzajemnej samosynchronizacji współbieżnej lub przeciw-

bieżnej. Układ ten wykonuje drgania skrętne wokół osi pionowej oraz 

jednocześnie drgania liniowe, wzdłuż osi pionowej. Ten złożony ruch 

powoduje okrężny ruch materiału na płaszczyźnie poziomej.

Cel pracy

Celem pracy jest poznanie parametrów ruchu płyty sztywnej, 

takich jak amplituda pionowa i amplituda kątowa oraz prędkość ob-

wodowa ruchu nasiona po powierzchni płyty poziomej w zależności 

od parametrów, takich jak: rodzaj synchronizacji obrotów wałów, kąt 

położenia wibratorów, wielkości siły wymuszającej wibracje, masy 

płyty sztywnej i elementów do niej przymocowanych, prędkości ob-

rotowej wału. Zależności te są niezbędne przy projektowaniu kali-

bratora do nasion.

Aparatura

Aparatura do badań składała się z stołu wibracyjnego, na którym 

zamontowano podstawę kolumny sit wspartą na sprężynach. Kolumnę 

montuje się z segmentów, między którymi umieszcza się sita. Na pod-

stawie kolumny spoczywa pierwszy segment dolny przesiewacza, 

do którego zamocowano umieszczone naprzeciw siebie dwa elektro-

wibratory dla generowania drgań (Rys. 3).

Wibratorami są silniki 3 fazowe z niewyważonymi masami 

zamocowanymi do wału silnika (Rys. 2). Zastosowano wibratory 

z firmy VIBRA Pol w Poznaniu; typ BM 200/15 obroty 1500 1/min, 

napięcie 380 V, prąd 0,45 A, moc 180 W, maksymalna siła odśrod-

kowa 2 030 N, masa 11 kg.

Siłę wymuszającą wibracje dla wibratorów BM 200/15 ustawia 

się po zdjęciu pokrywy zakrywającej przeciwwagi (Rys. 2) i po za-

blokowaniu obrotu. Należy przesunąć przeciwwagi do wartości siły 

odczytanej na tarczy: 50%, 70%, 80% 90%. 97% i 100% wartości 

maksymalnej siły odśrodkowej wymuszającej wibracje.

Rys. 2. Sposób regulacji siły wibratorów wymuszających drgania

Kąt ustawienia wibratorów względem pionu ustala się przez ob-

rót wibratora na kołnierzu mocującym z naniesioną skalą w stopniach 

w zakresie od 0 do 90° (Rys. 2).

Przeciwwagi przesuwamy po obydwu stronach wibratora o tę samą 

wartość. Wibratory mogą pracować współbieżnie (Rys. 3a) i przeciw-

bieżnie (Rys. 3b), wtedy jeden z wibratorów posiada przeciwny kieru-

nek obrotów względem drugiego.

Płaszczyzna pozioma stołu wibracyjnego na skutek pracy wi-

bratorów wykonuje złożony ruch drgający, który można rozłożyć 

na: ruch obrotowo-powrotny względem osi pionowej i ruch posu-

wisto-zwrotny względem osi pionowej. O parametrach tego ruchu 

można wnioskować badając składowe amplitudy drgań na podstawie 

śladu promienia laserowego na ekranie oddalonym od osi pionowej 
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urządzenia w znacznej odległości. Wskaźniki laserowe zamocowano 

na pokrywie kalibratora umożliwiają obserwację śladów promieni la-

serowych na ekranach w płaszczyznach prostopadłych do osi lasera. 

Rejestrowane są składowe równoległe i prostopadłe do płaszczyzny 

stołu wibracyjnego.

a) Synchronizacja wibratorów współbieżna

b) Synchronizacja wibratorów przeciwbieżna

Rys. 3. Wpływ rodzaju synchronizacji wibratorów na ślad  
wskaźnika laserowego

Dla analizy pracy urządzenia obliczany jest moment roboczy w da-

nej płaszczyźnie ruchu:

 M = s · m
sum

     (1)

gdzie: 

M  = moment roboczy, mm·kg

s  = amplituda drgań na mierzonej płaszczyźnie, mm

m
sum  

= całkowita masa drgająca, kg.

Ruch materiału ziarnistego odbywa się na płaszczyźnie poziomej.

Metodyka

Dla drgań zbieżnych, ustawiano kąt położenia wibratorów 0o, 45o, 

90o i na postawie wielkości śladu promienia lasera na ekranie oblicza-

no moment roboczy podczas obciążania stołu kolejnymi masami: 130, 

145, 154, 170, 183 kg.

Dodatkowo zmieniano wartość siły wymuszającej wibracje: 50%, 

70%, 80%, 90%, 97% i 100% maksymalnej siły wymuszającej wibra-

cje równej 2030 N.

Moment roboczy stołu wibracyjnego przy synchronizacji 

współbieżnej wibratorów

Moment roboczy drgań poziomych i pionowych stołu wibracyj-

nego z dwoma wibratorami z synchronizacją współbieżną obliczano 

dla kąta 0o, 45o i dla kąta 90o i dla poszczególnych sił wymuszających 

wibracje F% i jest on proporcjonalny do siły wymuszającej.

Moment ten można zapisać w postaci:

(2)

gdzie:  

F = 4060N maksymalna siła dwu wibratorów wymuszająca wibracje

% – procent siły wymuszającej wibracje nastawiany na wibratorach.

Równanie to można zapisać również dla drgań pionowych. Wyni-

ki pomiarów i obliczeń dla przykładowego kąta 0o i drgań zbieżnych 

przedstawiono na wykresie (Rys. 3).

Rys. 4. Zależność momentu roboczego poziomego i pionowego dla 
drgań – współbieżnych od siły wymuszającej wibracje dla kąta 0o

Analogiczne pomiary wykonano dla kąta 0o, 45o i dla kąta 90o. 

Momenty robocze stołu wibracyjnego dla zmiennego kąta położenia 

wibratorów i zmiennej siły wymuszającej wibracje i zmiennego ob-

ciążenia stołu przyłożoną masą, dla drgań współbieżnych i przeciw-

bieżnych zebrano na Rysunkach 4 i 5.

Drgania przy synchronizacji współbieżnej

Rys. 5. Zależność momentu roboczego dla drgań zbieżnych  
od siły wymuszającej

Moment roboczy dla drgań zbieżnych zmienia się najbardziej 

dla drgań poziomych dla kata 0o od 2750 do 5400 kg·mm i dla kąta 

45o od 2200 do 4000 kg·mm, oraz dla drgań pionowych dla kata 90o  

od 600 do 1300 kg·mm. Momenty robocze dla pozostałych drgań są 

stałe i wynoszą od 500 do 600 kg·mm.

Drgania przy synchronizacji przeciwbieżnej

Rys. 6. Zależność momentu roboczego dla drgań  
przeciwbieżnych od siły wibracji
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2Moment roboczy dla drgań przeciwbieżnych zmienia się najbar-
dziej dla drgań poziomych dla kata 0o od 1500 do 3000 kg·mm i drgań 
pionowych dla kata 45o od 1700 do 3400 kg·mm. Momenty robocze dla 
pozostałych drgań są stałe i wynoszą od 700 do 900 kg·mm.

Tablica 1

Wyznaczone równania dla drgań zbieżnych i przeciwbieżnych

Lp. Drgania
Kąt wibra-

torów

Drgania 

poziome

Drgania 

pionowe

1
Współ-
bieżne

0 Y
0
=1,3466·x R2=0,9986 490

2
Współ-
bieżne

45 Y
45

=0,9962·x R2=0,9693 512

3
Współ-
bieżne

90 603 Z
90

=0,3216·x R2=0,9832

1
Przeciw-

bieżne
0 900 655

2
Przeciw-

bieżne
45 901 901

3
Przeciw-

bieżne
90 Y

90
=0,2667·x R2=0,9902 Z

90
=0,8393·x R2=0,9902

Prędkość obwodowa przy synchronizacji współbieżnej

W płaszczyźnie poziomej dla drgań przy synchronizacji współ-
bieżnej powstaje siła wypadkowa wywołująca ruch okrężny materiału 
ziarnistego po płaszczyźnie poziomej. Prędkość obwodowa w funkcji 
kąta położenia wibratorów została zmierzona dla okręgu o średnicy 
0,6 m i przedstawiona na wykresie (Rys. 7) dla stałej siły wymusza-

jącej wibracje 90% siły maksymalnej i dla masy od 130 do 183 kg 
obciążenia stołu wibracyjnego. Maksimum prędkości występuje dla 
kątów od 40o do 50o.

Dla drgań przy synchronizacji przeciwbieżnej nie obserwuje się 
uporządkowanego ruchu obwodowego w płaszczyźnie poziomej. Ist-
nieje jednak ruch w płaszczyźnie pionowej, co pozwala na zapewnienie 
np. mieszania w bębnie poziomym.

Rys. 7. Zależność prędkości obwodowej materiału ziarnistego dla 
drgań przy synchronizacji współbieżnych od kąta położenia wibrato-
rów dla zmiennej masy obciążającej stół wibracyjny od 130 do 183 kg

Podsumowanie

Dla drgań współbieżnych amplituda wypadkowa drgań poziomych 
jest największa dla kąta 0o i maleje ze wzrostem kąta położenia wibra-

torów, natomiast amplituda drgań pionowych jest stała i rośnie dopiero 
od kąta powyżej 45o (Rys. 8).

Dla drgań przeciwbieżnych amplituda pionowa jest największa dla 
kata 0o i maleje wraz ze wzrostem kąta, amplituda drgań poziomych 
rośnie od kąta 0o osiągając maksimum dla kąta 90o.

Rys. 8. Zależność momentu roboczego od kąta położenia wibratorów dla 
drgań zbieżnych i przeciwbieżnych dla 80% siły wymuszającej (3600 N)

Wnioski

Poznanie zachowania się płyty stołu wibracyjnego z dwoma wi-
bratorami pozwoliło na zbudowanie wielopokładowego kalibratora 
do nasion z obiegiem kołowym nasion na sicie pracującego w systemie 
synchronizacji współbieżnej. Dla systemu synchronizacji przeciwbież-

nych nie obserwuje się ruchu okrężnego w płaszczyźnie poziomej, na-

tomiast rośnie składowa drgań pionowych; ten ruch istnieje w płasz-

czyźnie pionowej.
Nasuwają się następujące możliwości zastosowania przedstawio-

nego rozwiązania do budowy:
drgania przy synchronizacji współbieżnej• 
podajników wibracyjnych poziomych
przesiewaczy

dozowników
mieszalników ciał stałych i zawiesin
stołów do wyrównywania powierzchni materiału ziarnistego
podajników wibracyjnych pionowych.
drgania przy synchronizacji przeciwbieżnej• 
suszarek wibracyjnych
młynów kulowych
granulatorów.
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