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Streszczenie. Obiektem analiz przedstawionych w prezentowanej pracy jest zespół koła bi-
jakowego i wału napędowego stosowany w młynach do mielenia węgla. Pokazano dyskret-
ne modele obliczeniowe pozwalające na ustalenie krytycznej wielkości zużycia elementów koła 
z uwagi na możliwość zaistnienia rezonansu oraz przekroczenia naprężeń dopuszczalnych  
w elementach koła. Rozwiązano zadanie doboru kształtu i optymalnych wymiarów podcięcia bijaka. 
Sformułowano wnioski.
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1. Wstęp

Dotychczas prace konstrukcyjne i rozwojowe dotyczące kół bijakowych opierały 
się głównie na intuicji inżynierskiej konstruktorów i na doświadczeniu z eksploatacją 
urządzeń przez użytkowników. Mimo, iż proponowane przez wiele lat usprawnie-
nia w większości przypadków były trafne, nie zostały dotychczas poparte analizą 
obliczeniową. Konstruktorzy kół bijakowych są zainteresowani wynikami analiz 
umożliwiającymi rozpoznanie zjawisk mogących pojawić się podczas eksploata-
cji zespołu koła, a także wspierającymi proces projektowania nowych urządzeń. 
W ramach niniejszego opracowania, będącego odpowiedzią na to zapotrzebowanie, 
zestawiono i pokazano uzyskane wyniki analizy modalnej i analizy strukturalnej 
zespołu koła bijakowego i wału napędowego z uwzględnieniem zjawiska zużycia 
zasadniczych jego części oraz przedstawiono rozwiązanie zadania optymalnego 
doboru kształtu i wymiarów podcięcia bijaka.
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2. Obiekt analizy

Przedmiotem analiz opisanych w prezentowanej pracy jest zespół koła bijako-
wego i wału napędowego stosowany w młynach do mielenia węgla. Podstawowymi 
funkcjami zespołu są:

— zasysanie czynnika suszącego i transport mieszaniny pyłowo-gazowej do 
przewodów pyłowych (funkcja wentylatora),

— rozdrabnianie dostarczonego do młyna węgla o odpowiedniej granulacji 
na pył węglowy (funkcja elementu mielącego).

Konstrukcję koła bijakowego przedstawia rysunek 1.

Rys. 1. Konstrukcja koła bijakowego

Zasadniczymi elementami wchodzącymi w skład zespołu koła bijakowego są: piasta  
i pierścień koła bijakowego. Pomiędzy piastą a pierścieniem przykręcona jest roz-
pórka, do której przylegają bijaki. Szerokość koła bijakowego wynika z szerokości 
rozpórki. 

Sposób mocowania bijaków przedstawiono na rysunku 2. Nie dolegają one 
bocznymi powierzchniami do piasty i pierścienia, a jedynie wspierają się na ich 
brzegach (są węższe od rozpórki o 4 mm). Konstrukcja taka umożliwia sprawną 
wymianę zużytych bijaków. 

Koło bijakowe osadzone jest na stożkowo zakończonym wale, ułożyskowanym 
w dwóch łożyskach baryłkowych. Piasta i pierścień są chronione od wewnątrz 
przed zużyciem tarczą ochronną i pancerzami. Napęd do wału przekazywany jest 
z zespołu napędowego za pośrednictwem sprzęgła śrutowego. Prędkość robocza 
dla przedstawionej konstrukcji koła bijakowego wynosi 600 obr/min. Średnica koła 
bijakowego wynosi φ2790, masa koła m = 10 600 kg. Części koła bijakowego mające 
kontakt z mielonym surowcem wykonane są ze staliwa odpornego na ścieranie.
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3. Model obliczeniowy zespołu koła bijakowego

Przedstawiony na rysunku 1 model geometryczny koła bijakowego wykorzy-
stano, po dokonaniu stosownych uproszczeń, do wykonania dyskretnego modelu 
obliczeniowego (rys. 3) dla analiz metodą elementów skończonych [1, 8] z za-
stosowaniem pakietu ANSYS. Metodykę postępowania przy budowie modelu 
szczegółowo opisano w [4]. 

Rys. 2. Sposób mocowania bijaków

Rys. 3. Model zespołu koło bijakowe-wał napędowy

Fragmenty koła bijakowego o regularnych kształtach (pierścień i fragment pia-
sty) modelowano, wykorzystując czterowęzłowy element powierzchniowy Shell63, 
część piasty oraz rozpórki modelowano ośmiowęzłowym elementem bryłowym 
Solid185, ze szczególną dbałością o regularność siatki MES. W rezultacie otrzy-
mano kombinowany model zespołu koła bijakowego i wału, na który składało się 
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7721 elementów typu Shell63, 26210 elementów typu Solid185 oraz 10 elementów 
Beam4 modelujących wał napędowy.

Warunki podparcia wału wynikają wprost ze sposobu łożyskowania zespołu.

4. Analiza modalna

Częstości drgań własnych zespołu wału i koła bijakowego wyznaczono, wykorzystując 
zaproponowany dyskretny model obliczeniowy o wymiarach nominalnych uzupełniony  
o odpowiednie stałe materiałowe części wchodzących w skład rozpatrywanej 
konstrukcji [4]. Stwierdzono, że częstotliwości odpowiadające trzem pierwszym 
postaciom drgań — pierwszej postaci skrętnej i drugiej (trzeciej) postaci giętnej 
(rys. 4), leżą w pobliżu częstotliwości odpowiadającej roboczej prędkości pracy 
koła bijakowego (600 obr/min = 10 Hz).

Rys. 4. Postacie drgań własnych

Oczywiste jest, że podczas eksploatacji młyna węglowego następuje stopniowe 
zużywanie się elementów koła bijakowego, które może prowadzić do takiej zmiany 
częstości drgań własnych, dla której istnieje potencjalne niebezpieczeństwo wystą-
pienia rezonansu. Wyznaczenie krytycznej wielkości zużycia pierścienia i piasty 
jest ważne dla eksploatacji młyna — dopuszczenie do nadmiernego zużycia części 
grozi bardzo kosztowną awarią młyna, zbyt wczesna wymiana koła, ze względów 
finansowych też nie jest korzystna.

Zużycie ścierne dotyczy przede wszystkim bijaków, piasty i pierścienia. Zuży-
wające się bijaki wymienia się na nowe. Ich wymiana jest przewidziana w ramach 
przeglądów serwisowych młyna i nie nastręcza większych trudności. W trakcie 
pracy równomiernemu zużyciu (zmniejszenie grubości ścianki) ulegają też pierścień 
i piasta koła bijakowego. Od wewnątrz piasta i pierścień koła bijakowego chronione 
są przed zużyciem opancerzeniami; gdy noszą one oznaki zużycia, ich wymiana jest 
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również możliwa w warunkach produkcyjnych podczas okresowej kontroli młyna. 
O wiele większym problemem jest zużywanie się pierścienia i piasty od strony 
zewnętrznej (niechronionej). Wymiana tych elementów wiąże się z koniecznością 
demontażu całego koła bijakowego. Z wywiadu przeprowadzonego z konstruktorami 
i serwisantami młynów wynika, że nie ma precyzyjnego kryterium, które mówiłoby 
o krytycznej wielkości zużycia, przy jakim należy wymienić te części koła bijakowego 
— decyduje o tym serwisant, zdając się jedynie na swoje doświadczenie. 

Obserwacje poczynione podczas eksploatacji koła bijakowego pozwalają na 
założenie, że piasta i pierścień koła zużywają się równomiernie. W modelu obli-
czeniowym uwzględniono to, zmieniając grubość g piasty i pierścienia. Zmiana ta 
odbywała się w etapach, w których odejmowano kolejno δ = 4, 8, ..., 44 mm z ze-
wnętrznych stron koła. W przypadku pierścienia wiązało się to jedynie ze zmianą 
grubości elementu powłokowego Shell63 modelującego pierścień, dla piasty wy-
magało to każdorazowej zmiany geometrii (rys. 5) i modelu MES koła bijakowego. 
W ten sposób powstało 12 modeli obliczeniowych różniących się między sobą 
grubością piasty i pierścienia [5, 6]. 

Rys. 5. Zmiana grubości piasty

Do oceny możliwości zaistnienia rezonansu dokonano analizy modeli uwzględ-
niających zużycie części koła bijakowego oraz sporządzono wykresy (rys. 6, 7) 
przedstawiające wpływ wielkości zużycia piasty i pierścienia koła bijakowego na 
pierwszą i drugą częstotliwość drgań własnych. Na rysunkach tych linią przerywaną 
zaznaczono ponadto zabroniony obszar pracy; ze względu na możliwe błędy modelu 
i metody obliczeniowej zaleca się, aby elementy maszyn i urządzeń nie pracowały 
w zakresie odpowiadającym 0,85÷1,25 prędkości krytycznej.
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5. Analiza strukturalna

W podobny sposób jak opisany powyżej wykonano analizę strukturalną zespołu 
koła bijakowego [5, 6]. Zasadniczym jej celem było wyznaczenie naprężeń zreduko-
wanych występujących podczas pracy urządzenia oraz zbadanie wpływu wielkości 
zużycia części koła na naprężenia. Do analizy strukturalnej wykorzystano opisane 
poprzednio modele obliczeniowe zespołu wału z kołem bijakowym uwzględnia-
jące zużycie jego elementów. Każdorazowo rozwiązano zadanie kinetostatyczne, 
przyjmując, że na koło bijakowe działają siły bezwładności wywołane ruchem ze 
stałą prędkością kątową ω = 62,8 rad/s (n = 600 obr/min])1. 

Analiza naprężeń wykonana dla koła o wymiarach wynikających z dokumentacji 
techniczno-konstrukcyjnej pozwoliła stwierdzić, że największe naprężenia wystę-
pują w pierścieniu koła bijakowego. Na rysunku 8 pokazano warstwice naprężeń 

1  Podczas mielenia pojawiają się siły oporu, które są wynikiem oddziaływania cząstek mielonego 
węgla na części koła bijakowego. Nie są znane autorom opracowania ani metodyka pozwalająca na 
wyznaczenie tych sił. Z doświadczeń konstruktorów kół bijakowych wynika, że — w porównaniu 
z obciążeniami pochodzącymi od sił bezwładności wynikających z ruchu roboczego — wartości 
sił oporu surowca są pomijalnie małe i takie założenie przyjęto do dalszych analiz.

Rys. 7. Wpływ wartości zużycia na drugą częstość drgań własnych

Rys. 6. Wpływ wartości zużycia na pierwszą częstość drgań własnych
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zredukowanych dla wyselekcjonowanego z modelu pierścienia koła bijakowego. 
Wykres na rysunku 9 przedstawia wpływ wielkości zużycia na naprężenia zredu-
kowane w tym pierścieniu.

Linią przerywaną zaznaczono obszar wyznaczający wartość naprężeń dopusz-
czalnych dla materiału pierścienia.

6. Dobór kształtu i optymalnych wymiarów podcięcia bijaka

Kolejnym problemem związanym z eksploatacją koła bijakowego są duże na-
prężenia lokalne pojawiające się w okolicach podcięcia bijaka (styk piasty i bijaka 

Rys. 8. Warstwice naprężeń zredukowanych [Pa]

Rys. 9. Wpływ wartości zużycia na wielkość naprężeń zredukowanych
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górnego). W przypadku gdy materiał bijaka, zawierający niewielkie pęknięcie czy 
też wadę materiałową, znajdzie się pod działaniem dostatecznie dużych naprężeń, 
może dojść do pęknięcia płyty bijakowej [3]. Skutkiem tego jest poważna awaria 
młyna węglowego. 

Sposób mocowania bijaków sprawia, że trudno jest zapobiec spiętrzeniu naprężeń 
— odkształceniu płyt bijakowych zawsze będzie towarzyszył efekt „ostrza” (rys. 10). 
Teoretycznie w miejscu styku bijaka i piasty naprężenia będą dążyć do nieskończoności;  
w rzeczywistości styk będzie się odbywał na niewielkiej powierzchni, a tym samym 
naprężenia przyjmą wartości skończone.

Rys. 10. Odkształcenie płyty bijakowej

Celem rozważań przedstawionych w tym punkcie jest dobór kształtu i optymal-
nych wymiarów podcięcia w bijaku górnym tak, aby zminimalizować naprężenia 
lokalne powstałe na styku piasty (pierścienia) i bijaka.

Na rysunku 11 przedstawiono uproszczony dyskretny model obliczeniowy do 
wyznaczenia naprężeń na styku bijaka i piasty (pierścienia) koła bijakowego [7]. 
Model zbudowano z użyciem elementu Plane82. Jest to ośmiowęzłowy element 
powierzchniowy posiadający w każdym węźle dwa stopnie swobody (przemiesz-
czenia w dwóch kierunkach). 

Rys. 11. Model obliczeniowy styku piasta-bijak
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W okolicach styku bijaka i piasty (pierścienia) wydzielono w modelu powierzchnie A1  
i A3, dla których zagęszczono siatkę MES oraz założono pomiędzy nimi kontakt 
(elementy Conta172 i Targe169) z tarciem o wartości współczynnika tarcia odpo-
wiedniego dla zestawienia staliwo-staliwo, µ = 0,15. Przyjęto, że na bijak działają 
siły masowe pochodzące od ruchu koła bijakowego z prędkością roboczą. 

Rozważania mające na celu ustalenie kształtu i optymalnych wymiarów podcięcia 
bijaka poprzedzono analizą istniejącego stanu rzeczy. Wykonano obliczenia dla bijaka  
z podcięciem o kształcie i wymiarach zgodnych z dokumentacją konstrukcyjną, traktując 
go jako odniesienie do dalszych analiz. Na rysunku 12b przedstawiono rozkład naprę-
żeń zredukowanych (kolory ciemniejsze odpowiadają większym wartościom) w bijaku  
z podcięciem o wymiarach zgodnych z dokumentacją konstrukcyjną (rys. 12a). 
Można zauważyć spodziewane spiętrzenie naprężeń w miejscu styku bijaka i piasty 
koła bijakowego. 

Rys. 12. Rozkład naprężeń zredukowanych w podcięciu bijaka o wymiarach nominalnych

Wartość największych naprężeń należy jednak potraktować orientacyjnie 
jako wartość odniesienia. Zagęszczanie siatki w okolicach styku będzie skutkować 
wzrostem wyliczanych wartości naprężeń. Przy zachowaniu identycznego podzia-
łu na linii styku można jednak wykonać analizę porównawczą, odnosząc wyniki 
kolejnych analiz do przypadku wyjściowego. 

W tym celu posłużono się współczynnikiem , zdefiniowanym jako:
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gdzie: EQV — wartość maksymalnych naprężeń zredukowanych 
  dla zaproponowanych kształtów podcięć,

  
WY
EQV — wartość maksymalnych naprężeń zredukowanych 

  dla przypadku wyjściowego.
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Do wyznaczenia optymalnych wymiarów podcięcia w bijaku koła bijakowego 
zbudowano szereg dyskretnych modeli obliczeniowych (podobnych do modeli dla 
bijaka wyjściowego) dla zaproponowanych kształtów podcięcia w bijaku. Model 
obliczeniowy dla bijaka z podcięciem o kształcie i wymiarach zgodnych z doku-
mentacją konstrukcyjną oraz modele do optymalizacji różnią się od opisanego 
powyżej kształtem podcięcia. 

Całość obliczeń wykonano, wykorzystując pliki wsadowe do programu Ansys, 
gdzie używając języka poleceń pakietu, zapisano modele MES dla poszczególnych 
podcięć oraz sformułowano odpowiednie zadania optymalizacji [9]. Do rozwiązania 
zadania wykorzystano metodę subproblem aproximation [2]. Jest to metoda rzędu 
zerowego, dla zadania z ograniczeniami będąca implementacją metody wewnętrz-
nej funkcji kary. Punkty startowe oraz zakresy zmiennych decyzyjnych dobrano, 
wykonując test pomocniczy. Kryteria zbieżności przyjęto zgodne z zaleceniami 
zapisanymi w dokumentacji modułu Design Optimization pakietu.

W tabeli 1 zestawiono rezultaty prowadzonych symulacji. Dla każdego z zapro-
ponowanych kształtów podcięcia pokazano odpowiadające mu zadanie optymalizacji 
oraz warstwice naprężeń zredukowanych. Zamieszczono tam również optymalne 
wartości zmiennych decyzyjnych oraz wartości współczynnika  wyliczonego 
dla rozwiązania optymalnego. 

Tabela1

Zestawienie analizowanych przypadków obliczeniowych

Kształt podcięcia Zadanie
optymalizacji Rezultat

Zmienne decyzyjne: R
Funkcja celu: σEQV → min
Ograniczenia:
Rmin ≤ R ≤ Rmax

kEQV = 0,92
R̂

 
= 8,7
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Zmienne decyzyjne: R, yR
Funkcja celu: σEQV → min
Ograniczenia:
Rmin ≤ R ≤ Rmax
0 ≤ yR ≤ R

R̂ =10,3 mm,
ŷR = 4,4 mm,
kEQV = 0,91

Zmienne decyzyjne: R, α
Funkcja celu: σEQV → min
Ograniczenia:
rmin ≤ r ≤ rmax
0 ≤ α ≤ αmax

r̂ = 8,6 mm,
α̂ =41°,
kEQV = 0,82

7. Podsumowanie i wnioski

Analizy obliczeniowe przedstawione w niniejszym opracowaniu pozwalają na 
następujące istotne stwierdzenia:

— dla konstrukcji koła bijakowego o wymiarach nominalnych nie istnieje 
niebezpieczeństwo wystąpienia rezonansu. Podczas eksploatacji młyna, 
w miarę zużywania się koła bijakowego, pierwsza częstość drgań własnych 
wzrasta i dla wielkości zużycia wynoszącej około 37% wyjściowej grubości 
piasty i pierścienia osiąga wartość, którą należy uznać za niebezpieczną. 
Krytyczna wielkość zużycia z punktu widzenia naprężeń dopuszczalnych 
wynosi 31% i to ta wartość powinna być traktowana jako wielkość zużycia, 
przy której zachodzi konieczność wymiany piasty i pierścienia,

— na styku piasty (pierścienia) i bijaka z podcięciem o wymiarach no-
minalnych występuje wyraźne spiętrzenie naprężeń, które może być 
przyczyną pęknięcia bijaka. Poprawę istniejącego stanu rzeczy można 
osiągnąć poprzez modyfikacje kształtu podcięcia. Każde z zapropono-
wanych rozwiązań daje zmniejszenie maksymalnych naprężeń zredu-
kowanych na linii styku (o 8÷18%) w stosunku do rozwiązania wyj-
ściowego. Ostatni, najlepszy z punktu widzenia postawionych kryteriów 

cd. tabeli 1
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przypadek wymaga jednak wprowadzenia zmian w konstrukcji piasty  
i pierścienia koła bijakowego.

Powyższe spostrzeżenia można wprost wykorzystać przy eksploatacji kół 
bijakowych, które były przedmiotem analizy, a opracowane modele obliczeniowe 
i metodykę badań można wykorzystać dla innych konstrukcji na etapie projekto-
wania.

Artykuł wpłynął do redakcji 28.03.2007 r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w kwietniu 
2007 r. 
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Computer–aided analysis of beater wheel of coal mill unit
Abstract. The object of the analysis described in the paper is the beater wheel and drive shaft unit
used in the mills grinding coal. Discrete calculation models have been shown. The critical value of
wear of wheel elements has been determined owing to the possibility of resonance and the exceeding 
of permissible stresses in the wheel elements. The problem to determine the shape and optimal
dimensions of the relief of the beater has been calculated. The conclusions have been formulated.
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