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Streszczenie. Przedmiotem analiz opisanych w prezentowanej pracy jest przesiewacz typu Wk1 sto-
sowany w górnictwie do przesiewania węgla. Przedstawiono zbudowany do celów analizy dyskretny 
model obliczeniowy przesiewacza z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Wykonano 
analizę modalną do wyznaczenia częstości drgań własnych modelu. Sformułowano wnioski.
Słowa kluczowe: analiza modalna, przesiewacz wibracyjny, wytrzymałość konstrukcji, drgania maszyn
Symbole UKD: 621-752

1. Wprowadzenie

Przesiewacz jest maszyną służącą do przesiewania różnego rodzaju mate-
riałów, stosowaną w górnictwie oraz przy segregacji materiału skalnego. Istota 
działania przesiewaczy wibracyjnych polega na wprawianiu w ruch sita, a przez to 
również ziaren przesiewanego surowca przy wykorzystaniu drgań wymuszonych 
generowanych przez napęd bezwładnościowy [3, 8]. Przesiewacz wibracyjny Wk1 
z jednomasowym napędem bezwładnościowym [9], będący przedmiotem rozważań 
podjętych w niniejszej pracy, składa się z następujących podzespołów (rys. 1):

— rzeszota jednopokładowego,
— sita,
— napędu bezwładnościowego,
— podparcia sprężystego,
— napędu.
Najważniejszą częścią przesiewacza jest rzeszoto [5], które służy do:
— mocowania sit,
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— prowadzenia strugi przesiewanego materiału,
— przenoszenia sił występujących w czasie okresowego ruchu rzeszota.
Tworzą go dwie równoległe, odpowiednio usztywnione ściany boczne wy-

konane z blachy o grubości 10 mm. Do podparcia i zamocowania sit wykonany 
jest specjalny ruszt, którego zadaniem jest ponadto zapewnienie odpowiedniej 
sztywności konstrukcji. Pomiędzy ścianami rzeszota wbudowana jest rura dużej 
średnicy stanowiąca korpus i osłonę napędu bezwładnościowego. 

Rys. 1. Konstrukcja przesiewacza wibracyjnego WK1

Sito jest częścią przesiewacza, na której dokonuje się właściwa segregacja prze-
siewanego materiału. Wykonane ono może być z drutów, linek, prętów z metali 
bądź tworzyw sztucznych.

Napęd przesiewacza składa się z silnika elektrycznego ustawionego na pod-
stawie, połączonego z modułem napędu bezwładnościowego przy użyciu sprzęgła 
elastycznego. Napęd bezwładnościowy stanowi długi wał z osadzonymi na nim 
niewyważonymi masami, usytuowany w osi zawierającej środek ciężkości rzeszota. 
Obciążniki te są wymienne, a ich masa bezpośrednio przekłada się na wielkość 
skoku rzeszota. Wał jest łożyskowany w oprawach zamocowanych w przeciwległych 
ścianach rzeszota. 

Podparcie sprężyste stanowi jeden z czterech zespołów sprężyn stalowych 
śrubowych osadzonych w gniazdach stóp podparcia. Górna stopa podparcia mo-
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cowana jest przegubowo na walcowym czopie rzeszota, a dolna przykręcona jest 
do konstrukcji wsporczej przesiewacza. 

Prędkość robocza dla przedstawionej konstrukcji, w zależności od wykonania 
urządzenia, wynosi 735 obr/min lub 975 obr/min.

2. Cel analizy

Uzyskanie wysokiej wydajności przesiewania wiąże się z koniecznością zwięk-
szenia częstotliwości drgań przesiewaczy. Dąży się do osiągnięcia możliwie dużego 
przyspieszenia działającego na przesiewane ziarna na powierzchni sita — w granicach 
od 4 g do 5 g. Tak wysokie wartości przyspieszeń są ponadto niezbędne do zapew-
nienia ciągłości procesu przesiewania; podczas pracy sito przesiewacza powinno 
się oczyszczać (przesiewany materiał nie może powodować zaklejania sit). 

Przy projektowaniu przesiewacza należy spełnić kilka wykluczających się 
warunków. Dąży się do obniżenia masy przesiewacza, a tym samym kosztów jego 
wykonania, oczekując coraz większych wartości przyspieszeń na sicie. Producent 
przesiewaczy MIFAMA S.A. nie dysponuje narzędziami umożliwiającymi anali-
zę obliczeniową przesiewaczy i rozpoznanie zjawisk zachodzących podczas ich 
eksploatacji. Przedstawiona praca jest pierwszą spośród opracowań mających na 
celu analizę obliczeniową konstrukcji przesiewaczy. W jej ramach przewiduje się 
wykonanie analizy modalnej konstrukcji w oparciu o model dyskretny przesiewa-
cza, zbudowany z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Poprawnie 
zbudowany model MES urządzenia umożliwia wnikliwe badania symulacyjne 
maszyny na modelu zbliżonym do rzeczywistości bez konieczności ponoszenia 
nakładów na kosztowne badania doświadczalne. W odniesieniu do przesiewaczy 
wibracyjnych wykorzystanie tej metody można odnaleźć jedynie w pracy [3].

Kolejnym etapem prac będzie wykonanie symulacji ruchu układu. Przeprowa-
dzona analiza dynamiczna pozwoli na wyznaczenie przyspieszeń występujących 
na sicie podczas pracy przesiewacza, a także da obraz naprężeń występujących 
w rzeszocie podczas przesiewania i pozwoli wskazać miejsca szczególnie narażone 
na uszkodzenie. Opracowane modele obliczeniowe pozwolą na uwzględnienie 
w analizie wielu czynników mogących wpływać na działanie przesiewacza.

Podsumowaniem rozważań będzie próba optymalizacji konstrukcji przesiewacza 
pod kątem uzyskania jak największej wydajności procesu przesiewania. 

3. Model geometryczny rzeszota

Model geometryczny zespołu przesiewacza WK1 wykonano, wykorzystując 
program Autodesk Inventor Professional 11 (rys. 1), na podstawie dokumentacji 
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technicznej użyczonej przez producenta — MIFAMA S.A. w Mikołowie. Z mo-
delu całego przesiewacza (rys. 1) wyodrębniono model bryłowy rzeszota (rys. 2). 
Konstrukcja rzeszota jest konstrukcją cienkościenną wykonaną z blach. Budując 
poprawny model dyskretny MES rzeszota, należy zastosować elementy powierzch-
niowe typu Shell. Geometrią wyjściową do uzyskania takiego modelu dyskretnego 
nie może być model bryłowy. W kolejnym kroku należy zatem, na bazie modelu 
bryłowego rzeszota, zbudować model powierzchniowy. Do tego celu doskonale 
nadaje się moduł do modelowania powierzchni Generative Shape Design systemu 
CATIA 5r17. Używając narzędzi pakietu, wyodrębniono powierzchnie środkowe 
elementów cienkościennych rzeszota, dbając o odpowiedni podział powierzchni 
w miejscach, w których przy tworzeniu siatki MES można oczekiwać problemów 
ze spójnością modelu. W wyniku tych operacji powstał model powierzchniowy 
rzeszota składający się z niemal 500 powierzchni. 

Rys. 2. Model geometryczny rzeszota

4. Model dyskretny przesiewacza

Model dyskretny rzeszota wykonano w systemie Ansys v10. Wykorzystano 
do tego celu ośmiowęzłowe elementy powłokowe wyższego rzędu Shell93. Tam, 
gdzie było to możliwe, dokonano podziału na elementy czworokątne o regularnych 
kształtach. W miejscach, w których kształt powierzchni nie pozwalał na podział na 
elementy czworokątne zastosowano elementy trójkątne sześciowęzłowe (rys. 3). 
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W dalszej kolejności zbudowano model dyskretny sita. Sito przesiewacza za-
modelowano, wykorzystując elementy belkowe BEAM188 o przekroju wynikającym 
z dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia (rys. 4). 

Rys. 3. Model dyskretny MES rzeszota

Rys. 4. Model dyskretny MES przesiewacza

Masę przesiewanego materiału uwzględniono w ten sposób, że w węzłach 
modelu belkowego sita dodano elementy masowe MASS21 (masa skupiona). Za-
łożono, bazując na danych producenta przesiewaczy, że po ustaleniu się procesu 
przesiewania, na sicie znajduje się co najwyżej warstwa surowca o grubości 20 cm. 
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Jeśli zna się gęstość przesiewanego materiału (dla węgla ρ = 1200 kg/m3), można 
obliczyć masę przypadająca na jeden węzeł sita. W przypadku przesiewacza Wk1 
masa ta wynosi 1,18 kg. 

Podparcie w modelu przesiewacza zbudowano za pomocą elementu spręży-
sto-tłumiącego Combin14 (rys. 4). Wyznaczenie sztywności sprężyny w kierunku 
osiowym (pionowym) nie nastręcza trudności — można ją uzyskać wprost z charak-
terystyki. Trudniejsze jest wyliczenie sztywności w kierunku poziomym. Przybliżony 
sposób obliczenia podano w [3]. Do celów niniejszej analizy zdecydowano się na 
wyznaczenie sztywności sprężyn posługując się modelem pomocniczym (rys. 5a). 
Dzięki temu uzyskano wartości sztywności pojedynczej sprężyny:

— w kierunku pionowym (rys. 5b): kx = 99 000 N/m,
— w kierunku pionowym (rys. 5c): ky = 53 700 N/m.

Rys. 5. Pomocniczy model MES do wyznaczania sztywności sprężyn

Warto dodać, że sztywność odczytana z charakterystyki wynosi 102 000 N/m. 
Błąd obliczeń nie przekracza zatem 3%.

Ostatecznie uzyskano dyskretny model obliczeniowy przesiewacza, na który 
składa się blisko 150 000 elementów skończonych. 

5. Analiza modalna

Dysponując modelem obliczeniowym przesiewacza, przeprowadzono analizę 
modalną konstrukcji w celu wyznaczenia częstości drgań własnych i odpowiadającym 
im postaci drgań. Analizę numeryczną wykonano, wykorzystując zaimplemento-
waną w pakiecie Ansys procedurę opartą na metodzie Lanczosa [1]. Wyznaczono 
20 kolejnych postaci i częstości drgań własnych. 
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Na rysunku 6 zestawiono istotne z punktu widzenia prowadzonej analizy postacie 
drgań własnych układu. Na tym etapie w rozważaniach pominięto postacie drgań 
wynikające z warunków podparcia, dla których przesiewacz można traktować jako 
masę wykonującą drgania na sprężynach o wcześniej określonych sztywnościach. 
Można zauważyć, że częstotliwość dla pierwszej postaci drgań (rys. 6a) leży poniżej 
częstotliwości odpowiadającej prędkości roboczej zespołu napędowego przesiewa-
cza. Częstotliwości odpowiadające postaciom pokazanym na rysunkach: 6b oraz 
6c leżą blisko częstotliwości wynikającej z ruchu układu napędowego z prędkością 
roboczą (735 obr/min lub 975 obr/min)1. Postać drgań na rysunku 6d wyznaczono, 
aby stwierdzić, dla jakiej częstotliwości mogą zostać wzbudzone drgania samego 
sita; informację tę można w przyszłości wykorzystać przy ewentualnej rekonstrukcji 
mocowania sita oraz zmianie rozwiązania układu napędowego.

a) postać giętna: 7,59 Hz = 450 obr/min b) postać giętno-skrętna: 11,80 Hz = 708 obr/min

c) postać skrętna: 
15,58 Hz = 930 obr/min

d) postać obrazująca drgania sita:
30,69 Hz = 1840 obr/min

6. Wnioski i spostrzeżenia

Analizy przedstawione w niniejszym opracowaniu pozwalają na następujące 
stwierdzenia:

— projektując układ napędowy dla przedstawionej konstrukcji przesiewacza 
należy zadbać o to, aby rozpędzanie do prędkości roboczej odbywało się 
dość szybko — układ pracuje powyżej pierwszej częstości rezonansowej,

Rys. 6. Wybrane postacie drgań własnych modelu

1  Warto zwrócić uwagę, że częstotliwości te będą się zmieniać w zależności od obciążenia przesie-
wanym surowcem.
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— dla częstotliwości 11,80 Hz (rys. 6b), oraz 15,58 Hz (rys. 6c) istnieje nie-
bezpieczeństwo zaistnienia rezonansu — znajdują się one blisko częstości 
pracy przesiewacza. Na tle ruchu roboczego (unoszenia) o znacznych 
amplitudach trudno dostrzec to zjawisko a można w nim upatrywać jednej 
z przyczyn zdarzających się pęknięć konstrukcji rzeszota,

Przeprowadzona analiza modalna będzie punktem wyjściowym do wykonania 
symulacji ruchu przesiewacza z zastosowaniem metody superpozycji modalnej 
[1, 6].

Artykuł wpłynął do redakcji 28.03.2007 r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w kwietniu 
2007 r. 
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Model and modal analysis of vibrating screen 
Abstract. The object of the analysis described in the paper is Wk1 vibrating screen used in the coal
mining industry for screening coal. Discrete calculation model with the application of Finite Element 
Method built for the analysis has been presented. The modal analysis of the unit to determine natural
frequencies has been made. The conclusions have been formulated.
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