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Streszczenie
W artykule przedstawiono efekt numerycznego zamodelowania wybranego przesiewacza w
środowisku MCAD Solid Edge V14. Model powstał jako zbiór części powierzchniowych,
przekształconych następnie w części bryłowe. Zademonstrowano efekt połączenia części w

funkcjonalną całość. Pomiędzy wyszczególnionymi elementami złożenia zamodelowano
połączenia spawane. Obiekt modelowano według zasad Reverse Engineering.

 Opisany model numeryczny jest wstępem do analizy dynamicznej pracy urządzenia.
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1. Wstęp
Przesiewanie jest najtańszą i najprostszą metodą sortowania materiałów sypkich. Elemen-

tami roboczymi przesiewaczy są sita, przeważnie ruchome. Proces przesiewania polega na
dostarczeniu sypkiej mieszaniny na sita, przez których otwory część materiału przesypuje się
(przesiew), a część pozostaje na ich powierzchni (odsiew). Wydajność procesu przesiewania
jest funkcją m.in. wartości i kierunku sił działających na mieszaninę [1]. W modelowanym
przesiewaczu, stos sit porusza się złożonym ruchem obrotowym. Zakłada się, że zoptymalizo-
wanie wartości parametrów ruchu spowoduje zwiększenie wydajności procesu przesiewania.

Uważa się, że najlepszą metodą optymalizacji będzie numeryczna analiza dynamiczna.
Model numeryczny przesiewacza zaprojektowano w programie MCAD Solid Edge V141.

2. Metodyka modelowanie przesiewacza
Proces modelowania numerycznego urządzenia przeprowadzono według zasady Reverse

Engineering. Autorzy otrzymali do dyspozycji istniejący obiekt rzeczywisty. Po jego
zwymiarowaniu utworzono tymczasową dokumentację wykonawczą. Na jej podstawie
wykonano parametryczne modele powierzchniowe, wykorzystując unikalną technologię
Rapid Blue osiągalną w najnowszej wersji Solid Edge V14.  Zamodelowane części
przetestowano pod kątem ewentualnych nieciągłości krawędzi powierzchni, poprzez rzucanie
prążków pomiarowych na badane powierzchnie (test „zebra”). Modele powierzchniowe
przekształcono w modele bryłowe. Po dobraniu dla każdej z części odpowiedniego materiału,
program przypisał bryłom wartości podstawowych wielkości fizycznych, (m.in.: masę, obję-
tość, momenty bezwładności) w odpowiednim układzie współrzędnych i jednostkach miary.

Na Rys. 1a. przedstawiono obręcz stosu sit zamodelowaną technikami powierzchnio-
wymi, natomiast na Rys. 1b już w postaci modelu bryłowego.  Analizowanie poprawności
geometrycznej wybranych fragmentów obręczy metodą „zebra” zilustrowano na Rys. 1c,d.

Wiele elementów modelowanego przesiewacza to części gięte z wykrawanej blachy,
których modelowanie przeprowadzono w module Solid Edge Sheet Metal (Rys. 2b).
Założono wartości grubości blach oraz promienia gięcia. Program Solid Edge umożliwia
dokonanie tzw. rozwinięć giętych elementów blaszanych, które przedstawiono na Rys. 2a.

                                                
1 Koło Naukowe Solid Edge, ATR Bydgoszcz oficjalnie testuje wersję beta programu Solid Edge V14
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a)                                                                      b)

                                                                 c)                    d)

Rys. 1. Model numeryczny obręczy stosu sit:
a) model powierzchniowy, b) model bryłowy (w tle elementy towarzyszące),
c), d) analizowanie ciągłości powierzchni metodą „zebra”.

  a)                                                                         b)

Rys. 2. Wybrane elementy blaszane zamodelowane w module Solid Edge Sheet Metal:
a) części wykrojone, b) części obrobione plastycznie

Dzięki narzędziu Engineering Handbook wygenerowano modele elementów prze-
kładni ślimakowej przenoszącej moment obrotowy na stos sit (Rys. 3a) oraz łączników gwin-
towych (Rys. 3b). Połączenia spawane zamodelowano w module Solid Edge Weldment
(Rys. 4). Dzięki Engineering Handbook przeprowadzono podstawowe obliczenia inżynierskie
modelu przesiewacza, np. obliczenia sprawdzające wytrzymałość wszystkich połączeń.
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Rys. 3. Dzięki narzędziu Engineering Handbook zamodelowano m.in.:
a) elementy przekładni ślimakowej, b) łączniki gwintowe

Rys. 4. Wybrane połączenia spawane zamodelowane w module Solid Edge Weldment

3. Wnioski
Wykonanie kompletnego numerycznego modelu przesiewacza oznacza utworzenie złożo-

nej bazy danych zawierającej wartości cech geometrycznych, dynamicznych, materiałowych
oraz bezpośrednio z nich wynikających wielkości fizycznych. Umożliwia to wyeksportowanie
kompletu modeli elementów ruchomych podczas procesu przesiewania (tj. stosu sit wraz z
obudową i dźwignią mimośrodową, Rys. 5a,b) ze środowiska MCAD Solid Edge do wybra-
nego środowiska komputerowego służącego do analizy numerycznej złożonych przypadków
ruchu. Zoptymalizowanie wartości parametrów ruchu, ze względu na zwiększenie wydajności
procesu przesiewania będzie następnym punktem w pracy naukowej autorów.
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Rys. 5. Model numeryczny elementów ruchomych podczas procesu  przesiewania, tj. stosu sit
wraz z obudową oraz dźwignią napędową: a) widok częściowy, b) widok całkowity
(wybranym elementom nadano efekt częściowej przezroczystości)
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