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Wprowadzenie 

Bryły wytworzone w czasie uprawy podstawowej i międzyrzędowej na plantacji 
ziemniaków, o ile nie zostanę rozdrobnione do frakcji przesiewalnej na zespołach 
maszyn zbierających, wejdą na stół selekcyjny, gdzie muszą być ręcznie wybrane 
[2]. Podatność brył ziemi na rozdrobnienie jest uwarunkowane między innymi skła

dem mechanicznym i wilgotnością [l]. Bryły i bulwy mają szereg podobnych cech 
utrudniających ich rozdział. Te składniki masy redliny można rozdzielić na zasa
dzie różnic w siłach potrzebnych do rozdrobnienia brył ziemi i uszkodzenia ziem

niaków [3]. 
Określenie energii potrzebnej do rozbicia bryły spadającej na ruszt wymaga 

oznaczenia prędkości końcowej bryły: dokonanie tego metodami tradycyjnymi jest 
uciążliwe i mało dokładne . Wyznaczenie toru bryły i określenie jej końcowej pręd

kości bez zastosowania filmowych metod badawczych należy uznać za stosunkowo trud

ne [2]. 

Poznanie energii kinetycznej, przy której bryła ulega rozbiciu, może stanowić 

punkt wyjścia dla określenia parametrów konstrukcyjnych i regulacyjnych zespołów 

rozdzielczych maszyn zbierających ziemniaki. Jest również przydatne w badaniach 

wpływu technologii pielęgnacji ziemniaków na wytrzymałość mechaniczną brył. 

Metodyka, przebieg i wyniki badań 

Celem przeprowadzenia pomiarów ruchu brył ziemi skonstruowano stanowisko sy
mulujące kaskady kombajnów o regulowanej wysokości i prędkości przenośników. Sta

nowisko laboratoryjne zbudowano z dwóch przenośników taśmowych: jeden nad drugim, 
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Rys. 1. Schemat technologiczny symulatora kaskady kombajnu: 1 - górny przenośnik, 
2 - ruszt dolnego przenośnika, 3 - bryła, 4 - tor bryły 

w taki sposób, że tworzyły kaskadę dla spadania brył. Pionowa odległość przenoś

nika górnego od dolnego (wysokość kaskady) była regulowana. Zastosowano dwie wy

sokości 0,3 i 0,6 m. Na dolnym przenośniku ustawiono sekcję rusztu stalowego sy

mulującego przenośnik kombajnowy. Średnica prętów wynosiła 0,012 m, a wielkość 

szczeliny pomiędzy nimi umożliwiała przesiewanie brył mniejszych niż 0,03 m, po
dobnie jak w kombajnie . Prędkość przenośnika górnego wynosiła 1,3 m/s, natomiast 

dolnego 0,3 m/s . 
Na stanowisku tym określano energię kinetyczną brył i ~rocent ich rozdrobnie

nia. Schemat technologiczny pracy symulatora przedstawia zasadę wyznaczenia toru 

bryły, jej prędkości końcowej oraz składowych pionowej i poziomej (rys. 1). W ba

daniach posłużono się kamerę do zdjęć szybkich Hyspeed 10/16 firmy Hadland, przy 

prędkości przesuwu taśmy filmowej 1000 kl•s-1. Badany obiekt oświetlano 4 żarówka
mi o mocy 1000 W. Używano filmu NP7 o czułości 27 DIN, stosując obiektyw o ognis
kowej 25 mm i wartości przysłony 4. Celem ułatwienia analizy filmów umieszczono 

w kadrze czarno-białą siatkę o wymiarach jednego pola 0,01 x 0,01 m. 

Przedmiot badań stanowiły bryły ziemi o wilgotności 14%, wytworzone na planta

cji ziemniaków uprawianych na glebie średnio zwięzłej (29% części spławialnych) o 
masie 0,033, 0,065 i 0,173 kg. Filmowano każdą frakcję oddzielnie w liczbie 31-

-48 sztuk. Naświetlono i poddano analizie ogółem 20 filmów, tj. około 600 m taś

my. Analizując poklatkowo taśmę filmową (rys. 2) oznaczono tor ocechowany, wyli

czono przeciętną prędkość vk spadania bryły po końcowym odcinku toru o długości c. 

Odcinek ten był obliczony jako pierwiastek z sumy kwadratów a i b, przyprostokąt

nych końcowego odcinka toru . Zmierzono kąt między wektorem prędkości końcowej i 
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Rys. 2. Bryły na kaskadzie stanowiska laboratoryjnego. Wysokość kaskady 0,3 m. 

Wycinek filmu z kamery Hyspeed, prędkość taśmy filmowej 1000 kl•s-l 

poziomem (wektorem prędkości końcowej poziomej). Prędkość efektywną vef obliczo

no ze wzoru: 

gdzie: 

vkx = vkx - vt [m/s], 
vk: - prędkość składowa pozioma prędkości końcowej brył, 

vt - prędkość transportera, 
vky - prędkość składowa pionowa prędkości końcowej brył. 
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T a b e 1 a 

Parametry ruchu brył na kaskadzie o wysokości 0,3 m 

Masa vef E 

brył [m/s] [J] 
[kg] x ox x ox 

0,033 2,887 0,0347 0,139 0,0038 
0,065 2,862 0,0338 0,265 0,0068 
0,173 2,784 0,0324 0,675 0,0156 

T a b e 1 a 

Parametry ruchu brył na kaskadzie o wysokości 0,6 m 

vef E 
Masa [m/s] [J] 
brył -
[kg] x Gx X Gx 

0,033 3,727 0,0790 0,241 0,0110 
0,065 3,705 0 ,0661 0,430 0,0164 
0,173 3,975 0 ,0783 1,385 0,0535 

T a b e 1 a 3 

Procentowy udział frakcji przesiewalnej w bryłach 
rozdrobnionych na symulatorze kaskady kombajnu 

% brył 
Wysokość Frakcja % liczby rozbitych 
kaskady 

brył 
brył rozdro- na dwie i 

[m] (kg] 
bnionych więcej części 

nieprzesiewal-
nych 

0 , 3 0,033 73 o 
0,065 40 o 
0,173 o 25 

0 ,6 0,033 85 o 
0,065 48 4 
0,173 15 23 

1 

2 
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Rys. 3. Procentowy udział liczby brył nierozdrobnionych do frakcji przesiewalnej 
na symulatorze kaskady kontiajnu 

Energię brył obliczono ze wzoru: 

E ::: 
m. v2 ef 

2 [J]. 

W zakresie prędkości efektywnej (tab. 1 i 2) nie stwierdzono istotnych różnic po

między bryłami o różnej masie. Przy wysokości zaś kaskady 0,3 m zaobserwowano 

czterokrotny, a przy wysokości kaskady 0,6 m - sześciokrotny wzrost energii brył 

dużych w porównaniu z energią brył małych - proporcjonalnie do masy. Duża energia 

kinetyczna tej frakcji brył dochodząca do 1,385 J może ujemnie oddziaływać na wy

trzymałość przenośników taśmowych maszyn zbierających. Podwojenie wysokości kas

kady spowodowało wzrost prędkości efektywnej bryły o 30-40% i przyrost energii o 

około 100% w stosunku do układu z kaskadę niższą. 

Wyniki zawarte w tabeli 3 i przedstawione graficznie na rysunku 3 charaktery

zuję procent rozdrobnienia brył do frakcji przesiewalnej. Należy podkreślić, że 

bryły duże pomimo znacznej energii rozdrabniają się trudno. W układzie z kaskadą 

niższą 100% brył było nie rozdrobnionych do frakcji przesiewalnej, a 25% badanych 
brył rozbiło się na dwie i więcej frakcji nie przesiewalnych . Z tego wynika, że 

bryły duże oprócz oddziaływania dużą energią na elementy robocze kombajnów do 

zbioru ziemniaków rozdrabniają się do frakcji nieprzesiewalnej, powodując tym sa

mym wzrost liczby zanieczyszczeń, które muszą być ręcznie wybrane na stołach se

lekcyjnych, co z kolei ogranicza wydajność maszyn zbierających. 
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Wnioski 

1. Informacje uzyskane na drodze filmowej przemawiają na korzyść „przeciwbry- 1 
łowej" agrotechniki ziemniaków. 1 

2. Pomimo znacznej energii kinetycznej uzyskiwanej przez bryły duże na kaska
dach, bryły te rozdrabniają się stosunkowo trudno do frakcji przesiewalnej. Wyni

ka z tego, że nie energia, lecz wymiary liniowe brył są istotnymi parametrami 

wpływającymi na ich rozdrobnienie . 

3. Wyniki filmowych badań ruchu brył na symulowanych kaskadach kombajnów mogę 

być przydatne do ulepszenia konstrukcji tych maszyn . 
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TI. Ey~R 

HCCRĘUOBAHHfl TIO,Il.ATJHBOCTH rroqBEHHll< fRblE 
K PA3.Il,POBJIEHHID B RABOPATOPH!:lX YCROBHflX 

P e 3 JO M e 

B TPYAe onpeĄenRnH KBHeTHQeCKyx> 3HeprHJO noąBeHHbłX rJ1bl6 C sna&ao
CTbJO 14% o6paaoBaHHblX Ha KapTo~enhHOM none pacnonoaeHHOM Ha cpeĄse
-csaauol noqse (29% HnHCTbt.X qacTH~). Hccne,1,tosanH napaueTp aaepraH, 
npa KOTopou rnu6u 1 paauenbqaJOTCR ua qacTe~N MeHbme 0 1 03 M. 

HccneAOBaHHH npOBOĄHnHCb B na6op8TOpHb1X ycnOBBJiX Ha CTeHAe CB
MYJIHPYIOJlleM K8CK8AN KoM(5ałiHa KHHOCheMOQHblMH MeTO,l,t8MK C KCDOnb30B8HHell 
KHHOK8Mepb1 CKOpblX c~eMOK. 

YCT8ROBneuo, QTO noqBeHHNe rnbl6bl, oco6eHHO q,pa~HR KPYDHhlX rnu6, 
HeCMOTPH Ha 3H8QHTenbHy» 3HepraJO OCB06o~aeMyx> npa yĄape B npyTOBOI 
KOHBełiep paa»enbqaJOTCR TPYAHO, QTO MOKeT OK83b1B8Tb OTPH~aTeXbHOe 
BJIHRHHe ua pa6oTy pacnpeAenaTenbRWC uexaHH3MOB llOA6Hp8l0JllHX MBWHH. 

P. Budyn 

INVESTIGATIONS ON SUSCEPTIBILITY OF SOIL CLODS 
TO BREAKAGE UNDER LABORATORY CONDITIONS 

S u m m a r y 

The kinetic energy of soil clods of the mositure of 14% formed on potato plan
tations situated on medium-cohesive soil (29% of clay particles was determined in 
the work ). 

l 
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The energy parameter, at which the soil clods undergo breakage into partic
les less than 0.03 min size were determined. 

The investigations were carried out under laboratory conditions by the film 
technique using -the quick-shot camera on a stand simulating the combine cascade. 

It has been found that soil clods, and particularly big clod fractions, are 
hardly breakable, despite a high energy amount obtained at striking against the 
portable rod conveyor, what can excrt a negative effect on the work of distribu
ting med1anisms of picking up machines. 


