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Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badañ nad wp³ywem liczby i kszta³tu ³opatek tarczy rozsiewaj¹cej na jakoœæ wysiewu trzech
granulowanych nawozów mineralnych: saletrzaku, saletry amonowej i polifoski.
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WP£YW LICZBY I KSZTA£TU £OPATEK TARCZY
ROZSIEWAJ¥CEJ NA JAKOŒÆ WYSIEWANYCH

NAWOZÓW

Wprowadzenie

Wyniki badañ

Wœród maszyn do nawo¿enia mineralnego najwiêkszy
udzia³ maj¹ rozsiewacze odœrodkowe, które dziel¹ siê na jedno-
tarczowe i dwutarczowe, a ich tarcze mog¹ byæ napêdzane od
hydrauliki zewnêtrznej lub wa³ka odbioru mocy ci¹gnika [1, 2,
3]. Jednym z podstawowych czynników oceny jakoœci pracy
rozsiewaczy odœrodkowych jest jakoœæ wysiewanych nawo-
zów mineralnych, na któr¹ maj¹ wp³yw parametry techniczno-
eksploatacyjne rozsiewacza: prêdkoœæ obrotowa tarczy rozsie-
waj¹cej i k¹t ustawienia ³opatek na tarczy, co wykaza³y
dotychczas opublikowane wyniki badañ autorów [4, 5]. Prze-
prowadzone badania wykaza³y równie¿, ¿e na jakoœæ wysiewa-
nych nawozów mineralnych maj¹ tak¿e wp³yw liczba i kszta³t
³opatek na tarczy rozsiewaj¹cej. Badania zosta³y wykonane na
stanowisku laboratoryjnym i wed³ug metodyki podanej w arty-
kule [4], przy wysiewie trzech granulowanych nawozów
mineralnych: saletrzaku, saletry amonowej i polifoski.

Powy¿sze badania zosta³y przeprowadzone przy szeœciu,
czterech, trzech i dwóch ³opatkach na tarczy rozsiewaj¹cej oraz
dwóch kszta³tach ³opatek: o przekroju kwadratowym i cylin-
drycznym. Jako kryterium oceny wp³ywu liczby i kszta³tu ³opa-
tek tarczy rozsiewaj¹cej na jakoœæ wysiewanego nawozu przy-
jêto charakterystykê granulometryczn¹ o wielkoœci granul
powy¿ej jednego milimetra. Wysiewany nawóz by³ poddawany
analizie granulometrycznej na analizatorze sk³adu ziarnowego
AWK. Próbê bazow¹ tworzy³ rozk³ad nawozu o sk³adzie
granulometrycznym fabrycznym.

Wp³yw liczby ³opatek rozsiewaj¹cych na wielkoœæ rozdra-
bniania granul polifoski przedstawiaj¹ wykresy zamieszczone
na rys. 1 i 2. Wynika z nich, ¿e wraz ze wzrostem liczby ³opatek
na tarczy rozsiewaj¹cej nastêpuje spadek udzia³u granul o wiel-
koœci od 1 do 4,5 mm w porównaniu do próby bazowej. Spadek
ten jest szczególnie widoczny przy 6 ³opatkach rozsiewa-
j¹cych. Jednoczeœnie najmniejsze ró¿nice w uszkodzeniu
granul wyst¹pi³y przy 2 i 3 ³opatkach rozsiewaj¹cych.

Wykresy na rys. 3 przedstawiaj¹ wp³yw liczby ³opatek roz-
siewaj¹cych na rozdrabnianie granul saletrzaku. Z przedsta-
wionych wykresów wynika, ¿e najwiêksze uszkadzanie granul
saletrzaku powodowa³o 6 ³opatek, gdy¿ udzia³ granul
saletrzaku o wielkoœci powy¿ej 1 mm wyniós³ 11,13%.
Natomiast najmniejsze uszkadzanie granul saletrzaku
powodowa³y 2 ³opatki rozsiewaj¹ce na tarczy, gdzie udzia³
granul o wielkoœci powy¿ej 1 mm wyniós³ 25,66%.

Rys. 1. Wp³yw liczby ³opatek rozsiewaj¹cych na wielkoœæ
rozdrobnienia granul polifoski
Fig. 1. Effect of number of spreading disc vanes on crushing of
polifoska granules

Rys. 2. Wp³yw liczby ³opatek rozsiewaj¹cych na wielkoœæ roz-
drobnienia granul polifoski (zakres wielkoœci granul 1-4,5 mm)
Fig. 2. Effect of number of spreading disc vanes on crushing of
polifoska granules (granules' size range 1,5-4,5 mm)

Najmniejsz¹ ró¿nicê w udziale zniszczonych granul sale-
trzaku odnotowano miêdzy 3 a 4 ³opatkami rozsiewaj¹cymi,
która wynios³a 3,40%. Porównuj¹c wyniki badañ jakoœci wy-
siewu saletrzaku z prób¹ bazow¹, ró¿nica w udziale granul
o wielkoœci powy¿ej 1 mm przy 2 ³opatkach rozsiewaj¹cych
wynios³a 50,62% a przy 6 ³opatkach - 65,14%. Spadek jakoœci
wysiewu miêdzy 2 a 6 ³opatkami rozsiewaj¹cymi wyniós³
14,53%.

Z kolei wykresy na rys. 4 przedstawiaj¹ wp³yw liczby
³opatek rozsiewaj¹cych na udzia³ granul saletry amonowej
o wielkoœci powy¿ej 1 mm. Z zamieszczonych wykresów
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wynika, ¿e najwiêksze niszczenie granul saletry amonowej
wyst¹pi³o przy u¿yciu szeœciu ³opatek rozsiewaj¹cych, osi¹-
gaj¹c minimalny udzia³ granul o wielkoœci powy¿ej 1 mm
wynosz¹cy 27,56%. Natomiast najmniejsze uszkadzanie
granul saletry amonowej wyst¹pi³o przy u¿yciu dwóch ³opatek
rozsiewaj¹cych i w porównaniu do próby bazowej strata granul
o wielkoœci powy¿ej 1 mm wynosi³a 30%.

Analiza wyników badañ nad wp³ywem liczby ³opatek roz-
siewaj¹cych jednoznacznie wykaza³a, ¿e wraz ze wzrostem
liczby ³opatek rozsiewaj¹cych nastêpuje wiêksze rozdrabnia-
nie granul wszystkich trzech nawozów mineralnych. Wzrost
rozdrabniania granul badanych nawozów wraz ze zwiêksza-
niem liczby ³opatek rozsiewaj¹cych mo¿na t³umaczyæ tym, ¿e
strumieñ nawozu jest dzielony na mniejsze porcje, w wyniku
czego nastêpuje wiêksza czêstotliwoœæ uderzenia o strumieñ
spadaj¹cych granul.

Jak wp³ywa kszta³t ³opatek rozsiewaj¹cych na rozdrabnia-
nie polifoski, przy zmiennej liczbie ³opatek, przedstawiaj¹
wykresy na rys. 5. Bez wzglêdu na rodzaj zastosowanych ³opa-
tek rozsiewaj¹cych nastêpowa³ spadek udzia³u granul poli-
foski o wielkoœci powy¿ej 1 mm wraz ze wzrostem ich liczby na
tarczy rozsiewaj¹cej. Przy czym, wiêksze rozdrabnianie granul
polifoski nastêpowa³o przy zamocowanych na tarczy rozsie-
waj¹cej ³opatkach o przekroju kwadratowym. Na podstawie

Rys. 3. Wp³yw liczby ³opatek rozsiewajacych na udzia³ granul
saletrzaku o wielkoœci powy¿ej 1 mm
Fig. 3. Effect of number of spreading disc vanes on percentage
of nitro-chalk granules of size over 1 mm

Rys. 4. Wp³yw liczby ³opatek rozsiewajacych na udzia³ granul
saletry amonowej o wielkoœci powy¿ej 1mm
Fig. 4. Effect of number of spreading disc vanes on percentage
of ammonium sulphate of size over 1 mm

przedstawionych wyników mo¿na stwierdziæ, ¿e z punktu
widzenia jakoœci wysiewanego nawozu korzystniejszymi oka-
za³y siê ³opatki o kszta³cie cylindrycznym. Stwierdzono rów-
nie¿ ró¿nicê wynosz¹c¹ 4,18% w udziale granul polifoski po-
miêdzy 2 a 6 ³opatkami rozsiewaj¹cymi o przekroju kwadra-
towym i odpowiednio 8,2% dla ³opatek o przekroju cylin-
drycznym. Zjawisko to mo¿na t³umaczyæ tym, ¿e granule na-
wozu w zetkniêciu z ³opatkami o przekroju cylindrycznym
maj¹ mo¿liwoœæ ruchu œlizgowego po owalnej krzywiŸnie
³opatki, co w pewnym zakresie zmniejsza si³ê uderzenia ³opa-
tki, w efekcie czego wystêpuje mniejsze uszkadzanie granul na-
wozu. Takiej mo¿liwoœci nie wykazuj¹ ³opatki o przekroju
kwadratowym, a zatem powoduj¹ one wiêksze rozdrabnianie
granul nawozu.

Zwiêkszanie liczby ³opatek rozsiewaj¹cych na tarczy po-
wodowa³o wzrost udzia³u frakcji pylistej podczas wysiewu
wszystkich trzech nawozów. Ró¿nica w udziale frakcji pylistej
pomiêdzy szeœcioma i dwiema ³opatkami rozsiewaj¹cymi,
uwzglêdniaj¹ca najwiêkszy i najmniejszy stopieñ rozdrobnie-
nia wysiewanych nawozów, zawiera³a siê w granicach od
4,58% do 8,96%.

Badania wp³ywu rodzaju ³opatek rozsiewaj¹cych na jakoœæ
wysiewu nawozów wykaza³y, ¿e mniejszy udzia³ frakcji pyli-
stej uzyskuje siê przy ³opatkach rozsiewaj¹cych o przekroju
cylindrycznym.

Rys. 5. Wp³yw kszta³tu ³opatek rozsiewajacych, przy zmiennej
ich liczbie, na udzia³ granul polifoski o wielkoœci powy¿ej 1 mm
Fig. 5. Effect of number of spreading disc vanes (at variable
number of them) on percentage of polifoska granules of size
over 1 mm
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