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ZAPRAWIARKA O PRACY CI¥G£EJ
Z INNOWACYJNYM SYSTEMEM WAGOWEGO
DOZOWANIA NASION I PRECYZYJNEGO
DOZOWANIA CIECZY
Streszczenie
Omówiono opracowanie, zbudowanie i przebadanie prototypu, a nastêpnie wdro¿enie do produkcji zaprawiarki o pracy ci¹g³ej
z innowacyjnym systemem wagowego dozowania nasion i precyzyjnego dozowania cieczy. Wskazano cechy innowacyjnoœci
zaprawiarki, które stawiaj¹ j¹ w grupie najnowoczeœniejszych wyrobów tego typu. Dziêki parametrycznemu modelowaniu
konstrukcji w systemie 3D, wszechstronnym analizom konstrukcji za pomoc¹ systemów MES oraz weryfikacji empirycznej
uzyskano rozwi¹zania zoptymalizowane pod wzglêdem trwa³oœci i wytrzyma³oœci. Zaprawiarka spe³nia wymagania zasadnicze
w zakresie bezpieczeñstwa oraz wymagania norm zharmonizowanych z tymi dyrektywami.
S³owa kluczowe: ziarno siewne, zaprawiarka, zaprawianie nasion, modelowanie, projektowanie, prototyp, badania
Prawid³owo i profesjonalnie przebiegaj¹cy proces zaprawiania ziarna wymaga stosowania odpowiednich maszyn
i urz¹dzeñ. Obecnie do zaprawiania stosowane s¹ zaprawiarki
porcjowe lub przep³ywowe. Wyró¿nia siê trzy metody
zaprawiania ziaren:
• "bejcowanie" - u¿ycie suchego preparatu, zawiesiny lub
preparatu p³ynnego,
• powlekanie nasion, w którym stosuje siê preparat z dodatkiem lepiszcza zwiêkszaj¹cego przyczepnoœæ zaprawy do
ziaren,
• granulowanie ziaren - metoda polegaj¹ca na zmienianiu
kszta³tu fizycznego nasion, co umo¿liwia uzyskanie materia³u
siewnego o jednolitej granulacji.
Bardzo wa¿ne w zabiegu zaprawiania jest to, aby nasiona
by³y dok³adnie pokryte odpowiedni¹ iloœci¹ substancji
aktywnej. Dobrze przygotowany materia³ siewny umo¿liwia
uzyskanie wysokich plonów o wysokiej jakoœci. Ponadto,
zaprawianie nasion mo¿e stymulowaæ zdolnoœæ kie³kowania,
rozwój siewek i ich zdrowotnoœæ [2, 5]. Wykorzystanie nawet
najlepszych technologii upraw, z wykorzystaniem najlepszych
maszyn, nawozów i oprysków, nie przyniesie po¿¹danych
efektów w sytuacji zastosowania niskiej jakoœci materia³u
siewnego. W przypadku zbó¿ wiêkszoœæ objawów chorobowych spowodowanych brakiem zaprawiania ziarna ujawnia siê
w dopiero w okresie k³oszenia. W tej fazie nie mo¿na w ¿aden
sposób zapobiec rozwojowi chorób [3].
Korzyœci p³yn¹ce ze stosowania do siewu zaprawianych
nasion s¹ nastêpuj¹ce [1, 4, 6]:
• materia³ siewny jest wolny od chorób i szkodników, co
w sposób znacz¹cy wp³ywa na pocz¹tek wzrostu roœlin,
• ma³a iloœæ œrodków u¿ytych w procesie zaprawiania
powoduje ograniczenie chemizacji gleby,
• zmniejszenie nak³adów zwi¹zanych z obs³ug¹ procesu
zaprawiania oraz mniejsza energoch³onnoœæ i oszczêdnoœæ
kosztów dla rolników,
• wysoka precyzja dozowania œrodków ochrony roœlin bez
ryzyka przedawkowania.
Wymienione korzyœci, p³yn¹ce z wysiewu nasion
zaprawionych, spowodowa³y wzrost zapotrzebowania na
zaprawiarki.
Celem projektu by³o opracowanie i wdro¿enie nowej
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zaprawiarki do ziarna charakteryzuj¹cej siê innowacyjnym
systemem wagowego dozowania nasion i precyzyjnego dozowania cieczy (w ramach projektu celowego ROW-III-267/2012
dofinansowanego ze œrodków Centrum Innowacji NOT).
Wykonawc¹ prac badawczo-rozwojowych by³ Przemys³owy
Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu.
Redukcja dawki œrodków zaprawiaj¹cych oznacza
stosowanie niskich dawek zaprawy, co powoduje, ¿e proces
zaprawiania ziarna wymaga stosowania bardzo precyzyjnych
urz¹dzeñ. St¹d powsta³a koncepcja opracowania nowego
urz¹dzenia, która zak³ada³a zaprojektowanie, wykonanie
i wdro¿enie do produkcji zautomatyzowanej, przep³ywowej
zaprawiarki do nasion, charakteryzuj¹cej siê wysok¹ wydajnoœci¹, wysokimi parametrami u¿ytkowymi, funkcjonalnymi
i bezpieczeñstwem. Jej innowacyjnoœæ wynika z: zastosowania
bardzo precyzyjnego wagowego dozownika nasion (wyposa¿onego w dwa przenoœniki taœmowe), mo¿liwoœci zastosowania ró¿nych niezale¿nych systemów aplikacji zapraw
i ró¿nych dodatków nanoszonych na nasiona, bardzo wysokiej
wydajnoœci zaprawiania, nowatorskiego rozwi¹zania tarczy
rozpylacza w komorze zraszania i automatycznego elektronicznego systemu programowania i sterowania.
Zbudowana zaprawiarka jest krajow¹ alternatyw¹ dla
maszyn zagranicznych i przeznaczona jest zarówno dla
rolników indywidualnych, jak i dla firm zajmuj¹cych siê
profesjonalnie zaprawianiem ziarna (tab.). Przeznaczona jest
do stacjonarnego zaprawiania na mokro ziaren zbó¿ w trybie
ci¹g³ym, przystosowana do zabudowy pod stacjonarnym
zbiornikiem zasypowym, z którego ziarna zbó¿ zadawane s¹ do
maszyny w sposób grawitacyjny. Zasilanie energi¹ elektryczn¹
400V/50 Hz umo¿liwia napêdzanie mechanizmów za pomoc¹
silników elektrycznych i elektrobêbnów. Ka¿dy zespó³
maszyny napêdzany jest indywidualnym silnikiem elektrycznym, a jej uk³ad sterowania pozwala na prace w trybie
manualnym i automatycznym.
W sk³ad maszyny wchodz¹ nastêpuj¹ce g³ówne zespo³y
(rys. 1):
1. wlot zasypowy z przys³on¹ napêdzan¹ si³ownikiem pneumatycznym, umo¿liwiaj¹cy regulacjê strumienia nasion
zadawanych do maszyny,
2. zestaw dwóch przenoœników taœmowych pozwalaj¹cych na
równomierne ci¹g³e przemieszczanie ziarna do komory
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3.
4.
5.
6.
7.

zraszania; jeden z przenoœników wyposa¿ony jest w wagê
tensometryczn¹ dziêki której uk³ad sterowania uzyskuje
informacje o wartoœci natê¿enia strumienia ziarna
przep³ywaj¹cego przez zaprawiarkê,
mechanizm dozowania zaprawy,
komora zraszania,
przenoœnik œlimakowy ³opatkowy mieszaj¹co-wy³adowczy,
instalacja odpylania,
elektroniczny uk³ad sterowania systemem wagowodozuj¹cym i mieszania.

Tab. G³ówne parametry techniczne i eksploatacyjne
zaprawiarki
Table. Main technical and operating parameters of pickler
Lp.
1.

Typ

2.

ród³o energii

3.
4.

7.
8.

Wydajnoœæ (regulowana)
Masa maszyny
Wymiary: - d³ugoœæ
- szerokoœæ
- wysokoœæ
Pojemnoœæ u¿ytkowa
zbiornika zaprawy
Rodzaj zaprawiania
Krotnoœæ zaprawiania

9.

Typ dozownika zaprawy

10.
11.

Typ rozpylacza zaprawy
Tryb sterowania

12.

Za³adunek nasion

13.

Wy³adunek nasion

14.
15.

Moc ³¹czna zainstalowana
Urz¹dzenie odpylaj¹ce

16.

Przenoœniki - liczba i typ

5.
6.

Rys. 1. Model koncepcyjny zaprawiarki o pracy ci¹g³ej z innowacyjnym systemem wagowego dozowania nasion i precyzyjnego dozowania cieczy: 1 - wlot zasypowy, 2 - przenoœniki
taœmowe, 3 - mechanizm dozowania zaprawy do nasion, 4 - komora zraszania, 5 - przenoœnik œlimakowy ³opatkowy mieszaj¹co-wy³adowczy, 6 - instalacja odpylania, 7 - elektroniczny
uk³ad sterowania systemem wagowo-dozuj¹cym i mieszania
Fig. 1. Conceptual model of continuous seed dresser which is
equipped with innovative weight dosing system of seeds and
precise dosing system of wet chemical pickle: 1 - feeding
intake, 2 - belt conveyors, 3 - dosage mechanism of seed pickle,
4 - chamber of sprinkling, 5 - paddle screw-conveyor mixingand-unloading, 6 - dust extraction installation, 7 - electronic
control dosing and mixing system
Proces zaprawiania przebiega w sposób ci¹g³y. Nasiona
przeznaczone do zaprawienia ze zbiornika opadaj¹ do uk³adu
przyjêciowego umieszczonego nad przenoœnikiem taœmowym.
Na przenoœniku taœmowym ziarno rozk³ada siê w równomiern¹
warstwê i przekazywane jest na przenoœnik wyposa¿ony w
wagê tensometryczn¹. Na podstawie danych z wagi uk³ad
automatyki steruje dawk¹ zaprawy potrzebn¹ w procesie
zaprawiania. Ziarna z przenoœnika taœmowego przemieszczane
s¹ na wiruj¹c¹ w komorze zraszania pe³n¹ tarczê stalow¹
i rozrzucane w komorze dziêki sile odœrodkowej. Pod tarcz¹
rozrzucaj¹c¹ ziarna znajduje siê wiruj¹ca tarcza zraszaj¹ca,
która wyposa¿ona jest w perforowany pierœcieñ umo¿liwiaj¹cy
równomierne "rozbryzgiwanie" zaprawy w komorze. Obie
tarcze wyposa¿one s¹ w niezale¿ny napêd, a ich prêdkoœci
obrotowe sterowane s¹ za pomoc¹ uk³adu automatyki.
Zroszone w komorze ziarno wpada do kana³u zasypowego
przenoœnika mieszaj¹co-wy³adowczego i przemieszczane
w stronê wylotu wy³adowczego. Zaprawa w postaci p³ynnej
przygotowywana jest w zbiorniku zaprawy wyposa¿onym
w mieszad³o, sk¹d za pomoc¹ pompy przekazywana jest do
mechanizmu dozowania. Maszyna wyposa¿ona jest w uk³ad
odpylania, która oczyszcza ziarna z py³u, co poprawia skutecznoœæ procesu zaprawiania.
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Nazwa
parametru/wskaŸnika

Wartoœæ
parametru/wskaŸnika
stacjonarna, do pracy
w trybie ci¹g³ym
silniki elektryczne
3~400V/50 Hz
-1
10-35 Mgh
410 kg
2530 mm
645 mm
1874 mm
3

350 dm

mokre/suche
podwójne
pompa œrubowa
jednowirnikowa
rotacyjny
automatyczny
grawitacyjny
sterowany przes³on¹
przenoœnik
wy³adowczy
4,72 kW
Tak
2 - taœmowe,
1 - œlimakowy

Rys. 2. Model obliczeniowy zaprawiarki z zamodelowanymi
podzespo³ami
Fig. 2. The computational model of pickler with modeled
components
Do zaprojektowania i badañ zaprawiarki wykorzystano
zaawansowane metody projektowe i badawcze. Przeprowadzono wieloetapowe symulacyjne badania zaprawiarki
w fazie projektowania. Szczegó³owo opisano model bezpieczeñstwa w fazie koncepcji, opracowano wirtualne modele
3D konstrukcji maszyn, które nastêpnie wykorzystano do
utworzenia modeli obliczeniowych (rys. 2), na których zrealizowano symulacyjne badania wymuszeñ kinematycznych,
dynamicznych oraz wytrzyma³oœci (rys. 3) i statecznoœci
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konstrukcji. Na podstawie uzyskanych z badañ symulacyjnych
danych przebudowano wirtualne modele 3D konstrukcji
maszyny, które nastêpnie pos³u¿y³y do opracowania
dokumentacji wykonawczej prototypu maszyny. Przeprowadzono badania funkcjonalne w warunkach laboratoryjnych
i eksploatacyjnych oraz przeprowadzono badania tensometryczne konstrukcji noœnej zaprawiarki w celu wyznaczenia
rzeczywistych naprê¿eñ wystêpuj¹cych w newralgicznych
punktach konstrukcji. Prototyp zaprawiarki zosta³ przebadany
pod wzglêdem bezpieczeñstwa, ergonomii, analizy zagro¿eñ
i oceny ryzyka. Przeprowadzone badania potwierdzi³y wysoki
poziom konstrukcji i wykonania maszyny w aspektach wytrzyma³oœci, statecznoœci, bezpieczeñstwa, ergonomii i osi¹ganych
parametrów u¿ytkowych i eksploatacyjnych.

umo¿liwiaj¹cej profesjonalne przygotowanie materia³u
siewnego. Zaprawiarka zosta³a zaprojektowana, wykonana,
przebadana i wdro¿ona do produkcji. Wieloetapowe prace
badawcze, przeprowadzone z wykorzystaniem zaawansowanych metod pozwoli³y na zbudowanie maszyny o wysokim
poziomie jakoœci, stanowi¹cej produkt konkurencyjny
zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Zaprawiarka
spe³nia wymagania zasadnicze w zakresie bezpieczeñstwa
(sformu³owane w dyrektywach UE 98/37/WE i 2006/95/WE)
oraz wymagania norm zharmonizowanych z tymi dyrektywami.
W wyniku realizacji projektu powsta³a nowa maszyna,
posiadaj¹ca cechy innowacyjnoœci, które odpowiadaj¹
aktualnym tendencjom rozwojowym tego typu wyrobom.
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CONTINUOUS SEED DRESSER EQUIPPED WITH INNOVATIVE WEIGHT DOSING
SYSTEM OF SEEDS AND PRECISE DOSING SYSTEM OF WET CHEMICAL PICKLE
Summary
The article discusses design, building and prototype testing, and then production implementation of continuous seed dresser which
is equipped with innovative weight dosing system of seeds and precise dosing system of wet chemical pickle. Article showed
innovative features of pickler, which put it in a group of most modern machines of this type. Optimized solutions for durability and
strength were achieved by applying parametric 3D modeling in the design as well as comprehensive FEM analyzes of structure and
empirical verification. Pickler meet the fundamental requirements regarding safety and requirements of standards harmonized
with these directives.
Key words: seed grain, pickler, seed pickling, modeling, designing, prototype, research
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