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Streszczenie

W artykule przedstawiono rozwi¹zania konstrukcyjne adapterów w¹skopasmowych, szerokopasmowych i bocznych, jakie s¹
stosowane w roztrz¹saczach obornika produkowanych przez ró¿ne firmy.

ROZWI¥ZANIA KONSTRUKCYJNE ADAPTERÓW
STOSOWANE W ROZTRZ¥SACZACH OBORNIKA

t ha

Obornik stanowi materia³ bardzo zró¿nicowany pod
wzglêdem konsystencji, a wiêc tak¿e pod wzglêdem jego
w³aœciwoœci mechanicznych. Ró¿nice mog¹ byæ spowodowane
takimi czynnikami, jak: procentowa iloœæ zawartej w nim
s³omy, d³ugoœæ s³omy u¿ytej na œció³kê (obornik d³ugo-
i krótkos³omiasty), wilgotnoœæ, czas przechowywania w pry-
zmie lub w oborze, wp³ywaj¹cy na stopieñ sfermentowania
obornika. Gêstoœæ obornika wynosi od 300 kg/m (œwie¿y) do
900 kg/m (zle¿a³y). W szerokich granicach zawiera siê tak¿e
wspó³czynnik tarcia obornika o œcianki roztrz¹sacza (0,3-0,8),
w wyniku czego wystêpuj¹ równie¿ du¿e ró¿nice oporu jego
przesuwania. Ponadto wystêpuj¹ du¿e ró¿nice oporów
odrywania kêsów obornika przez zespo³y rozrzucaj¹ce, które
zmieniaj¹ siê w zakresie do 300%.

Do podstawowych wymagañ stawianych roztrz¹saczom
obornika nale¿¹:
- zapewnienie mo¿liwie najlepszej równomiernoœci

rozrzucania,

- mo¿liwoœæ regulacji dawki obornika w zakresie 6-50
z dok³adnoœci¹ oko³o 10%.
Jednym z g³ównych zespo³ów roztrz¹sacza obornika,

maj¹cym decyduj¹cy wp³yw na jakoœæ pracy, jest zespó³
rozrzucaj¹cy (adapter). Adaptery roztrz¹saczy dziel¹ siê na
w¹skopasmowe i szerokopasmowe.

Adaptery w¹skopasmowe s¹ stosowane w roztrz¹saczach
o ³adownoœci do 6 ton. Charakteryzuj¹ siê one nisk¹ jakoœci¹
pracy i ma³¹ wydajnoœci¹. Szerokoœæ pasa rozrzutu odpowiada
szerokoœci roztrz¹sania i wynosi 2,0-2,5 m. By nawieŸæ pole
o powierzchni 1 ha, ³¹czna d³ugoœæ przejazdów wyniesie oko³o
5 km.
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Rys. 1. Roztrz¹sacz obornika z adapterem w¹skopasmowym
dwubêbnowym firmy POL-MOT WARFAMA
Fig. 1. Manure spreader with two-drum narrow-strip adapter
produced by POL-MOT WARFAMA

W adapterach w¹skopasmowych bêbny rozrzucaj¹ce s¹
ustawione w po³o¿eniu poziomym. Ze wzglêdu na liczbê
bêbnów rozrzucaj¹cych rozró¿nia siê adaptery jedno (coraz
rzadziej stosowane) oraz dwubêbnowe (rys. 1). W adapterze
dwubêbnowym, bêben górny wyrównuje warstwê obornika zaœ
bêben dolny odrywa kêsy obornika i je rozrzuca po polu.
Adapter dwubêbnowy, w porównaniu z adapterem jedno-
bêbnowym, odznacza siê nieco lepszym rozdrobnieniem
obornika, efektem czego jest równie¿ jego wy¿sza jakoœæ pracy.

Interesuj¹ce rozwi¹zanie adaptera w¹skopasmowego zasto-
sowa³a czeska firma Agrostroj Pelhrimov. Stanowi go poziomy
bêben i dwie umieszczone poni¿ej bêbna tarcze rozrzucaj¹ce.
Obornik rozdrobniony przez bêben trafia na wiruj¹ce tarcze,
które zapewniaj¹ szerokoœæ pasa rozrzutu do 14 m. Natomiast
niemiecka firma Bergmann w swojej ofercie posiada roztrz¹-
sacz obornika wyposa¿ony w adapter z trzema poziomymi
bêbnami rozrzucaj¹cymi i dwiema tarczami (rys. 2).

Na obwodzie bêbnów, jako elementy robocze, s¹ stosowane
³opatki typu „poro¿e ³osia”, ³opatki profilowane lub nawiniête
taœmy blaszane w kszta³cie linii œrubowej z mocowanymi doñ

Rys. 2. Roztrz¹sacz obornika z adapterem w¹skopasmowym
trzybêbnowym firmy Bergmann [2]
Fig. 2. Manure spreader with three-drum narrow-strip adapter
produced by Bergmann Company [2]
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no¿ami tn¹cymi. W górnej czêœci adaptera znajduje siê
grzebieñ, którego zadaniem jest zapobieganie wynoszeniu
obornika nad bêbnami rozrzucaj¹cymi.

Adaptery szerokopasmowe z regu³y s¹ stosowane w roz-
trz¹saczach obornika o ³adownoœci powy¿ej 6 ton. Ich budowa,
w porównaniu z adapterami w¹skopasmowymi, jest bardziej
skomplikowana. Charakteryzuj¹ siê one wiêksz¹ mas¹ i wydaj-
noœci¹, wynikaj¹c¹ z szerokoœci pasa rozrzutu wynosz¹c¹
powy¿ej 6 m.

W adapterach szerokopasmowych bêbny rozrzucaj¹ce s¹
ustawione w p³aszczyŸnie pionowej lub pochylone w zakresie
5-15 w kierunku ruchu agregatu: ci¹gnik - roztrz¹sacz
obornika. Pochylenie bêbnów rozrzucaj¹cych, jak wykaza³y
badania, zapewnia bardziej zró¿nicowane pokrycie
nawo¿onego pola obornikiem. Œrednia d³ugoœæ bêbnów
zawiera siê w granicach 1,4-1,8 m, a ich œrednica 0,7-1,0 m.
Adaptery szerokopasmowe z zasady s¹ budowane jako dwu
(rys. 3) lub czterobêbnowe (rys. 4). Wyj¹tek stanowi¹ adaptery
trzybêbnowe, w praktyce niezwykle rzadko stosowane. W ada-
pterze trzybêbnowym, œrodkowy bêben kieruje obornik do
dwóch s¹siednich bêbnów, które dynamicznie go rozdrabniaj¹
i rozrzucaj¹ po polu. W adapterach szerokopasmowych, coraz
czêœciej jako wyposa¿enie standardowe, s¹ stosowane tarcze
rozrzucaj¹ce. Adaptery takie umo¿liwiaj¹ szersze wykorzy-
stanie rozrzutników do nawo¿enia miêdzy innymi wapnem,
torfem, pomiotem kurzym.

o

Rys. 3. Roztrz¹sacz obornika z adapterem szerokopasmowym
dwubêbnowym firmy POL-MOT WARFAMA [3]
Fig. 3. Manure spreader with two-drum wide-strip adapter
produced by POL-MOT WARFAMA [3]

Rys. 4. Roztrz¹sacz obornika z adapterem szerokopasmowym
czterobêbnowym firmy SIPMA [4]
Fig. 4. Manure spreader with four-drum wide-strip adapter
produced by firm SIPMA [4]

Adapter specjalnie przystosowany do nawo¿enia wapnem,
torfem, pomiotem kurzym przedstawia rys. 5. Jest on zbudo-
wany z poziomego wa³u, do którego s¹ mocowane ³añcuchy
z bijakami. Kêsy od warstwy materia³u znajduj¹-
cego siê w skrzyni roztrz¹sacza trafiaj¹ na dwie tarcze wiruj¹ce,
które rozrzucaj¹ nawóz po polu. Adapter ten charakteryzuje siê
wysokim stopniem rozdrabniania nawozu i dobr¹ równo-
miernoœci¹ nawo¿enia.

oddzielane

Rys. 5. Roztrz¹sacz obornika z adapterem bijakowym firmy
Unia Group [6]
Fig. 5. Manure spreader with beater adapter produced by firm
Unia Group [6]

Rys. 6. Roztrz¹sacz obornika z bocznym adapterem firmy Kuhn
[5]
Fig. 6. Manure spreader with side adapter of firm Kuhn [5]

Rys. 7. Roztrz¹sacz obornika z bocznym adapterem firmy
Hi Spec [7]
Fig. 7. Manure spreader with side adapter produced by Hi Spec
Company [7]
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Oprócz opisanych powy¿ej rozwi¹zañ klasycznych,
niektóre firmy produkuj¹ roztrz¹sacze obornika z bocznym
wyrzutem. Rys. 6 przedstawia roztrz¹sacz z adapterem umie-
szczonym z boku, znajduj¹cym siê w przedniej czêœci maszyny.
Adapter stanowi poziomy wa³, do którego jest przymoco-
wanych zawiasowo 15 bijaków. Podczas pracy maszyny wa³
obraca siê z prêdkoœci¹ 845 obr./min. Nawóz do adaptera jest
przesuwany przenoœnikami œlimakowymi. Nieco odmienne
rozwi¹zanie roztrz¹sacza z bocznym wyrzutem nawozu
przedstawia rys. 7. Zasadnicza ró¿nica polega na tym, ¿e
adapter rozrzucaj¹cy jest montowany na ca³ej d³ugoœci skrzyni
roztrz¹sacza. Do poziomego wa³u s¹ zamocowane 33 ³añcuchy
zakoñczone metalowymi p³ytkami (bijakami). W czasie pracy
prêdkoœæ obrotowa wa³u wynosi 229 obr./min.

Przedstawiony przegl¹d rozwi¹zañ konstrukcyjnych
adapterów wskazuje, ¿e firmy produkuj¹ce roztrz¹sacze

obornika podejmuj¹ dzia³ania, by ich wyroby charakte-
ryzowa³y siê nie tylko coraz lepsz¹ jakoœci¹ pracy, ale tak¿e by
stawa³y siê one maszynami uniwersalnymi, umo¿liwiaj¹cymi
nawo¿enie pól nawozami znacznie ró¿ni¹cymi siê w³aœciwo-
œciami fizycznymi.

[1] Sadowski J.: Przegl¹d rozwi¹zañ konstrukcyjnych
roztrz¹saczy obornika. Praca in¿ynierska. Katedra Maszyn
Rolniczych i Leœnych SGGW, Warszawa 2008.
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THE DESIGNS OF ADAPTERS USED IN MANURE SPREADERS

Summary

In the article presented are the designs of narrow-strip, wide-strip and side adapters, which are used in manure spreaders produced
by various firms.
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