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zasadniczym elementem roboczym jest napêdzana hydrau-
licznie tarcza z umieszczonymi na jej obwodzie ma³ej œrednicy
no¿ykami w kszta³cie ko³a, które wspó³pracuj¹ z otworami
tarczy nieruchomej. W czasie pracy tego zespo³u no¿yki
dodatkowo obracaj¹ siê samoczynnie w kierunku przeciwnym
do obrotu tarczy. Taka wspó³praca no¿yków z otworami tarczy
nieruchomej dzia³a na du¿e czêœci zawarte w p³ynnym nawozie
organicznym jako no¿yce. Odpowiednio ukszta³towane otwory
w tarczy nieruchomej zapewniaj¹ w³aœciw¹ pracê no¿yków na
ca³ej ich d³ugoœci. Aplikatory p³ynnych nawozów organi-
cznych o du¿ej szerokoœci roboczej (oferowane przez firmê
Joskin) s¹ wyposa¿ane w dwa systemy typu Scalper [2].

Uzyskiwanie szybszego i bardziej p³ynnego pompowania
gnojowicy, mo¿liwe jest dziêki efektowi Turbo, gdzie pompo-
wanie 20 000 litrów zajmuje kilka minut bez przeci¹¿ania
pompy. Turbonape³niacz jest przegrod¹ zaopatrzon¹ w œrubê
przyspieszaj¹c¹ przep³yw gnojowicy (rys. 2). Jego efekt
odœrodkowy pozwala nawet zredukowaæ podciœnienie
panuj¹ce w pompie, gdy¿ gnojowica wt³aczana do zbiornika

Rys. 1. Zespó³ ujednorodniaj¹cy typu Scalper [2]
Fig. 1. Homogenizing unit type Scalper [2]

Rys. 2. Turbonape³niacz zaopatrzony w œrubê przyspieszaj¹c¹
przep³yw gnojowicy [2]
Fig. 2. Turbofiller with slurry flow accelerating screw [2]

ci¹gnie za sob¹ gnojowicê, która jest z ty³u. Natê¿enie prze-
p³ywu jest zatem du¿o lepsze. Ponadto, nape³nienie zbiornika
jest pe³niejsze, gdy¿ gnojowica jest „pchana” pod masê ju¿
zassan¹. Co wiêcej, gnojowica jest o wiele mniej rozcieñczona
i znacznie mniej spieniona. Zamocowanie turbonape³niacza
jest mo¿liwe tak samo na zaworach ssawnych, jak i na ramieniu
Jumbo, ramieniu przegubowym i wysiêgnikach [2].

Polski producent wozów asenizacyjnych Meprozet z Ko-
œciana oferuje hydrosiewnik przeznaczony do obsiewania ha³d
kopalnianych, poboczy dróg i autostrad, sk³adowisk odpadów
komunalnych, nieu¿ytków o lotnej strukturze pod³o¿a itp.
Obsiewanie terenu odbywa siê za pomoc¹ dzia³ka stra¿ackiego
umieszczonego na zbiorniku. Dzia³ko wyrzuca nasiona pod
ciœnieniem 1 MPa na odleg³oœæ oko³o 40 m. Jako czynnik noœny
dla nasion wykorzystuje siê pó³p³ynne osady z oczyszczalni
œcieków komunalnych lub masê makulaturow¹. Hydrosiewnik
bazuje na konstrukcji wozu asenizacyjnego z pomp¹ œrubow¹ o

wydajnoœci 40 m /h. Na zbiorniku zamontowany jest podest dla
operatora, w³az zasypowy oraz dzia³ko stra¿ackie. Za po-moc¹
uk³adu zaworów uzyskuje siê zasysanie czynnika pomp¹
œrubow¹ z dowolnego Ÿród³a, mieszanie w obiegu zamkniêtym
i zasilanie dzia³ka. W zbiorniku umieszczone jest mieszad³o
skutecznie miksuj¹ce zawartoœæ zarówno na postoju, jak i pod-
czas jazdy. Podest jest wyposa¿ony ponadto w ¿uraw u³atwia-
j¹cy za³adunek nasion do zbiornika. Do napêdu hydrosiewnika
niezbêdny jest ci¹gnik rolniczy o minimalnej mocy silnika
57 kW (78 KM), który jest wyposa¿ony w dolny zaczep trans-
portowy do przyczep jednoosiowych [7].

Do najbardziej uci¹¿liwych i niehigienicznych czynnoœci
wykonywanych podczas obs³ugi wozu asenizacyjnego mo¿e
byæ rozk³adanie i sk³adanie wê¿a ss¹cego. W ofercie producen-
ta wystêpuj¹ wozy asenizacyjne z uchyln¹ rur¹ ss¹c¹ i dyszlem
resorowanym. Umieszczenie koñcówki w gumowym gnieŸ-
dzie sto¿kowym umo¿liwia nape³nienie zbiornika bez koniecz-
noœci wychodzenia z kabiny ci¹gnika. Rozwi¹zanie to w znacz-
nym stopniu zmniejsza pracoch³onnoœæ i poprawia warunki hi-
gieniczne przy obs³udze wozu [7].

Fiñska firma Konepaja Kääriäinen Ky wyposa¿a wozy
asenizacyjne w dystrybutor, który pe³ni równie¿ funkcjê
homogenizatora. Sk³ada siê on z tarczy, która ma w œrodkowej
czêœci otwór z rozmieszczonymi w nim elementami stano-
wi¹cymi przeciwtn¹ce dla trójk¹tnego wirnika no¿e. Trzy
dodatkowe ramiona wirnika pe³ni¹ funkcjê rozdzielania apliko-
wanego materia³u do przewodów rozprowadzaj¹cych. W wo-
zach asenizacyjnych oferowanych przez renomowane firmy
wa¿nym elementem dodatkowego wyposa¿enia s¹ aplikatory
iniekcyjne. Umo¿liwiaj¹ one wprowadzanie p³ynnych nawo-
zów zarówno organicznych, jak i mineralnych bezpoœrednio do
gleby. Zapobiega to stratom sk³adników pokarmowych, ograni-
cza nieprzyjemny zapach w s¹siedztwie nawo¿onych pól i ³¹k,
przyczynia siê do równomierniejszego rozprowadzenia nawo-
zu. Ponadto mo¿e eliminowaæ zmywanie powodowane opada-
mi deszczu. Jest to szczególnie istotne na terenach o znacznym
pochyleniu i na glebach o ma³ej przepuszczalnoœci [5].

Holenderski producent wozów asenizacyjnych Vredo
oferuje samojezdne modele, które wyposa¿ono w aplikatory
umo¿liwiaj¹ce doglebowe nawo¿enie p³ynnymi nawozami
organicznymi. Przy czym szerokoœæ robocza jednego z czte-
rech oferowanych modeli oznaczonego symbolem SV 6432
wynosi 6,4 m (tab. 1). Na czas transportu aplikator jest sk³adany
i umo¿liwia przemieszczanie siê po drogach publicznych.
Aplikator wyposa¿ony w tarczowe redlice jest niezmiernie
przydatny przy nawo¿eniu terenów zadarnionych. Niektóre
konstrukcje redlic pozwalaj¹ na pracê wozem asenizacyjnym
na uwrociach, gdzie przy standardowym typie redlic mo¿liwie
jest tylko nawo¿enie podczas przemieszczania siê maszyny po
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EQUIPMENT OF SLURRY TANKERS IMPROVING THE WORK OF FERTILIZER

MACHINES WITH LIQUID MANURE

Summary

This article presents the devices exerted in slurry tankers used to distribution of liquid fertilizers. Some of the machine's work
supporting a performance of these machines and used by different producers has been described.

linii prostej. Oferowana maszyna ma budowê modu³ow¹. Jej
czteroko³owa jednostka napêdowa znajduje wielorakie
zastosowanie w rolnictwie (np. napêd sieczkarni, kosiarki
czo³owej). Dziêki sterowaniu wszystkimi ko³ami maszyny
mo¿liwe jest uzyskanie du¿ej manewrowoœci podczas
realizacji prac polowych.

Niemiecka firma Vogelsang oferuje rozwi¹zania urz¹dzeñ
przeznaczonych do pompowania, homogenizowania oraz roz-
prowadzania p³ynnych nawozów organicznych. Szczególnie
na zwrócenie uwagi zas³uguje zespó³ przeznaczony do
dystrybucji i rozdrabniania materia³ów w³óknistych znajdu-
j¹cych siê w nawozie p³ynnym. Jego g³ównym elementem
roboczym jest wiruj¹cy nó¿ trójramienny wspó³pracuj¹cy
z krat¹ znajduj¹c¹ siê pod nim. Do elementu rozdzielczego
dostaje siê nastêpnie ujednorodniony materia³, gdzie nastêpnie
kierowany jest przez tarczê bezpoœrednio do przewodów
rozprowadzaj¹cych. Nale¿y tu dodaæ, i¿ mog¹ to byæ tylko
wê¿e rozlewaj¹ce lub wê¿e doprowadzaj¹ce nawóz do redlic.
Takie rozwi¹zanie zespo³u rozdzielczego zapewnia dodatkow¹
homogenizacjê, która realizowana jest w miejscu dostarczania
nawozu do tarczy dystrybutora. Oprócz tego wymieniona firma
jest producentem wielu wariantów urz¹dzeñ przeznaczanych
do realizacji ró¿nych czynnoœci. Niektóre z nich spe³niaj¹ rów-
nie¿ funkcjê homogenizatora inne zaœ pozwalaj¹ tylko na
przepompowywanie p³ynnych nawozów. W zestawach tych
stosowane s¹ wydajne pompy HiFlo (rys. 3). Posiadaj¹ one dwa
wirniki ukszta³towane w postaci szeœciozêbnych kó³ skoœnych,
które zapewniaj¹ du¿¹ wydajnoœæ i niezawodnoœæ a oprócz tego
ma³¹ wra¿liwoœæ na zawartoœæ sta³ych substancji w przemie-
szczanym nawozie p³ynnym [1].

Tab. 1. Podstawowe dane techniczne samojezdnych wozów ase-
nizacyjnych firmy Vredo [4]
Table 1. Basic technical data of self-propelled slurry tankers -
Vredo [4]

Rys. 3. Rotacyjna pompa wyporowa z dwoma wirnikami z sze-
œciozêbnymi ko³ami skoœnymi [1]
Fig. 3. Rotary pump with two rotors equipped with skew six-
tooth wheels [1]
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Zaprezentowane rozwi¹zania zastosowane w wozach
asenizacyjnych pozwalaj¹ na realizacjê i preferowanie
proekologicznej mechanizacji zabiegu, jakim jest nawo¿enie.
Do niedawna do rozprowadzania nawozów p³ynnych na polu
stosowano przede wszystkim wozy asenizacyjne wyposa¿one
wy³¹cznie w tradycyjn¹ ³y¿kê rozbryzgow¹. Obecnie w ofercie
producentów zarówno krajowych, jak i zagranicznych znajduj¹
siê nie tylko rozlewacze powierzchniowe, ale równie¿ bogaty
asortyment aplikatorów dozuj¹cych p³ynny nawóz pod
powierzchniê gleby, dzia³ka stra¿ackie i inne. Wszystkie
opisane rozwi¹zania konstrukcyjne maszyn przyczyniaj¹ siê do
poprawienia sposobu i jakoœci rozprowadzenia na wozów
ciek³ych.
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