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Streszczenie

Ocena istniej¹cych rozwi¹zañ urz¹dzeñ zapobiegaj¹cych znoszeniu cieczy roboczej podczas ochrony roœlin uprawnych
wykaza³a, ¿e efektywnoœæ stosowanych rozwi¹zañ konstrukcyjnych jest niedostateczna. Zaproponowano rozwi¹zanie os³on
strumienia rozpylanej cieczy, które po wykonaniu badañ laboratoryjno-polowych zosta³o wdro¿one do produkcji seryjnej.

SPOSOBY ZAPOBIEGANIA ZNOSZENIU CIECZY
ROBOCZEJ PODCZAS ZABIEGÓW

OCHRONY ROŒLIN

Wymagania agrotechniczne i ekologiczne stawiane maszy-
nom do ochrony roœlin wymuszaj¹ postêp konstrukcyjny i tech-
nologiczny [2, 3, 7]. Jednym z kierunków doskonalenia kon-
strukcji opryskiwaczy jest ograniczenie strat cieczy roboczej
wynikaj¹cych ze znoszenia kropel przez wiatr. Na znoszenie
i odparowanie szczególnie podatna jest frakcja kropel dro-
bnych o wymiarach poni¿ej 80 ìm [8]. A zatem opryskiwacze
powinny zapewniaæ dok³adne wykonanie zabiegu o wyma-
ganej kroplistoœci, zw³aszcza przy niskich dawkach na hektar
[1, 4].

Wœród ró¿nych sposobów ograniczenia znoszenia cieczy
roboczej, takich jak niskie ustawienie rozpylaczy nad
roœlinami, os³ony nad rozpylaczami, dodatkowy strumieñ
powietrza kieruj¹cy strumieñ cieczy roboczej na roœliny, wa¿ne
miejsce maj¹ os³ony przeciwwiatrowe, które podzieliæ mo¿na
na trzy grupy: pasywne, aktywne i mieszane.

Do pasywnych nale¿¹ konstrukcje daszkowe, które
ca³kowicie lub czêœciowo os³aniaj¹ rozpylony strumieñ cieczy
przed wiatrem, kieruj¹c go do góry, aby przechodzi³ nad
rozpylaczami bez oddzia³ywania na krople. Przy zastosowaniu
os³ony aktywnej jest wytwarzany dodatkowy strumieñ po-
wietrza, który kieruje krople na opryskiwane roœliny. Pozwala
to wykonywaæ opryski przy prêdkoœci wiatru dochodz¹cej do

9 m·s , ograniczaj¹c do minimum znoszenie kropel drobnych
oraz umo¿liwia ograniczenie dawki stosowanego preparatu od
25 do 30%, a tak¿e stwarza warunki do prawid³owego pokrycia
opryskiwanych roœlin w efekcie przenikania strumienia w g³¹b
³anu roœlin.

Konstrukcje mieszane, pasywno-aktywne, maj¹ korzystne
cechy wystêpuj¹ce w obu omawianych grupach. Pozwalaj¹ one
odpowiednio kierowaæ strumieñ powietrza oraz zabezpieczaj¹
strumieñ rozpylonej cieczy od wiatru.

Schemat konstrukcji os³ony belki polowej zbudowanej
z zastawek przedstawia rys. 1 [5].

Jej zasada dzia³ania jest nastêpuj¹ca: strumieñ powietrza
(wiatru) napotyka na powierzchniê zewnêtrzn¹ zastawki 6 i œli-
zga siê po niej w dó³. Schodz¹c z jej dolnej krawêdzi ³¹czy siê
z poziomym strumieniem powietrza, wytracaj¹c prêdkoœæ.
Natomiast strumieñ powietrza przechodz¹cy nad górn¹ krawê-
dzi¹ zewnêtrznej zastawki 6, spotykaj¹c siê z powierzchni¹
zastawki wewnêtrznej 7, dzieli siê na dwie czêœci. Jedna œlizga
siê po powierzchni umieszczonego w górnej czêœci wew-
nêtrznej zastawki daszka 10, odchylana jest do góry i przecho-
dzi nad rozpylaczem 3, nie wp³ywaj¹c na strumieñ rozpylonej
cieczy 11. Druga czêœæ strumienia powietrza poru-sza siê w dó³
wzd³u¿ krzywoliniowej powierzchni wewnêtrznej zastawki 7,
wpadaj¹c do przestrzeni miêdzyzastawkowej, gdzie w rezul-
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Rys. 1. Os³ona belki polowej w formie (postaci) zastawek:
1 - konstrukcja noœna, 2 - belka polowa, 3 - rozpylacz, 4, 5, 8, 9 -
wsporniki, 6 - zastawka zewnêtrzna, 7 - zastawka wewnêtrzna,
10 - daszek, 11 - strumieñ rozpylonej cieczy, 12 - roœliny
uprawne
Fig. 1. Shield area of the beam in the form of locks (levers):
1 - carrying construction, 2 - field beam, 3 - sprayer, 4, 5, 8, 9 -
consoles (bracket), 6 - outer lock (lever), 7 - inner lock (lever),
10 - canopy, 11 - flow of pulverized liquid, 12 - cultivable plant.
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tacie systematycznego jej zwê¿ania przyspiesza i schodzi
z dolnej krawêdzi zastawki po stycznej do powierzchni i ³¹czy
siê ze strumieniem schodz¹cym z powierzchni zewnêtrznej
zastawki 6. Dolna krawêdŸ zastawki 6, po³o¿ona poni¿ej kra-
wêdzi dolnej zastawki 7, pozwala os³oniæ strumieñ powietrza,
z przestrzeni miêdzyzastawkowej od bezpoœredniego oddzia-
³ywania wiatru, co pozwala unikn¹æ strat prêdkoœci strugi
powietrza wynikaj¹cych z tarcia o powierzchniê zastawki.
Oddzia³ywanie strumieni powietrza schodz¹cych z zewnê-

METHODS OF PREVENTION OF ENDURING OF WORKING LIQUID DURING

PROCEDURES OF PLANT PROTECTION

Summary

Estimate of existing constructions for prevention of enduring of liquid during procedures of plants protection showed that the used
constructions are not very effective. New construction of screen for protection of flow of pulverized liquid was suggested. This
construction, after field and laboratory researches, was put in serial production.

trznej zastawki i przestrzeni miêdzyzastawkowej na strumieñ
wiatru, zmienia jego kierunek odchylaj¹c w stronê
opryskiwanej powierzchni roœlin 12. Zmieniony kierunek wia-
tru sprzyja: wnikaniu kropel cieczy roboczej w g³¹b opry-
skiwanego ³anu roœlin, poprawie równomiernoœci poprzecznej
oprysku, ograniczeniu strat cieczy roboczej. Os³ona strugi
rozpylonej cieczy, za pomoc¹ ukierunkowanych strumieni
powietrza pozwala: zwiêkszyæ wysokoœæ ustawienia urz¹dzeñ
os³onowych nad opryskiwan¹ powierzchni¹, unikn¹æ ich
bezpoœredniego oddzia³ywania na roœliny podczas wahañ
poprzecznych belki polowej opryskiwacza.

Schemat konstrukcji os³ony belki polowej zbudowanej
w postaci p³ytek kierunkowych (¿aluzji) przedstawia rys. 2 [6].

Os³ona przeciwwiatrowa osadzona na konstrukcji noœnej
opryskiwacza 1 nad belk¹ polow¹ 2 i rozpylaczami 3 sk³ada siê
ze wspornika 4 i ramki 6, w której osadzone s¹ p³ytki 5 stano-
wi¹ce regulowan¹ „¿aluzjê”. P³ytki 5 maj¹ mo¿liwoœæ regulacji
k¹ta á ustawienia wzglêdem kierunku prostopad³ego do ramki
6. Zasada dzia³ania urz¹dzenia os³onowego jest nastêpuj¹ca:
poziomy strumieñ powietrza (wiatru) napotykaj¹c na os³onê
przeciwwiatrow¹ dzieli siê na dwie czêœci. Jedna napotyka
zestaw regulowanych zastawek 5, które powoduj¹ zmianê kie-
runku ruchu strugi z poziomego na pionowy, druga przechodzi
pod os³on¹. Obie strugi powietrza, spotykaj¹c siê pod os³on¹
nad opryskiwan¹ powierzchni¹, zmieniaj¹ kierunek ruchu na
skoœny, powoduj¹c lekkie odchylenie ³anu roœlin i u³atwiaj¹c
wnikanie cieczy roboczej w g³¹b ³anu.

Przedstawione os³ony spe³niaj¹ wymagania dotycz¹ce
zapobiegania znoszeniu kropel cieczy, os³aniania strumienia
rozpylonej cieczy i jednoczeœnie umo¿liwiaj¹ wykorzystanie
si³y wiatru do wytwarzania strumienia powietrza wspomaga-
j¹cego efektywnoœæ oprysku przez kierowanie kropel w g³¹b
³anu roœlin, dok³adniejszy oprysk roœlin, zw³aszcza spodnich
czêœci liœci i dolnych czêœci ³odyg.
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Rys. 2. Os³ona przeciwwiatrowa w postaci p³ytek kierunko-
wych: 1 - konstrukcja noœna, 2 - belka polowa, 3 - rozpylacz;
4 - wspornik, 5 - p³ytka, 6 - ramka
Fig. 2. Anti-wind screen in form of direction plates (discs):
1 -carrying construction, 2 - afield beam, 3 - sprayer, 4 - console
(bracket), 5 - plate, 6 - frame
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