
prof. dr hab. Janusz NOWAK, dr in¿.Artur PRZYWARA, drWojciech PRZYSTUPA
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarz¹dzania w In¿ynierii Rolniczej
20-060 Lublin, ul. Poniatowskiego 1
e-mail: janusz.nowak@up.lublin.pl

POSTÊP W KONSTRUKCJI ODŒRODKOWYCH
ZESPO£ÓW WYSIEWAJ¥CYCH ROZSIEWACZY

NAWOZÓW
Streszczenie

W artykule dokonano przegl¹du najnowszych konstrukcji odœrodkowych zespo³ów wysiewaj¹cych stosowanych w rozsiewaczach
nawozów. Szczególn¹ uwagê zwrócono na kszta³t ³opatek i sposoby ich montowania z tarczami.

: rozsiewacze nawozów; zespo³y wysiewaj¹ce; charakterystyka techniczna; tendencje rozwojoweS³owa kluczowe

Wstêp

Nowe rozwi¹zania zespo³ów wysiewaj¹cych

Maszynom przeznaczonym do wysiewu nawozów
mineralnych stawiane s¹ wysokie wymagania agrotechniczne,
które sprawiaj¹, ¿e ich producenci ci¹gle poszukuj¹ nowych
rozwi¹zañ mog¹cych sprostaæ zró¿nicowanym potrzebom
u¿ytkowników [7, 9]. W grupie maszyn do nawo¿enia mine-
ralnego najwiêkszy udzia³ stanowi¹ rozsiewacze odœrodkowe,
które charakteryzuj¹ siê zwart¹ i prost¹ budow¹ (relatywnie
niewielk¹ mas¹ w³asn¹ w przypadku maszyn zawieszanych),
du¿¹ szerokoœci¹ robocz¹, a tak¿e trwa³oœci¹ i niezawodnoœci¹
[1, 6, 10]. Tarcze z ³opatkami stanowi¹ najwa¿niejszy zespó³
roboczy rozsiewaczy odœrodkowych, którego funkcjonowanie
decyduje o szerokoœci roboczej i jakoœci ich pracy.

Nowa generacja rozsiewaczy oferowanych przez francusk¹
firmê Sulky jest wyposa¿ana w tarcze rozsiewaj¹ce z ³opatkami
w kszta³cie litery , z których ka¿da zapewnia podzielenie
strumienia nawozu na dwie czêœci od chwili dostarczenia go na
tarczê (rys. 1).

Jest to mo¿liwe dziêki piêtrowej konstrukcji ³opatek i ró¿-
nej d³ugoœci ka¿dego „piêtra”. Cztery strumienie nawozu
zapewniaj¹ odpowiedni kszta³t rozk³adu poprzecznego nawo-
zu, a efektem tego jest ma³a wartoœæ wspó³czynnika nierówno-
miernoœci rozsiewu. Potwierdzaj¹ to wyniki badañ prowa-
dzonych we Francji, które dotyczy³y rozsiewacza X 36 [8].
Wspó³czynnik nierównomiernoœci rozsiewu nawozu azo-
towego przy dawce 201,8 kg·ha wynosi³ tylko 2,5%. Podana
wartoœæ pozwala oceniæ ten rozsiewacz jako maszynê bardzo
dobr¹, gdy¿ wymieniony wskaŸnik nie przekracza 5%.
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Rys. 1. Zespó³ wysiewaj¹cy rozsiewaczy firmy Sulky [8]: 1- ³o-
patka w kszta³cie litery , 2 tarcza
Fig. 1. Fertilizer distributing unit of Sulky fertilizer spreaders
[8]: 1- shaped vane, 2- disc
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Najnowsza oferta firmy Kuhn odnosi siê do maszyn ozna-
czonych symbolami AXERA H i AXERA H EMC wypo-
sa¿anych w tarcze D4 HVXR, których obroty mo¿na zmieniæ
w zakresie od 600 do 1100 obr.·min. (rys. 2). Nowoœci¹ tych
tarcz s¹ podwójne ³opatki, z których jedne s¹ „zasilane” tylko
podczas dostarczania nawozu na tarcze o du¿ym przekroju
strumienia. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu zapewniony jest
wymagany kszta³t rozk³adu poprzecznego nawozu [2].

Rozsiewacze firmy Vicon (Kverneland) wyposa¿ane s¹
w system wysiewu nazywany RotaFlow. W rozsiewaczach tych
nawóz jest podawany ze zbiornika do tulei na œrodku tarczy,
gdzie wprawiany jest w ruch obrotowy. Dopiero z tej komory
przemieszcza siê na dwie p³askie tarcze z szeœcioma lub
oœmioma ³opatkami (rys. 3).

Takie rozwi¹zanie zapobiega uszkodzeniu nawozu, gdy¿
granulat spadaj¹c ze zbiornika nie zostaje uderzany przez ³o-
patki wysiewaj¹ce, a jedynie przyspieszony. Umo¿liwia to uzy-
skanie w miarê p³askiego toru lotu nawozu, który w mniejszym
stopniu jest poddawany wp³ywowi wiatru.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ maszyny firmy Amazone,
która rozsiewacze z systemem HeadlandControl (przyczepiane
maszyny oznaczone symbolem ZG-TS) wyposa¿a w tarcze
z mo¿liwoœci¹ zmiany (w czasie pracy) k¹ta ustawienia ³opatek
i ich czynnej d³ugoœci (systemAUTO TS).
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Rys. 2. Tarcza D4 HVXR z podwójnymi ³opatkami rozsiewaczy
firmy Kuhn [2]: 1 - ³opatka zasilana nawozem o mniejszym
przekroju strumienia, 2 - ³opatka zasilana nawozem o wiêkszym
przekroju strumienia
Fig. 2. D4 HVXR disc with double-vanes of Kuhn fertilizer
spreaders [2]: 1- vane fed with fertilizer at smaller section of
flow, 2- vane fed with fertilizer at greater section of flow
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Rys. 3. Zespó³ wysiewaj¹cy rozsiewaczy firmy Vicon/
Kverneland [5]: 1 - tuleja zawirowania, 2 - ³opatki sta³e,
3 - ³opatki wymienne
Fig. 3. Fertilizer distributing unit of Vicon/Kverneland
fertilizer spreaders [5]: 1- whirling sleeve, 2- fixed vanes,
3- replaceable vanes

Odbywa siê to poprzez obrót œrodkowej czêœci dzielonych ³o-
patek w kierunku obrotu roboczego tarcz (o k¹t 10°), w wyniku
czego ich koñce ³¹cz¹c siê z krótkimi (na stale zamonto-
wanymi) elementami roboczymi staj¹ siê ³opatkami wysiewu
granicznego (rys. 4).

Rys. 4. Tarcze rozsiewaczy Amazone z mo¿liwoœci¹ zmiany k¹ta
ustawienia ³opatek w czasie pracy [3]: 1 - ³opatka nawo¿enia
granicznego, 2 - wewnêtrzna ³opatka obrotowa, 3 - koncen-
tryczny mechanizm ustawczy, 4 - tarcza, 5 - zewnêtrzna czêœæ
³opatki
Fig. 4. Discs of Amazone fertilizer spreaders with possibility of
changing the vane arrangement angle during work [3]:
1- boundary fertilization vane, 2- internal rotary vane,
3- concentric regulating mechanism, 4- disc, 5- external part of
vane

W najnowszych rozsiewaczach firmy Bogballe do
rozsiewania nawozu stosuje siê system Trend [4]. Zasada
dzia³ania systemu Trend polega na zmianie kierunku obrotów
tarcz rozsiewaj¹cych, wyposa¿onych w specjalnie wykonane
³opatki (rys. 5).

Przy wysiewie normalnym tarcze obracaj¹ siê do wewn¹trz
(widok z ty³u maszyny), a nawóz wyrzucany jest przez przedni¹
czêœæ ³opatek. Przy wysiewie granicznym tarcze obracaj¹ siê na
zewn¹trz, a nawóz przechodzi przez otwór w ³opatkach i wy-
rzucany jest drug¹ strona ³opatek.

Rys. 5. Przyk³ady ³opatek stosowanych w rozsiewaczach nawo-
zów firmy Bogballe
Fig. 5. Examples of vanes applied in the Bogballe fertilizer
spreaders

Podsumowanie

Nowa generacja odœrodkowych rozsiewaczy jest wyposa-
¿ana w zespo³y wysiewaj¹ce, których funkcjonowanie ma
polepszyæ jakoœæ rozsiewu nawozu na powierzchni pola oraz
u³atwiæ dostosowanie maszyny do odpowiedniego trybu pracy
(normalny, graniczny lub skrajny). Najbardziej zaawansowane
rozwi¹zania umo¿liwiaj¹ zmiany parametrów rozsiewu
podczas pracy maszyny. Po³¹czenie tego rozwi¹zania z opro-
gramowaniem HeadlandControl przeznaczonym do nowych
terminali Amapad firmy Amazone pozwala na prawid³owy
rozsiew nawozu w granicznych strefach pola, a szczególnie na
uwrociach.
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PROGRESS IN CONSTRUCTION OF CENTRIFUGAL FERTILIZER DISTRIBUTING UNITS
OF FERTILIZER SPREADERS

Summary

This paper presents new constructions of centrifugal fertilizer distributing units applied in the fertilizer spreaders. Particular
attention was paid to vanes shape and means of mounting them with discs.

: fertilizer spreaders; fertilizer distributing units; technical characteristics; trendsKey words
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