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WYKAZ SKRÓTÓW 

 

a, b, c –  podstawowe wymiary składników mieszaniny, odpowiednio: długość, szero-

kość i grubość [mm],  

dmax –  maksymalna średnica nasion występujących w mieszaninie [mm], 

dmin –  minimalna średnica nasion występujących w mieszaninie [mm], 

d   –  średnia średnica nasion występujących w mieszaninie [mm], 

d  –  średnica zastępcza nasion [mm], 

1d   –  średnia średnica nasion rzepaku [mm], 

2d  –  średnia średnica nasion przytulii czepnej [mm], 

1d̂  –  oczekiwana wartość zmiennej objaśnianej (d1),  

2d̂  –  oczekiwana wartość zmiennej objaśnianej (d2),  

d2z  –  średnica nasion przytulii czepnej wraz z haczykowatymi szczecinkami [mm], 

d2max –  maksymalna średnica nasion przytulii czepnej [mm], 

Fcz  –  siła czepności haczykowatych szczecinek nasiona przytulii czepnej do po-

liamidowego podłoża zakończonego pętelkami [mN], 

Fp  – siła czepności haczykowatych szczecinek nasion przytulii czepnej do polia-

midowego podłoża zakończonego pętelkami w płaszczyźnie prostopadłej,  

siła normalna [mN],  

pF̂  –  oczekiwana wartość zmiennej objaśnianej (Fp), 

Fr  – siła czepności haczykowatych szczecinek nasion przytulii czepnej do polia-

midowego podłoża zakończonego pętelkami w płaszczyźnie równoległej,  

siła styczna [mN], 

rF̂   – oczekiwana wartość zmiennej objaśnianej (Fr), 

)( 2dF  –  dystrybuanta średnicy nasion przytulii czepnej, 

  –  dystrybuanta siły normalnej – siła czepności haczykowatych szczecinek 

nasion przytulii czepnej do poliamidowego podłoża zakończonego pętelkami 

w płaszczyźnie prostopadłej 

G1  –  siła ciężkości nasiona rzepaku [mN], 

G2  –  siła ciężkości nasiona przytulii czepnej [mN], 

h  –  odległość ustawienia zgarniaka od przenośnika dolnego [mm], 

K  –  współczynnik restytucji, 
l  –  długość „strefy docisku” [mm] , 

m  –  przedział ufności dla średniej, 

m
*
  –  wartość oczekiwana zmiennej logarytmicznej (Fr),  

)pF(
F
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m1  –  masa nasiona rzepaku [mg],  

1m̂  –  oczekiwana wartość zmiennej objaśnianej (m1), 

m2  –  masa nasiona przytulii czepnej [mg],  

2m̂  –  oczekiwana wartość zmiennej objaśnianej (m2), 

mp  – masa nasion przytulii czepnej wydzielona w zbiorniku na zanieczyszczenia [g], 

mrz  – masa nasion rzepaku wydzielona w zbiorniku na produkt [g], 

M1  – masa 1000 nasion rzepaku [g], 

1M̂  – oczekiwana wartość zmiennej objaśnianej (M1), 

M2  – masa 1000 nasion przytulii czepnej [g], 

2M̂  –  oczekiwana wartość zmiennej objaśnianej (M2), 

Mm  – jednostkowe obciążenie powierzchni mieszaniną przy pełnym jej zapełnieniu 

[kg m
-2

], 

MQs – jednostkowe obciążenie powierzchni mieszaniną [kg m
-2

], 

Mpp – masa nasion przytulii w próbce przed rozdzielaniem [g], 

Mprz – masa nasion rzepaku w próbce przed rozdzielaniem [g], 

Mp  – jednostkowe obciążenie powierzchni nasionami przytulii czepnej [kg m
-2

], 

Mrz  – jednostkowe obciążenie powierzchni nasionami rzepaku [kg m
-2

], 

Ms1 –  masa próbki przed suszeniem [g], 

Ms2 –  masa próbki po zakończeniu suszenia [g],  

n0  – przyjęta liczba powtórzeń pomiarów, 

n  – niezbędna liczba powtórzeń pomiarów, 

r1  – promień nasiona rzepaku [mm], 

r2  – promień nasiona przytulii czepnej [mm], 

r  – promień bębna przenośnika [mm], 

s  – odchylenie standardowe obciążone, 

ŝ   – odchylenie standardowe nieobciążone, 

s1  – odchylenie standardowe średnicy nasion rzepaku, 

s2  – odchylenie standardowe średnicy nasion przytulii czepnej, 

s
*
  – odchylenie standardowe zmiennej logarytmicznej (Fr), 

S  – zczelina między taśmami [mm], 

Sr  – szczelina robocza [mm], 

Sp  – długość poliamidowych pętelek [mm], 

Qh  – jednostkowa wydajność procesu czyszczenia przypadająca na 1 m szerokości 

taśmy separatora [kg h
-1

m
-1

],  

Qs  – współczynnik statycznego obciążenia taśmy, 

t   – wartość rozkładu t-Studenta dla współczynnika ufności 1- =0,95, 
uz  – udział masowy nasion przytulii czepnej w mieszaninie [%], 

v  – prędkość liniowa taśm przenośników separatora [m s
-1

],  

v1  – prędkość nasiona rzepaku po opuszczeniu przenośnika dolnego [m s
-1

], 

v2  – prędkość nasiona przytulii czepnej po odczepieniu od przenośnika górnego 

[m s
-1

], 

v0  – prędkość początkowa spadającego nasiona przytulii czepnej [m s
-1

], 
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w1  – wilgotność nasion rzepaku [%], 

w2  – wilgotność nasion przytulii czepnej [%], 

2ŵ  –  oczekiwana wartość zmiennej objaśnianej (w2), 

wS1  – współczynnik sferyczności nasion rzepaku, 

wS2  – współczynnik sferyczności nasion przytulii czepnej, 

Wp  – początkowa wilgotność próbki nasion [%],  

Wk  – wymagana wilgotność próbki nasion [%], 

Ws  – współczynnik sferyczności, 

Vz  – współczynnik zmienności [%],  

Wm  – wilgotność mieszaniny [%], 

X  – zmienna niezależna (objaśniająca), 

Y  – zmienna zależna (objaśniana), 

Ŷ   – oczekiwana wartość zmiennej objaśnianej Y, 

Z  – straty nasion rzepaku [%], 

Ẑ   – oczekiwana wartość zmiennej objaśnianej Z, 

z  – założony błąd szacunku wartości danej cechy, 

max – wyznaczony maksymalny błąd szacunku, 

  – skuteczność rozdzielania mieszaniny [%], 

ˆ   – oczekiwana wartość zmiennej objaśnianej ( ), 

0 , 1 , 2,..., n  – parametry strukturalne równań, 

  – odchylenia losowe, 

χ
2
obl –  obliczona wartość statystyki chi-kwadrat, 

p(χ
2

obl) – prawdopodobieństwo przekroczenia obliczonej wartości statystyki chi-

kwadrat, 

tI  – teoretyczna skuteczność zaczepiania się nasion przytulii w strefie rozdziału [%], 

tII  – teoretyczna skuteczność wynoszenia zaczepionych nasion przytulii czepnej 

przenośnikiem górnym w strefie rozdziału [%], 

t  – całkowita (teoretyczna) skuteczność wydzielania nasion przytulii czepnej [%], 

  – skuteczność wydzielania nasion przytulii czepnej [%],  

ˆ   – oczekiwana wartość zmiennej objaśnianej ( ),  

  – prędkość kątowa bębna [rad s
-1

], 
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STRESZCZENIE 

W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące rozdzielania mieszaniny na dwa składniki: nasiona 

gatunku podstawowego (rzepaku) oraz nasiona stanowiące zanieczyszczenie (przytulii czepnej). Do 

separacji składników mieszaniny wykorzystano nowy, opracowany według koncepcji autora, separa-

tor taśmowy, w którym jako element rozdzielczy zastosowano poliamidową taśmę zakończoną pętel-

kami. Określono wpływ podstawowych czynników konstrukcyjnych i eksploatacyjnych separatora na 

skuteczność rozdzielania mieszaniny. Oceniono również skuteczność rozdzielcza separatora pod 

względem wymagań jakościowych dotyczących czystości produktu i możliwości ograniczenia strat 

nasion rzepaku. Stwierdzono, że separator taśmowy, w którym rozdział mieszaniny nasion rzepaku i 

przytulii czepnej jest oparty na wykorzystaniu różnic w teksturze jej składników, charakteryzuje się 

wysoką skutecznością rozdzielania mieszaniny, która może wynosić ponad 99%. Dla wilgotności 

mieszaniny wynoszącej 14%, skuteczność wydzielania nasion przytulii czepnej może osiągnąć 

99,8%, przy stratach nasion rzepaku wynoszących 0,63%. Wyznaczono parametry konstrukcyjno-

eksploatacyjne, przy jakich powinno być prowadzone rozdzielanie składników mieszaniny w propo-

nowanym separatorze. Przedstawiono modele matematyczne umożliwiające prognozowanie wskaźni-

ków oceny jakości rozdzielania mieszaniny.  

Słowa kluczowe: mieszanina, nasiona rzepaku i przytulii czepnej, separator z pętelkową taśmą po-

liamidową, skuteczność rozdzielania 
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SEPARATION EFFICIENCY FOR MIXTURE OF RAPE AND 

CLEAVERS SEEDS IN A SEPARATOR WITH LOOPED BELT 

 

Abstract. The paper presents the issues concerning mixture separation into two ingredients: basic 

species seeds (rape) and seeds considered to be impurities (cleavers - Galium aparine L.). A new belt 

separator built according to author’s concept has been used to separate mixture ingredients. A poly-

amide belt terminated with small loops has been used in it as the separating element. The authors 

determined the impact of basic constructional and operating factors of the separator on mixture sepa-

ration efficiency. Moreover, they evaluated operating efficiency of the separator in respect of qualita-

tive requirements concerning product purity and possibility to reduce rape seeds losses. It has been 

found that belt separator, in which separation of rape and cleavers seeds mixture is based on using 

differences in texture of its components, is characterised by high mixture separation efficiency that 

may exceed 99%. For mixture humidity of 14%, efficiency in separation of cleavers seeds may reach 

99.8%, with rape seeds losses amounting to 0.63%. The research allowed to determine constructional 

and operating parameters, at which separation of mixture components in the proposed separator 

should be carried out. The work presents mathematical models allowing to forecast quality assess-

ment indexes for mixture separation. 

Key words: mixture, rape and cleavers seeds, separator with looped polyamide belt, separation  

efficiency 

 

 

 


