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Streszczenie 

Wykonywanie zabiegu ochrony roślin w sadzie naleŜy do najtrudniejszych zadań sku-
tecznego zwalczania chorób i szkodników. Przejawia się to specyficzną budową po-
szczególnych roślin, jak i rozmieszczenie ich na danej plantacji. Celem pracy było po-
równanie parametrów pracy dwóch przystawek wentylatorowych montowanych na 
opryskiwaczach Ślęza Millenium 1000 oraz określenie prędkości, rozkładu strumienia 
powietrza i zapotrzebowania na moc poddanego do badań opryskiwacza. Badania 
przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych. 
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Wstęp 

Prawidłowe wykonanie zabiegu ochrony roślin w sadach  jest jednym z trudniej-
szych zadań w produkcji owoców. Trudności w skutecznej walce  ze szkodnikami  
i chorobami biorą się stąd, Ŝe najczęściej mamy do czynienia ze specyficzną i nie-
powtarzalną budową korony drzew oraz ze zmiennym ich rozmieszczeniem sadach 
[Hołownicki i Doruchowski i in. 2004]. Dostosowanie parametrów pracy opryski-
wacza do często zmieniających się wymogów wynikających ze specyfiki plantacji 
i warunków pracy wymaga duŜej wiedzy operatora sprzętu. Dobrze wykonany 
zabieg powinien charakteryzować się równomiernym naniesieniem cieczy roboczej 
a tym samym substancji aktywnej na jednostkę powierzchni opryskiwanej w daw-
ce odpowiedniej do zwalczenia danego agrofaga. O jakości zabiegu moŜe zdecy-
dować właściwie dobrany wydatek pomocniczego  strumienia powietrza oraz jego 
rozkład, który powinien być dostosowany do korony drzewa, jej kształtu i indeksu 
powierzchni liści. Szczególnie istotna moŜe tu być znajomość rozkładu prędkości 
powietrza w zaleŜności od wysokości i odległości od osi opryskiwacza [Ramon, 
De Baerdemaeker 1995]. 
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Nie wszystkie opryskiwacze sadownicze umoŜliwiają takie ustawienie strumienia 
powietrza by był on odpowiednio dostosowany do warunków pracy. Bardzo pomocne 
przy właściwym doborze parametrów pracy danego opryskiwacza jest znajomość cha-
rakterystyki jego pomocniczego strumienia powietrza [Szewczyk i in. 2000]. 

Cel pracy 

Celem przeprowadzonych badań było porównanie i ocena parametrów pracy opry-
skiwacza sadowniczego  Ślęza Millenium 1000 wyposaŜonego w dwa typy przy-
stawki wentylatorowej w wersji oryginalnej i zmodyfikowanej. W tym celu naleŜa-
ło zbadać zapotrzebowania mocy oraz sporządzić charakterystykę strumienia 
powietrza wytwarzanego przez te przystawki. Charakterystykę strumienia powie-
trza dokonano na podstawie wydatku i rozkładu prędkości powietrza w zakresie 
jego oddziaływania. 

Materiał i metody 

Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych  w FMR Pilmet S.A. Do 
oceny wybrano dwie przystawki wentylatorowe stosowane do opryskiwacza sa-
downiczego Ślęza Millenium 100. Jedna była wyprodukowana przez FMR Pilmet 
S.A. a drugą importowano z Włoch. Przystawki w trakcie badań montowano ko-
lejno na tym samym opryskiwaczu. Opryskiwacz napędzano silnikiem elektrycz-
nym przez układ przekładni umoŜliwiający uzyskanie prędkości 540 obrotów  na 
minutę. W układ napędu opryskiwacza wstawiono aparaturę do pomiaru i rejestracji 
momentu obrotowego, dla określenia wielkości zapotrzebowania mocy. Pomiary mo-
mentu obrotowego wykonywane były w trakcie pracy opryskiwacza bez napędu przy-
stawki i przy włączonym napędzie dla pięciu ustawień łopatek wentylatora. 

W celu pomiaru wydatku powietrza kanał wylotowy podzielono na 11 sekcji (rys. 1), 
dla których przeprowadzano oddzielnie pomiary prędkości powietrza, co przy zna-
nym przekroju danej sekcji umoŜliwiało obliczenie wydatku powietrza dla kaŜdej 
nastawy łopatek wentylatora. Dla określania rozkładu prędkości strumienia powie-
trza po kaŜdej stronie opryskiwacza ustawiono szereg tyczek-stojaków z zaznaczo-
nymi punktami pomiarowymi (rys. 2). Pierwszy szereg punktów pomiarowych był 
oddalony od osi podłuŜnej opryskiwacza o 1,5 m a następne dwa rzędy o następne 
0,5 m kaŜdy. W pierwszym rzędzie punkty ustalono co 25 cm do przodu  
i do tyłu agregaty a w drugim i trzecim co 0,5 m w płaszczyznach poziomych. Na-
tomiast w płaszczyznach pionowych punkty pomiarowe ustalono na wysokości od 
0,5 do 3,5m co 0,5m. Tym samym miejsca pomiarowe stanowiły siatkę przestrzen-
ną z 322 punktami po obu stronach opryskiwacza. Pomiary dokonano w trzech 
powtórzeniach. Pomiar  prędkości wykonywano przy pomocy anemometru CFM Ma-
ster 8901, który ustawiano tak by uzyskać jak największą prędkość  w danym miejscu. 
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F1 = 0,0675 m2

F2 = 0,076 m2

F3 = 0,02 m2

b – kierownica str. pow.

a – przysłona wylotu

 

Rys. 1.  Podział powierzchni wylotu z przysłoną na sekcje 
Fig. 1.  The division of surface of outlet from diaphragm on units 
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Rys. 2.  Rozkład punktów pomiarowych prędkości powietrza w płaszczyźnie  
poziomej 

Fig. 2.  Schedule of points of measuring speeds air in horizontal plane 
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Wyniki badań 

Wyniki pomiarów zapotrzebowania mocy dla obu badanych  przystawek zostały 
zilustrowane na rysunku  3. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 I II III IV V

Nastawy wentylatora

M
oc

 [K
W

]

 Pilmet

Tifone

 

Rys. 3. Zapotrzebowanie mocy w [KW] 
Fig. 3.  The power demand in [KW] 

 
Jak widać istnieją dość wyraźne róŜnice zapotrzebowania mocy przez badane 
przystawki. Zdecydowanie większe zapotrzebowanie mocy posiada przystawka 
firmy Tifone. Wynika to najprawdopodobniej z róŜnic w podziale kanału wyloto-
wego i ustawienia kierownic strumienia powietrza. Nastawa 0 oznacza jałowe 
opory napędu wentylatora. 

W tabeli 1 podano wyniki obliczeń wydatku powietrza badanych przystawek. Tak 
jak w przypadku zapotrzebowania mocy i tym razem zanotowano wyraźne róŜnice 
w wydajności powietrza. Uzyskane dane wskazują na większą wydajność powie-
trza w wypadku przystawki Pilmet.  

Na rysunkach od 4 do 7 przedstawiono rozkład prędkości powietrza w emitowa-
nym strumieniu dla badanych urządzeń. Na rysunkach zilustrowano rozkład pręd-
kości tylko w jednej płaszczyźnie tzw. 0 czyli symetrycznej (środkowej ) strumie-
nia powietrza po obu stronach opryskiwacza. Prędkości powietrza zilustrowane  
na wykresach dotyczyły tylko punktu pomiarowego 01, czyli oddalonego od osi 
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agregatu o 1,5 m. W punktach 1-7 na osi pionowej przedstawiono prędkości po-
wietrza na wysokości od 0,5 do 3,5 m. 

Tabela 1. Wydatek powietrza [m3/s] przystawki wentylatorowej Pilmet i Tifone 
Table 1.  The expense of air [m3/s] ventilating equipment the Pilmet and Tifone 

Ustawienie przekładni wentylatora 

II III IV V 
Przystawka 
wentylato-

rowa Lewa 
strona 

Prawa 
strona 

Lewa 
strona 

Prawa 
strona 

Lewa 
strona 

Prawa 
strona 

Lewa 
strona 

Prawa 
strona 

 polska 1,71 1,18 1,69 1,18 1,59 1,29 1,4 1,2 

 włoska 1,62 1,31 1,55 1,27 1,38 1,26 0,99 1,07 
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Rys. 4.  Rozkład prędkości strumienia powietrza z przystawek bez przysłony przy 

III pozycji ustawienia łopatek wentylatora 
Fig. 4.  Schedule of speed of air stream from ventilating equipment without  

diaphragm near III fix of aspect of blades of ventilator 
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Rys. 5.  Rozkład prędkości strumienia powietrza z przystawek wraz z przysłoną 
przy III pozycji ustawienia łopatek wentylatora 

Fig. 5.  Schedule of speed of air stream from ventilating equipment with  
diaphragm near III fix of aspect of blades of ventilator 
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Rys. 6.  Rozkład prędkości strumienia powietrza z przystawek bez przysłony przy 
V pozycji ustawienia łopatek wentylatora 

Fig. 6.  Schedule of speed of air stream from ventilating equipment without  
diaphragm near V fix of aspect of blades of ventilator 
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Rys. 7.  Rozkład prędkości strumienia powietrza z przystawek wraz z przysłoną 
przy V pozycji ustawienia łopatek wentylatora 

Fig. 7.  Schedule of speed of air stream from ventilating equipment with  
diaphragm near V fix of aspect of blades of ventilator 

 
Jak widać w przypadku jednej i drugiej przystawki przedstawione na rysunkach 
rozkłady prędkości wskazują na duŜą niejednorodność strumienia powietrza. Pew-
ną poprawę rozkładu prędkości uzyskano po zastosowaniu przesłon na wylotach 
przystawek wentylatorowych. 
 
Wnioski 

1. Wyniki badań zapotrzebowania mocy ocenianych przystawek wykazały,  
Ŝe bardziej energochłonną była przystawka Tifone w całym zakresie nastaw 
łopatek wentylatora.  

2. Na podstawie uzyskanych wyników wydatku powietrza okazało się, Ŝe więk-
szą wydajnością powietrza charakteryzowała się przystawka Pilmet. 

3. Analiza rozkładu prędkości powietrza w emitowanym strumieniu wskazała na 
duŜą niejednorodność natęŜenia strumienia w przypadku obu przystawek  
w całym zakresie oddziaływania pomocniczego strumienia powietrza jedno-
cześnie  po obu stronach opryskiwacza. 

4. Modyfikacja kanału wylotowego poprawiła równomierność rozkładu z tym, Ŝe 
w większym stopniu zaznaczyło się to w przypadku przystawki Pilmet, przy 
nastawach wirnika dla większych wydajności powietrza.  
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THE COMPARATIVE OPINION OF WORK PARAMETERS  
OF TWO VENTILATING CASINGS  

IN ORCHARD SPRAYER PILMET “MILENIUM” 

Summary 

The paper presents the results of the investigation of the orchard sprayer Ślęza 
Millenium 1000. Two types of ventilating equipment were used. There were ana-
lysed the power demand and profile of air stream. The profiles of air stream were 
executed on the ground the expense and schedule of speed of air in range his influ-
ence. The qualities of work were different for two analyzed ventilating equipment. 

Key words: spraying, air stream, ventilating equipment 

 


