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Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki badań toporowego zespołu rozdrabniającego
wyposażonego w różne łopatki rzutnika. Celem badań było wyjaśnienie wpływu konstrukcji
tych łopatek na wskaźniki jakościowe materiału roślinnego kukurydzy i energetyczne topo-
rowego zespołu rozdrabniającego przyczepianej sieczkarni polowej. Wpływ konstrukcji ło-
patek rzutnika, który zbadano przy różnych zmiennych parametrach technicznych i eksplo-
atacyjnych okazał się wysoce istotny statystycznie. Nie stwierdzono istotnego zróżnicowanie
jedynie dla pracy jednostkowej. Najlepsze efekty zarówno cięcia roślin, jak i rozdrabniania
ziaren kukurydzy osiągnięto przy zastosowaniu gładkich łopatek rzutnika z ostrą krawędzią
natarcia.
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Wstęp

Nowoczesne sieczkarnie polowe posiadające toporowe zespoły tnące są wyposażone
w dodatkowe elementy wspomagające cięcie poprzez rozdrabnianie ziarna i rozrywanie
pociętych źdźbeł kukurydzy. Jednym z takich elementów są łopatki rzutnika, które mocuje
się do tarczy zespołu tnącego. Łopatki rzutnika współpracując z płytką denną rozcierają
pocięty materiał roślinny, a działanie to jest możliwie w wyniku ich wzajemnego ustawie-
nia, które tworzy szczelinę roboczą (analogicznie jak w cepowym zespole młócącym kom-
bajnu zbożowego).

Łopatki rzutnika mają różną konstrukcję oraz kształt. Powierzchnia robocza łopatek
może być gładka lub karbowana. W łopatkach gładkich efekt rozdrabniania uzyskuje się
poprzez zastosowanie ostrej krawędzi natarcia, natomiast w łopatkach karbowanych odpo-
wiednie wzmocnienie tego efektu daje ukośne ustawienie karbów na gładkiej płytce, która
najczęściej jest odcinkiem listwy cepowej.

Toporowe zespoły tnące wyposażone w elementy wspomagające rozdrabnianie wpro-
wadza wiele firm produkujących przyczepiane sieczkarnie polowe, m.in. Agroplastmet Sp.
z o.o. w Kunowie, FMR Famarol w Słupsku, Sipma SA w Lublinie oraz Case New Hol-
land, Kemper, Kverneland, Pöttinger i Vicon [Lisowski 2003]. W dostępnej literaturze brak
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jest jednak wyników badań dotyczących efektów działania łopatek rzutnika na proces roz-
drabniania cząstek roślin kukurydzy przez zespół roboczy.

Celem pracy było określenie wpływu konstrukcji łopatek rzutnika na wskaźniki jakościowe
materiału roślinnego kukurydzy i energetyczne toporowego zespołu rozdrabniającego.

Za wskaźniki jakościowe przyjęto rzeczywistą długość sieczki (lrz), współczynnik nie-
równomierności długości sieczki (kc) i wskaźnik rozdrobnienia ziaren kukurydzy (kz),
a jako kryteria energetyczne wybrano zapotrzebowanie na moc efektywną zespołu roz-
drabniającego (Pt) i jego pracę jednostkową, odniesioną do masy suchej substancji mate-
riału roślinnego (Ltsm).

Materiał i metody

Badania przeprowadzono na stanowisku stacjonarnym, składającym się z sieczkarni
polowej z toporowym zespołem rozdrabniającym i przenośnika taśmowego, na którym
układano rośliny kukurydzy odmiany San na odcinku 4 m. Zespoły robocze maszyny napę-
dzano od wału odbioru mocy ciągnika Ursus 1234, którego nominalna moc silnika wyno-
siła 85 kW. Analizę wyników badań przeprowadzono dla uśrednionych warunków pracy.
Masa każdej próbki roślin kukurydzy o średniej wilgotności 45% wynosiła 15 kg. Prędkość
przenośnika taśmowego wynosiła 1 m⋅s-1, a prędkość obrotowa tarczy nożowej
660 obr.⋅min-1. Pozostałe zespoły robocze sieczkarni nastawiono zgodnie z zaleceniami
producenta SIPMA SA.

W badaniach zamiennie stosowano 2 rodzaje łopatek rzutnika o konstrukcji karbowa-
nej, odpowiednio: z lewostronnym skosem karbów – cl, oraz składane z prawostronnym
skosem karbów – sp i jeden rodzaj łopatek gładkich z ostrą krawędzią natarcia – gl. Sche-
maty łopatek wraz z istotnymi wymiarami przedstawiono na rysunku 1.

Sposób prowadzenia badań oraz metody wyznaczenia wskaźników kryterialnych przy-
jętych do oceny efektów cięcia roślin i rozdrabniania ziarna kukurydzy opisano w pracach
Niewęgłowskiego [2006] i Wardeckiego [2006].

Wyniki badań i dyskusja

Przeprowadzona analiza wariancji wykazała, że rodzaj łopatek rzutnika istotnie wpłynął
na zróżnicowanie rzeczywistej długości sieczki roślin kukurydzy (lrz) (Fv1=2,v2=216=7,85,
przy krytycznym poziomie istotności p=0,0005). Przy zastosowaniu cepowych łopatek
rzutnika z lewoskrętnym skosem karbów (cl) średnia wartość rzeczywistej długości sieczki
wynosiła 22,70 mm, a w przypadku pracy łopatek z prawostronnym skosem karbów (sp) –
22,63 mm (rys. 2a). Były to wartości zbliżone, ale istotnie większe od długości sieczki
uzyskiwanej podczas pracy sieczkarni wyposażonej w gładkie łopatki rzutnika z ostrą kra-
wędzią natarcia (gl) – 20,64 mm.
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a) b) c)

Źródło: opracowanie własne

Rys. 1. Łopatki rzutnika: a) cepowa z lewostronnym skosem karbów – cl, b) cepowa składana
z prawostronnym skosem karbów – sp, c) gładka z ostrą krawędzią natarcia – gl

Fig. 1. Thrower paddles: a) beater with left-sided slant of notches – cl, b) beater set with right-
sided slant of notches – sp, c) smooth with incidence edge sharp – gl

Zastosowanie tych łopatek pozwoliło na osiągnięcie nie tylko krótszej sieczki, ale rów-
nież sieczki najlepiej wyrównanej, gdyż rozrzut długości wynosił 2,6%, a dla pozostałych
typów łopatek ponad 3,5%. Gładkie łopatki rzutnika były wykonane w postaci prostopa-
dłościennych płytek przykręconych do imaków mocowanych do tarczy nożowej. Podczas
pracy ostre krawędzie płytek dobrze współpracowały z powierzchniami płytek dennych.
Ostre krawędzie natarcia, ustawione prostopadle do kierunku ruchu obrotowego tarczy,
łatwiej rozrywały rośliny kukurydzy.

Natomiast krawędzie robocze cepowych łopatek rzutnika były lekko zaokrąglone
i ustawione pod kątem 45° względem kierunku ruchu tarczy nożowej. Ponadto kąt natarcia
łopatek cepowych znacznie odbiegał od kąta prostego dla płaskich łopatek rzutnika. Oby-
dwa kąty pochylenia przyczyniły się do większego poślizgu roślin względem powierzchni
płytek dennych i zmniejszenia efektu rozdrobnienia. Pierwotnie zakładano, że ostry kąt
natarcia i klinowe ustawienie łopatek rzutnika spowodują łatwiejsze wprowadzanie roślin
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między współpracujące powierzchnie łopatek rzutnika i płytki dennej. Zwiększony poślizg
poprzeczny roślin zniwelował oczekiwane efekty działania szczeliny klinowej między
pochyloną powierzchnią cepowych łopatek rzutnika a powierzchnią płytki dennej.
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Rys. 2. Wpływ konstrukcji łopatek rzutnika na
wskaźniki jakościowe cięcia i rozdrab-
niania kukurydzy: a) rzeczywista dłu-
gość sieczki, b) współczynnik nierów-
nomierności długości sieczki,
c) wskaźnik rozdrobnienia ziaren ku-
kurydzy

Fig. 2. Influence of the thrower paddles de-
sign on the cut quality and corn plant
chopping indexes: a) real chaff length,
b) chaff length irregularity coefficient,
c) grain chopping index

Zastosowanie cepowych łopatek rzutnika z prawostronnym skosem karbów przyczyniło
się tylko do nieznacznego zmniejszenia długości sieczki w stosunku do skosu lewostronne-
go. Oczekiwano, że cepowe łopatki rzutnika z prawostronnym skosem karbów pozwolą na
równomierniejsze rozłożenie sieczki na szerokości współpracujących elementów robo-
czych. Po odcięciu porcji roślin przez nóż zespołu tarczowego, sieczka była częściowo
odrzucana na przeciwną stronę i karby z prawostronnym skosem przesuwały materiał
w kierunku przeciwnym, przyczyniając się do wyrównania grubości warstwy, co powinno
poprawiać efekt działania tych elementów. W odniesieniu do zmiany rzeczywistej długości
sieczki wpływ zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych łopatek rzutnika z prawostron-
nym skosem karbów okazał się nieistotny.
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Analiza wariancji przeprowadzona dla współczynnika nierównomierności sieczki (kc)
również wykazała wysoce istotny wpływ rodzaju łopatek rzutnika (Fv1=2,v2=216=6,28, przy
p=0,0022). Zastosowanie cepowych (cl) i składanych łopatek rzutnika (sp) ze skośnymi
karbami dawało lepszy efekt pracy (rys. 2b) i w odniesieniu do gładkich łopatek z ostrą
krawędzią natarcia (gl) osiągnięto istotnie mniejsze wartości odchyleń standardowych niż
średnie wartości długości sieczki.

Rodzaj łopatek rzutnika istotnie wpłynął również na wskaźnik rozdrobnienia ziaren
kukurydzy (kz) (Fv1=2,v2=216=5,19, przy p=0,0063). Przy zastosowaniu cepowych łopatek
z lewoskrętnym skosem (cl) średnia wartość tego wskaźnika wynosiła 52,52%, w przypad-
ku działania łopatek z prawoskrętnym skosem karbów (sp) – 53,99%, a przy zastosowaniu
łopatek gładkich z ostrą krawędzią natarcia (gl) – 62,96% (rys. 2c). Zastosowanie gładkich
łopatek rzutnika z ostrą krawędzią natarcia dało zatem lepsze efekty rozdrabniania ziaren
kukurydzy, a skutki pracy łopatek karbowanych (cl) i (sp) były porównywalne.

Rodzaj łopatek rzutnika miał także istotny wpływ na zapotrzebowanie mocy efektywnej
(Pt) toporowego zespołu rozdrabniającego (Fv1=2,v2=307=6,83, przy p=0,0013). Przy prawo-
stronnym pochyleniu karbów, pocięty materiał roślinny był prawdopodobnie bardziej rów-
nomiernie odrzucany na całej szerokości dna obudowy zespołu rozdrabniającego i dlatego
średnie zapotrzebowanie na moc efektywną było najmniejsze (12,94 kW). Przy lewostron-
nym pochyleniu karbów sieczka była kierowana na stronę dna znajdującą się bliżej stalni-
cy, co przyczyniło się do spiętrzania warstwy sieczki, która i tak w naturalny sposób była
kierowana w to miejsce przez noże tnące (rys. 3a). W tych warunkach pracy zespołu roz-
drabniającego zapotrzebowanie na moc efektywną było największe i wynosiło 16,67 kW,
czyli było większe o 28,8% w porównaniu do poprzedniego układu roboczego.
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Rys. 3. Wpływ konstrukcji łopatek rzutnika na wskaźniki energetyczne toporowego zespołu tnące-
go: a) zapotrzebowanie mocy efektywnej, b) praca jednostkowa odniesiona do suchej masy
substancji

Fig. 3. Influence of the thrower paddles design on the energetic indexes of the flywheel unit:
a) effective power requirement, b) specific work, compared to the dry mass of the plant
material
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Łopatki rzutnika nie wpływały istotnie na zróżnicowanie pracy odniesionej do jednostki
masy suchej substancji (Fv1=2,v2=307=1,50, przy p=0,2248). Największe wartości zaobser-
wowano jednak dla łopatki gładkiej, a najmniejsze dla łopatki karbowanej z lewostronnym
skosem. Różnica między skrajnymi wartościami pracy jednostkowej wynosiła tylko
0,7 kJ·kg-1 sm., co utrudnia podanie jednoznacznej interpretacji wyników badań (rys. 3b).
Mimo braku różnic między wartościami pracy jednostkowej można stwierdzić, że najlepsze
wyniki działania zespołu rozdrabniającego osiągnięto przy zastosowaniu łopatki gładkiej,
dla której średnia wartość wskaźnika rozdrobnienia ziaren kukurydzy była największa
i wynosiła 63%, a wartość pracy jednostkowej była nieznacznie większa w stosunku do
innych typów pracujących łopatek, dla których z kolei wartości wskaźnika rozdrobnienia
ziaren były średnio mniejsze o 10%.

Ponieważ łopatki działają również jako rzutniki, w analizie należy uwzględnić także
pracę związaną z transportem cząstek (nadanie cząstkom energii kinetycznej oraz tarcie).
Ten składnik pracy całkowitej mógł zależeć od ilości jednorazowo zagarnianej porcji mate-
riału, a dla różnych łopatek mogła być ona inna, ponieważ ich powierzchnie czołowe były
różne.

Podsumowanie

Podsumowując należy stwierdzić, że rodzaj łopatek rzutnika istotnie wpłynął na wskaź-
niki jakościowe cięcia i rozdrabniania kukurydzy. Najlepsze efekty jakościowe osiągnięto
przy zastosowaniu gładkich łopatek rzutnika z ostrą krawędzią natarcia (gl). Natomiast
najmniejsze zapotrzebowanie mocy efektywnej osiągnięto w wariancie, w którym zastoso-
wano składane łopatki rzutnika z prawostronnym skosem karbów – sp.

Praca naukowa finansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w latach 2007-2010 jako projekt badawczy N502 006 32/0677.
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THE IMPACT OF THE DESIGN OF FLYWHEEL FEEDER
BEATER BLADES IN CUTTING UNIT ON THE QUALITY
AND ENERGY CONSUMPTION OF MAIZE PLANT
SHREDDING PROCESS

Abstract. The paper presents results of tests performed on flywheel shredding unit equipped with
various feeder beater blades. The purpose of the research was to explain the impact of design of these
blades on qualitative indicators for maize vegetable material and power-related indicators for the
flywheel shredding unit in an attached field flywheel cutter. The effect of feeder beater blades design,
which was examined at various variable technical and operating parameters, came out to be statisti-
cally very important. No significant diversification was found only for unit operation. The best ef-
fects, both for plant cutting and maize grain shredding, were achieved when using smooth feeder
beater blades with sharp hitting edge.

Key words maize, flywheel shredding unit, power demand
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