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ANALIZA PARAMETRÓW FUNKCJONALNYCH
WENTYLATORÓW PRZENOŒNIKÓW
PNEUMATYCZNYCH DO ZIARNA.
Czêœæ 2. Wentylator piêciostopniowy
Abstrakt
Charakterystyczn¹ cech¹ wentylatorów jest mo¿liwoœæ wytwarzania przyrostów ciœnienia ró¿nej wartoœci, które w funkcji
strumienia objêtoœci tworz¹ krzyw¹ d³awienia nazywan¹ równie¿ w literaturze charakterystyk¹. W pracy wyznaczono
charakterystyki wentylatorów jedno- i piêciostopniowego przenoœników t³ocz¹cych do ziarna. W drugiej czêœci opracowania
przedstawiono wyniki badañ prototypowego wentylatora piêciostopniowego.
Wprowadzenie
W pierwszej czêœci pracy przedstawiono wyniki badañ
funkcjonalnych wentylatora jednostopniowego stosowanego
w przenoœniku pneumatycznym do ziarna T378/1. W ramach
tych samych badañ przeprowadzono tak¿e badania prototypowego wentylatora piêciostopniowego, którego konstrukcja jest
chroniona patentem nr 197302 [5]. Wentylator ten zosta³
opracowany dla nowego przenoœnika t³ocz¹cego do ziarna,
mog¹cego przenosiæ ziarno na odleg³oœæ do kilkunastu metrów.
W tej czêœci pracy przedstawiono opis i wyniki badañ.
Cel badañ
Celem badañ by³o wyznaczenie przy sta³ej prêdkoœci
obrotowej wirnika wentylatora jego charakterystyk okreœlaj¹cych spiêtrzenie, moc efektywn¹ i sprawnoœæ w funkcji strumienia objêtoœci powietrza. Rejestrowano tak¿e zmiany temperatury na obudowie badanego wentylatora.
Przebieg i metodyka badañ
Obiektem badañ by³ prototypowy wentylator piêciostopniowy przeznaczony dla przenoœnika pneumatycznego,
napêdzany z WOM ci¹gnika poprzez przek³adniê pasow¹.
Badany wentylator piêciostopniowy pokazano na rys. 1.
Przeprowadzone badania opiera³y siê na stosowanej w PIMR
metodyce pomiarów parametrów pracy wentylatorów i dmuchaw opartej na Polskich Normach [2, 4]. Zosta³a ona opisana
w czêœci 1. pracy. Poni¿ej omówiono tylko dodatkowe jej
elementy, wykorzystywane w tej czêœci badañ.
Poniewa¿ badania prowadzono na zewn¹trz budynku parametry otoczenia (temperaturê, wilgotnoœæ i ciœnienie powietrza)
odczytywano z danych rejestrowanych przez stacjê meteorologiczn¹ HD2003 znajduj¹c¹ siê w PIMR.
Moc mechaniczn¹ pobieran¹ przez prototypowy wentylator
piêciostopniowy, napêdzany z WOM ci¹gnika poprzez przek³adniê pasow¹, wyznaczano na podstawie pomiaru pobieranego momentu obrotowego. Do rejestrowania wartoœci i przebiegu zmiennoœci pobieranego przez wa³ wentylatora momentu
obrotowego u¿yto czujnika momentu obrotowego MIR 200 po³¹czonego z wielokana³owym wzmacniaczem pomiarowym
Spider-8 firmy Hottinger Baldwin - Messtechnik.
Temperaturê na obudowie wentylatora mierzono pirometrem przenoœnym typu PT3S. Pomiary wykonywano w punktach pokazanych na rys. 3 i 4 przy koñcu ka¿dej sesji pomiarowej.

Rys. 1. Widok ogólny prototypowego wentylatora piêciostopniowego
Fig. 1. General view of a prototype five-stage fan
Czynnikiem roboczym w czasie pomiarów by³o powietrze.
Ka¿dy pomiar powtarzano trzykrotnie.
Wykorzystane w opracowaniu zale¿noœci zamieszczono
w czêœci 1. pracy. Dodatkowo moc poch³anian¹ przez pracuj¹cy
wentylator piêciostopniowy Nmech obliczano ze wzoru (1) [2]:

N mech =

M ×n
,
9549

(1)

gdzie:
M - moment obrotowy na wale napêdowym [Nm],
n - prêdkoœæ obrotowa wa³u napêdowego [min-1].
Wyniki badañ i ich analiza
W badanym wentylatorze piêciostopniowym, bêd¹cym
konstrukcyjnie po³¹czeniem w jednej obudowie piêciu
wentylatorów jednosekcyjnych nie zainstalowano regulatora
przep³ywu powietrza. W zwi¹zku z tym zosta³a wykonana
charakterystyka dla ca³ego zakresu jego pracy (rys. 2).
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Rys. 2. Charakterystyka zewnêtrzna prototypowego wentylatora piêciostopniowego
Fig. 2. The external characteristics of prototype five-stage fan
Tab. Zmiany temperatury na obudowie i kanale wylotowym
wentylatora piêciostopniowego
Tab. Changes in temperature on the housing and outlet duct
five-stage fan
Lp.
1.
2.
3.

Rys. 3. Punkty pomiaru temperatury na obudowie
prototypowego wentylatora piêciostopniowego
Fig. 3. Points of temperature measurement on a chassis of
prototype five-stage fan

1
34
32
33

2
38
36
35

Numer punktu pomiarowego
5
4
3
6
57
51
43
60
55
48
41
62
58
50
42
69

7
62
65
65

8
56
60
61

Analizuj¹c przebieg charakterystyki badanego wentylatora
mo¿na zauwa¿yæ, ¿e maksymaln¹ sprawnoœæ wynosz¹c¹ 60%,
uzyska³ on dla strumienia powietrza o wartoœci 2500 m3·h-1,
przy poborze mocy przez wa³ wentylatora oko³o 66 kW i spiêtrzeniu ca³kowitym ok. 580 hPa. Maksymalny pobór mocy
przez wa³ wentylatora, wynosz¹cy oko³o 90 kW wyst¹pi³ przy
strumieniu powietrza ok. 4300 m3·h-1 i sprawnoœci rzêdu 50%.
W porównaniu do wentylatora jednostopniowego nast¹pi³ 3,5krotny wzrost strumienia powietrza przy 18-krotnym wzroœcie
poboru mocy przez wa³ wentylatora i 10-krotnym wzroœcie
spiêtrzenia ca³kowitego na pocz¹tku badania, przy pe³nym
zamkniêciu d³awicy. Sprawnoœæ obydwu wentylatorów
przebieg³a w podobny sposób, osi¹gaj¹c maksymalnie wartoœæ
ok. 60%.
Uzyskiwana przez wentylator du¿a sprawnoœæ œwiadczy
o jego prawid³owej pracy.
Na zakoñczenie ka¿dej sesji pomiarowej, tj. po oko³o
30 min ci¹g³ej pracy wentylatora, w punktach pokazanych na
rys. 3 i 4, wyznaczonych na obudowie wentylatora i kanale wylotowym, dokonywano pomiaru temperatury. Wyniki pomiarów temperatury zebrano w tab. Najwa¿niejsze znaczenie maj¹
wartoœci zmierzone w punktach 7 i 8 (rys. 4), poniewa¿ to w tym
miejscu kana³u wylotowego w przenoœniku t³ocz¹cym bêdzie
zamocowany kosz zasypowy ziarna zbó¿. Zmierzone wartoœci
temperatury w tych punktach oscylowa³y wokó³ 60ºC. S¹ to
wartoœci dopuszczalne, nie maj¹ce negatywnego wp³ywu na
energiê i zdolnoœæ kie³kowania transportowanych nasion [6].
Podsumowanie i wnioski

Rys. 4. Punkty pomiaru temperatury na rurze wylotowej
prototypowego wentylatora piêciostopniowego
Fig. 4. Points of temperature measurement on the outlet pipe of
prototype five-stage fan

Wyniki przeprowadzonych badañ upowa¿niaj¹ do
wyprowadzenia nastêpuj¹cych stwierdzeñ i wniosków:
1. Badany wentylatora piêciostopniowy sw¹ maksymaln¹
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sprawnoœæ, wynosz¹c¹ 60%, uzyska³ przy strumieniu powie3
-1
trza o wartoœci 2500 m ·h , poborze mocy przez wa³ wentylatora oko³o 66 kW i spiêtrzeniu ca³kowitym oko³o 580 hPa.
Maksymalny pobór mocy przez wa³ wentylatora o wartoœci
90 kW wyst¹pi³ przy wartoœci strumienia powietrza oko³o
4300 m3·h-1 i sprawnoœci wentylatora rzêdu 50%.
2. Uzyskiwana przez wentylator wysoka sprawnoœæ (60%)
œwiadczy o jego prawid³owej pracy.
3. Temperatury, jakie zmierzono na obudowie wentylatora i na
kanale wylotowym na zakoñczenie ka¿dej sesji pomiarowej po
oko³o 30 min ci¹g³ej pracy, nie wp³ywaj¹ negatywnie na jakoœæ
transportowanego ziarna.
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THE ANALYSIS OF THE FUNCTIONAL PARAMETERS OF
PNEUMATIC CONVEYING FANS FOR GRAIN.
Part 2. Five-stage fan
Abstract
A characteristic feature of the fans is manifested with the ability to generate pressure increases of different values that in function of
flow rate form a throttling up curve, also named in the literature as characteristics. The study determined the characteristics of a
single stage and five-stage fan conveying grain. In this section the results of research of five-stage fan are presented.
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