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Streszczenie. Przeprowadzono badania stacjonarne przyczepianej sieczkarni polowej wypo-
sażonej w toporowy zespół tnący, których celem było określenie wpływu wielkości szczeliny
roboczej zawartej pomiędzy płytką denną a łopatkami rzutnika na wskaźniki jakościowe ma-
teriału roślinnego kukurydzy i energetyczne toporowego zespołu rozdrabniającego. Wpływ
wielkości szczeliny na rzeczywistą długość roślin, współczynnik nierównomierności sieczki
oraz pracę jednostkową okazał się nie istotny statystycznie oraz wysoce istotny na wskaźnik
rozdrobnienia ziaren kukurydzy i zapotrzebowanie na moc efektywną zespołu rozdrabniają-
cego. Przy porównywaniu efektów rozdrabniania ziaren i długości roślin można stwierdzić,
że wpływ szczeliny roboczej na rozdrobnienie ziaren był znacząco większy niż wpływ na
rozdrabnianie roślin.
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Wstęp

Współczesne sieczkarnie polowe przeznaczone do zbioru rozdrobnionych roślin kuku-
rydzy są wyposażone w dodatkowe elementy wspomagające rozdrabnianie ziarna i rozry-
wanie pociętych źdźbeł. Należą do nich m. in. płytki denne mocowane w dnie obudowy
zespołu tnącego oraz łopatki rzutnika mocowane do tarczy zespołu tnącego. Wzajemna
współpraca tych elementów polega na wytworzeniu pomiędzy nimi szczeliny roboczej,
przez którą przecierany jest uprzednio pocięty materiał. Wielkość tej szczeliny może być
regulowana.

W dostępnej literaturze brak jest wyników badań dotyczących wpływu wielkości
szczeliny roboczej w sieczkarni z toporowym zespołem tnącym na proces rozdrabniania
ziarna i cząstek roślin kukurydzy.

Celem pracy było określenie wpływu wielkości szczeliny roboczej zawartej między
płytką denną a łopatkami rzutnika toporowego zespołu tnącego na wskaźniki jakościowe
materiału roślinnego i energetyczne toporowego zespołu rozdrabniającego.

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

Materiał i metody

Badania przeprowadzono na stacjonarnym stanowisku badawczym, co w porównaniu
z warunkami polowymi pozwoliło na lepsze utrzymanie powtarzalności prób. Opis stano-
wiska badawczego, sposób prowadzenia badań oraz metody wyznaczenia wskaźników
kryterialnych przyjętych do oceny efektów cięcia roślin i rozdrabniania ziarna kukurydzy
opisano w pracach Niewęgłowskiego [2006] i Wardeckiego [2006].

Ustawienie szczeliny roboczej w zespole rozdrabniającym sieczkarni było zmienne,
a regulacja polegała na zmianie wielkości szczeliny na wyjściu na wymiar s1=2, s2=5 lub
s3=8 mm, przy zachowaniu niezmiennej wartości szczeliny na wejściu sm=8 mm (rys. 1).
 

a) b)

c)
Źródło: opracowanie własne

Rys. 1. Szczelina robocza między łopatkami
rzutnika a płytką denną: a) 2 mm,
b) 5 mm, c) 8 mm

Fig. 1. The working clearance between
thrower paddles and bottom plate:
a) 2 mm, b) 5 mm, c) 8 mm

Wpływ wielkości szczeliny zbadano przy zróżnicowanym poziomie następujących para-
metrów technicznych i eksploatacyjnych sieczkarni: liczba noży zespołu rozdrabniającego,
prędkość obrotowa tarczy nożowej, ilość masy materiału roślinnego podawanego do siecz-
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karni, prędkość zasilania sieczkarni materiałem przez przenośnik taśmowy, wilgotność
roślin, typ konstrukcji płytki dennej, typ konstrukcji łopatek rzutnika, a także typ konstruk-
cji listwy promieniowej.

Wyniki badań i dyskusja

W celu wykazania wpływu wielkości szczeliny roboczej na wyjściu między powierzch-
nią płytki dennej a łopatkami rzutnika na poziom rzeczywistej długości sieczki (lrz) prze-
prowadzono analizę wariancji. Analiza wykazała brak istotnych różnic w długości sieczki
dla szczeliny roboczej (Fv1=2,v2=216=0,92, przy krytycznym poziomie istotności p=0,3982),
chociaż odnotowano, że najkrótszą sieczkę (lrz=21,19 mm) uzyskano przy minimalnej
szczelinie s1=2 mm (rys. 2a). Zjawisko to można logicznie uzasadnić, bowiem zasadnicze
cięcie przebiega w zespole tnącym, natomiast w szczelinie roboczej utworzonej poprzez
wzajemne ustawienie płytki dennej i łopatek rzutnika zachodzi głównie proces rozdrabnia-
nia ziarna i rozrywania łodyg i liści kukurydzy.

Zmiana szczeliny roboczej między płytką denną a łopatkami rzutnika nie wpłynęła
również (Fv1=2,v2=216=0,05, przy p=0,9472) na zróżnicowanie wartości współczynnika nie-
równomierności długości sieczki (kc, rys. 2b). Zarówno długość sieczki, jak i odchylenia
standardowe tego parametru były zbliżone dla wszystkich wartości szczeliny roboczej.

Efekty rozdrabniania ziarna przez zespół roboczy były zupełnie inne, gdyż wartości
wskaźnika rozdrabniania ziaren (kz) były statystycznie istotnie zróżnicowane dla szczeliny
roboczej (Fv1=2,v2=216=8,90, przy p=0,0002). Przy najmniejszej szczelinie między płytką
denną a łopatkami rzutnika (s1=2 mm) osiągnięto największą wartość tego wskaźnika
(rys. 2c) i w porównaniu ze szczeliną s3=8 mm była ona większa o ponad 29%. Dynamika
zwiększania się wskaźnika rozdrobnienia ziaren nie była jednakowa. Przy zmianie szczeli-
ny na wyjściu z s3=8 mm na s2=5mm stwierdzono 50% zwiększenie się średniej wartości
tego wskaźnika, a przy zmianie z s2=5 mm na s1=2 mm już tylko 15%.

Szczelina robocza na wyjściu istotnie determinowała zapotrzebowanie mocy efektyw-
nej toporowego zespołu rozdrabniającego (Fv1=2,v2=307=4,43, przy p=0,0128). Podczas pracy
zespołu przy największej szczelinie s3=8 mm moc efektywna była najmniejsza, a przy
szczelinie s1=2 mm - największa (rys. 3a). Przy zmniejszeniu szczeliny z 8 do 5 mm war-
tość mocy efektywnej zwiększyła się o 9,2%, a przy dalszym zmniejszeniu szczeliny robo-
czej o kolejne 3 mm nastąpiło zwiększenie zapotrzebowania na tę moc o 7,7%, co odpo-
wiadało tendencji zmian wskaźnika rozdrobnienia ziaren kukurydzy (wzrost odpowiednio
o 50 i 15%). Zapotrzebowanie mocy efektywnej wynikało z konieczności ściśnięcia pocię-
tego materiału roślinnego w szczelinie roboczej oraz jego przepchnięcia przez tę szczelinę.
Wielkość naprężeń ściskających powstających w materiale roślinnym zależała od względ-
nej zmiany szczeliny roboczej na jej odcinku roboczym, ale analizując wpływ szczeliny na
rozdrabnianie roślin i zapotrzebowanie na moc efektywną można przypuszczać, że przy
mniejszej szczelinie część materiału nie podlegała ściskaniu i prawdopodobnie była zabie-
rana przez czołowe powierzchnie łopatek rzutnika oraz transportowana po powierzchni dna
obudowy zespołu rozdrabniającego.
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Rys. 2. Wpływ szczeliny roboczej pomiędzy
łopatkami rzutnika a płytką denną na
wskaźniki jakościowe cięcia roślin
i rozdrabniania ziaren kukurydzy:
a) rzeczywista długość sieczki,
b) współczynnik nierównomierności
długości sieczki, c) wskaźnik rozdrob-
nienia ziaren kukurydzy

Fig. 2. Influence of the working clearance
between the thrower paddles and the
bottom plate on plant cut quality and
breaking-up of corn grain indexes:
a) real chaff length, b) chaff length
irregularity coefficient, c) grain chop-
ping index

Przy określaniu wpływu wielkości szczeliny roboczej na nakłady pracy jednostkowej
odniesionej do masy suchej substancji stwierdzono brak istotnie statystycznej zależności
(Fv1=2,v2=307=0,62, przy p=0,5387). Różnice między poszczególnymi poziomami były małe,
ale największe wartości uzyskano dla najmniejszych szczelin (rys. 3b). Pewna, nieznaczna
niekonsekwencja większej wartości pracy jednostkowej dla szczeliny 5 mm niż dla szczeli-
ny 2 mm mogła wynikać z niejednakowej masy roślin i ich wilgotności, które są traktowa-
ne jako zmienne losowe, podlegające naturalnym wahaniom w tego typu pracach ekspery-
mentalnych.
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Rys. 3. Wpływ wielkości szczeliny roboczej pomiędzy łopatkami rzutnika a płytką denną na
wskaźniki energetyczne toporowego zespołu tnącego: a) zapotrzebowanie mocy efektyw-
nej, b) praca jednostkowa odniesiona do suchej masy substancji

Fig. 3. Influence of the working clearance size between the thrower paddles and the bottom plate
on the energetic indexes of the flywheel unit: a) effective power requirement, b) specific
work, compared to the dry mass of the plant material

Podsumowanie

Przy porównywaniu efektów rozdrabniania ziaren i długości rozdrobnionych roślin
można stwierdzić, że wpływ szczeliny roboczej na rozdrobnienie ziaren był znacznie więk-
szy niż wpływ na rozdrabnianie roślin. Zmniejszenie szczeliny roboczej na wyjściu z 8 na
2 mm spowodowało zmniejszenie średniej długości roślin tylko o 6,5% i zwiększenie śred-
niej wartości wskaźnika rozdrobnienia ziaren aż o 73,4%.

W zakresie zmian szczeliny roboczej osiągnięto 11-krotnie większy efekt zwiększania
średniej wartości wskaźnika rozdrobnienia ziaren niż zmniejszenia średniej rzeczywistej
długości rozdrobnionych roślin.

Porównawcze zestawienie wyników badań jakościowych i energetycznych wskazuje, że
celowe było zastosowanie szczeliny roboczej w kształcie klina, gdyż zwiększone zapotrze-
bowanie mocy efektywnej i pracy jednostkowej toporowego zespołu rozdrabniającego przy
najmniejszej szczelnie roboczej na wyjściu (2 mm) wynikało z potrzeby wykonania więk-
szej pracy w jednostce czasu na ścinanie lub rozkruszanie ziaren i rozrywanie roślin kuku-
rydzy przez współdziałające elementy robocze płytki dennej oraz łopatki rzutnika, i któ-
rych końcowym efektem było znaczne zwiększenie udziału rozdrobnionych ziaren
kukurydzy.
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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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INFLUENCE OF THE WORKING CLEARANCE OF
THE FLYWHEEL CHOPPING UNIT ON THE CHOPPING
QUALITY AND ENERGETIC OF CORN PLANTS

Abstract. The aim of this research was to estimate the influence of the working clearance between
the thrower paddles and the bottom plate on plant material quality and energetic indexes of the pulled
forage harvester with the flywheel chopping unit. It was found the influence of the working clearance
on the real chaff and the chaff length irregularity coefficient did not statistically significant, but on
the grain chopping index and the power requirement was highly significant. Influence of the working
clearance on breaking-up of grain was large majority of significant than on plant chopping.

Key words: corn, flywheel chopping unit, power requirement
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