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Cezary WIŚNIEWSKI 
Politechnika Warszawska 

OCENA  JAKOŚCI  WYKONANIA  ROZPYLACZY  
NA  PODSTAWIE  ICH  PARAMETRÓW 

FUNKCJONALNYCH 

Słowa kluczowe 

Ocena jakości, rozpylacz, nierównomierność oprysku, badanie.  

Streszczenie 

W pracy przedstawiono ocenę wyników badań jakości wykonania rozpyla-
czy płaskostrumieniowych, stosowanych w opryskiwaczach polowych. Oceny 
jakości wykonania tych rozpylaczy dokonano na podstawie analizy statystycznej 
wartości jednego z podstawowych parametrów funkcjonalnych rozpylaczy, tzn. 
natężenia wypływu cieczy technologicznej. Podczas badań sformułowano hipo-
tezy statystyczne dotyczące zgodności wartości natężenia wypływu z warto-
ściami nominalnymi i dopuszczalnymi oraz poddano je weryfikacji. Uzyskane 
wyniki upoważniają do stwierdzenia, że ocena jakości wykonania rozpylaczy 
płaskostrumieniowych na podstawie ocen i charakterystyk natężenia wypływu 
cieczy nie jest jednoznaczna. 

Wprowadzenie 

Ze względu na negatywny wpływ środków ochrony roślin na środowisko 
naturalne dąży się do minimalizacji ich zużycia, z jednoczesnym zapewnieniem 
pożądanej jakości i skuteczności zabiegów. Jakość oprysku często oceniana jest 
na podstawie tzw. wskaźnika poprzecznej nierównomierności oprysku. Jego 
wartości oblicza się wykorzystując wyniki pomiarów na stole wielorowkowym. 
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Bezpośredni wpływ na wartość wskaźnika mają objętości i charakter rozkładu 
cieczy w rowkach stołu pomiarowego, zależące od parametrów funkcjonalnych 
rozpylaczy, w tym od natężenia wypływu cieczy technologicznej, kąta strumie-
nia opryskowego, gęstości i rozkładu strumienia rozpylonej cieczy itp. 

Na istotność tych parametrów wskazuje fakt, że wartości nominalne, np. 
kąta strumienia opryskowego i natężenia wypływu cieczy, są podawane w ozna-
czeniach typów dysz oraz w instrukcjach doboru rozpylaczy. W dokumentach 
stwierdza się też, że przekroczenie wartości natężenia wypływu cieczy o więcej 
niż 10% w stosunku do wartości nominalnej jest wskazaniem do wymiany dyszy 
rozpylacza [4, 5]. Zalecenie to, w odniesieniu do użytkowanych przez określony 
czas rozpylaczy, umożliwia podjęcie decyzji o ich wymianie ze względu na eks-
ploatacyjne zużycie. Natomiast w odniesieniu do nowych dysz rozpylaczy prze-
kroczenie dopuszczalnej wartości natężenia wypływu może być przesłanką do 
wyciągnięcia wniosku o niewłaściwej jakości ich wykonania.  

1. Badania laboratoryjne 

Przedmiotem badań laboratoryjnych były nowe, seryjnie produkowane roz-
pylacze płaskostrumieniowe. Dla wybranego typu rozpylaczy, przy ciśnieniu 
roboczym cieczy 0,3 MPa, wartość nominalna natężenia wypływu cieczy Qnom. 
wynosi 1,2 l/min. Badania przeprowadzono w laboratorium IIM Politechniki 
Warszawskiej w Płocku, zgodnie z wymogami i zaleceniami normy ISO 5682-1 
[1] i metodyki badań ciągnikowych opryskiwaczy ciśnieniowych IBMER  
w Warszawie [2]. Badaniami objęto 300 sztuk rozpylaczy płaskostrumienio-
wych montowanych kolejno na belce opryskowej ustawionej na wysokości 0,5 m 
nad stołem pomiarowym. W trakcie badań dokonano pomiarów natężenia wy-
pływu cieczy oraz filmowano strumień oprysku w celu oceny charakterystyk 
geometrycznych strugi emitowanej z każdego rozpylacza. Cykl pomiarowy po-
wtarzano trzykrotnie dla każdego z badanych rozpylaczy, przy zachowaniu tych 
samych warunków badań. 

2. Analiza wyników badań 

Uzyskane w wyniku badań dane dotyczące natężenia wypływu cieczy  
z rozpylaczy poddano komputerowej obróbce i analizie statystycznej. Celem 
analizy było uzyskanie ocen statystyk opisujących próby danych empirycznych  
i na ich podstawie ocena stopnia zgodności wartości empirycznych natężenia 
wypływu cieczy z rozpylacza z wartościami nominalnymi podawanymi przez 
producenta rozpylaczy. 

Analizie poddano próbę 300 wartości średniego natężenia wypływu cieczy 
z rozpylaczy. Na podstawie tak skonstruowanej próby wyznaczono podstawowe, 
statystyczne miary położenia, zróżnicowania i asymetrii (tab. 1). 
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Tabela 1. Wartości miar położenia, zróżnicowania i asymetrii rozkładu empirycznego 
 

Miara Wartość Miara Wartość 

średnia arytm. 1,24 l/min minimum 1,1733 l/min 

mediana 1,24 l/min rozstęp 0,0967 l/min 

moda 1,25 l/min pierwszy kwartyl 1,23 l/min 

odchylenie standard. 0,0149 l/min trzeci kwartyl 1,25 l/min 

błąd standardowy 8,62 10-4 l/min współczynnik asymetrii -0,979 

maksimum 1,27 l/min współczynnik zmienności 1,204% 

 
Analizując wyniki (tab. 1) należy stwierdzić, że średnie natężenie wypływu 

cieczy z rozpylacza jest większe od wartości nominalnej podawanej przez pro-
ducenta (1,2 l/min). Zakładając, że badane rozpylacze stanowią próbę losową 
wszystkich rozpylaczy tego typu, otrzymaną ocenę średniej należy interpreto-
wać z błędem 8,62 10-4 l/min. Połowa rozpylaczy w próbie cechowała się natę-
żeniem wypływu większym od 1,24 l/min, a dominującym natężeniem wypływu 
było 1,25 l/min. Najbardziej typowymi w próbie rozpylaczami były te, dla któ-
rych natężenie wypływu zawiera się w przedziale od 1,23 l/min do 1,25 l/min.  

Analizując wartości charakterystyk rozproszenia można stwierdzić, że 
przeciętne zróżnicowanie natężenia wypływu wynosi 0,0149 l/min, a w wyraże-
niu względnym około 1,2% średniej arytmetycznej. Mała wartość współczynni-
ka zmienności świadczy o dużej jednorodności rozpylaczy pod względem od-
chylania się natężenia wypływu od wartości średniej.  

Współczynnik asymetrii dla próby (-0,979) wskazuje, że rozkład wartości 
natężenia wypływu charakteryzuje się przeciętną asymetrią lewostronną. W pró-
bie wystąpił większy udział dużych wartości natężenia wypływu niż małych.  

Uzupełnieniem powyżej przedstawionej analizy jest histogram liczności 
(rys. 1) i wykres częstości skumulowanej (rys. 2) wartości empirycznych natę-
żeń wypływu.  

Histogram (rys. 1) potwierdza stwierdzenia dotyczące zróżnicowania i asy-
metrii wartości w próbie danych empirycznych. Natomiast z wykresu częstości 
skumulowanych (rys. 2) można odczytać przybliżoną wielkość udziału w próbie 
wartości, które nie przekroczyły nominalnego natężenia wypływu cieczy. Dla 
nominalnego natężenia wypływu 1,2 l/min udział ten jest bardzo mały i wynosi 
około 2,3%. Oznacza to, że około 97,7% wartości natężenia wypływu cieczy  
w badanej próbie przekraczało wartość nominalną podaną przez producenta.  



 PROBLEMY  EKSPLOATACJI 2-2010 
 

52

1,
17

3

1,
18

1

1,
18

8

1,
19

6

1,
20

3

1,
21

0

1,
21

8

1,
22

5

1,
23

3

1,
24

0

1,
24

8

1,
25

5

1,
26

3

1,
27

0

Natężenie wypływu cieczy [l/min]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

lic
zn

o
ść

nominalne natężenie wypływu

 
 

Rys. 1. Histogram liczności dla próby danych empirycznych natężenia wypływu cieczy  
 

 

1,2
1,13 1,16 1,19 1,22 1,25 1,28

0

20

40

60

80

100

natężenie wypływu cieczy [l/min]

cz
ęs

to
ść

 s
ku

m
ul

o
w

an
a 

[%
]

nominalne natężenie
 wypływu

 
 

Rys. 2. Krzywa częstości skumulowanej dla próby danych natężenia wypływu cieczy 
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W analizie wartości ocen miar położenia odnoszono do wartości nominal-
nej natężenia wypływu (1,2 l/min). Producent w użytkowanych rozpylaczach 
dopuszcza przekroczenie wartości nominalnej o nie więcej niż 10%, tzn. o 0,12 l/min. 
Przyjmując natężenie wypływu 1,32 l/min jako wartość graniczną, można 
stwierdzić, że nie wystąpiły w badanej próbie rozpylacze, dla których natężenie 
wypływu przekroczyło dopuszczalną wartość. Można przypuszczać, że w popu-
lacji nowych rozpylaczy prawdopodobieństwo wystąpienia rozpylacza o więk-
szym niż dopuszczalne natężeniu wypływu jest bardzo małe. Uzasadnia to też 
duża liczność próby badanych rozpylaczy i mała wartość (0,0149) odchylenia 
standardowego dla natężenia wypływu.  

Zaobserwowana w próbie asymetria rozkładu danych empirycznych oraz 
różnica pomiędzy wartością średnią z próby a wartością nominalną skłania do 
pytania, czy różnica ta jest statystycznie istotna. Negatywna odpowiedź na to 
pytanie uprawdopodobniłaby stwierdzenie, że przebadana próba rozpylaczy 
pochodzi z populacji generalnej, w której wartość oczekiwana natężenia wy-
pływu nie odbiega od wartości nominalnej podanej przez producenta. 

Żeby odpowiedzieć na powyższe pytanie, sformułowano hipotezy: 
 

H0: E(Q) = 1,2 l/min, 
H1: E(Q) ≠ 1,2 l/min, 

 

gdzie:  H0 jest to przypuszczenie, że wartość oczekiwana E(Q) zmiennej loso-
wej Q (opisującej natężenia wypływu cieczy) jest równa 1,2 l/min, na-
tomiast H1 jest to hipoteza alternatywna zakładająca, że wartość ocze-
kiwana E(Q) zmiennej losowej Q jest różna od 1,2 l/min. 

 
Do weryfikacji powyższych hipotez statystycznych użyto parametrycznego 

testu istotności konstruowanego na podstawie standaryzowanych zmiennych 
losowych postaci u (o rozkładzie Gaussa-Laplace�a). Hipotezę H0 weryfikowano 
na poziomie istotności γ = 0,05. W wyniku weryfikacji uzyskano wartość licz-
bową testu u = 46,4189 przy znaczącym poziomie istotności testu 0� =γ . 

Ponieważ γγ �> , stanowi to statystyczną przesłankę do odrzucenia weryfi-
kowanej hipotezy zerowej na poziomie istotności 0,05. Oznacza to jednocze-
śnie, że różnica między wynikiem z próby losowej (średnia 1,24 l/min) a warto-
ścią nominalną natężenia wypływu (1,2 l/min) jest statystycznie istotna. War-
tość 0� =γ  oznacza, że nie ma takiego znaczącego poziomu istotności, przy 
którym należałoby zmienić decyzję weryfikacyjną na odwrotną. Pierwotna de-
cyzja weryfikacyjna jest zatem jednoznaczna. 

W celu uprawdopodobnienia stwierdzenia, że średnia wartość natężenia 
wypływu nie przekracza dopuszczalnej wartości równej 1,32 l/min, sformuło-
wano hipotezy: 
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H0: E(Q) = 1,32 l/min, 
H1: E(Q) < 1,32 l/min, 

 

gdzie:  H0 jest to hipoteza, że wartość oczekiwana E(Q) zmiennej losowej Q 
jest równa 1,32 l/min (dopuszczalna wartość natężenia wypływu), na-
tomiast H1 jest to hipoteza alternatywna zakładająca, że wartość ocze-
kiwana E(Q) zmiennej losowej Q jest mniejsza od 1,32 l/min. 

 

Hipotezę H0 weryfikowano na poziomie istotności γ = 0,05 wykorzystując 
taki jak poprzednio test i procedurę weryfikacyjną. W wyniku weryfikacji uzy-
skano wartość liczbową testu u = -92,7867 przy znaczącym poziomie istotności 
testu 0� =γ . Ponieważ γγ �> , stanowi to statystyczną przesłankę do odrzucenia 
weryfikowanej hipotezy zerowej na poziomie istotności 0,05. Oznacza to też, że 
wartość średniej uzyskana z próby losowej, nieprzypadkowo jest mniejsza od 
wartości dopuszczalnej natężenia wypływu (1,32 l/min). Wartość 0� =γ  ozna-
cza, że nie ma takiego znaczącego poziomu istotności, przy którym nie ma pod-
staw do odrzucenia hipotezy H0. 

Podsumowanie i wnioski 

Celem analizy była ocena jakości nowych, seryjnie produkowanych rozpy-
laczy płaskostrumieniowych. Przyjmując za normą PN-EN ISO 9000:2001 [3] 
definicję jakości jako: �stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości (wyro-
bu, systemu lub procesu) spełnia wymagania (klientów i innych zainteresowa-
nych stron)�, można stwierdzić, że rozpatrywane powyżej parametry funkcjo-
nalne są cechami (inherentnymi właściwościami) rozpylaczy mającymi istotny 
wpływ na prawidłowe (zgodne z potrzebami i wymaganiami) przeprowadzenie 
zabiegu oprysku. Niewłaściwa jakość rozpylaczy wynikająca na przykład z nie-
zgodności faktycznego natężenia wypływu cieczy z rozpylacza z odpowiednimi 
wartościami określanymi w wymaganiach, może powodować niespełnienie po-
trzeb użytkownika w zakresie skuteczności zabiegu lub wywoływać negatywne 
skutki uboczne dla środowiska naturalnego.  

Badanie statystyczne dużej próby losowej rozpylaczy umożliwiło wyzna-
czenie ocen wielkości statystycznych charakteryzujących populację tych rozpy-
laczy ze względu na jeden z ich parametrów funkcjonalnych (cechę), tzn. natę-
żenie wypływu cieczy z rozpylacza. Charakteryzując populację rozpylaczy, na-
leży zwrócić uwagę na następujące wnioski: 
1. Średnie natężenie wypływu cieczy z rozpylacza wyniosło 1,24 l/min i było 

większe od wartości nominalnej podawanej przez producenta (1,2 l/min). 
Różnica między wartością średnią natężenia wypływu wynikającą z próby 
losowej a wartością nominalną jest statystycznie istotna. 
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2. Wartość średniego natężenia wypływu uzyskana z próby losowej (1,24 
l/min) jest mniejsza (statystycznie istotna) od wartości dopuszczalnej natęże-
nia wypływu przyjętej według zaleceń producenta na poziomie 1,32 l/min. 

3. Rozpylacze charakteryzowały się dużą jednorodnością pod względem odchy-
lania się natężenia wypływu od wartości średniej. 

4. Rozkład wartości natężenia wypływu charakteryzuje się przeciętną asymetrią 
lewostronną, co oznacza, że w populacji rozpylaczy jest większy udział roz-
pylaczy o dużych wartościach natężenia wypływu niż udział rozpylaczy  
o wartościach małych.  

5. Około 97,7% rozpylaczy charakteryzuje się wartościami natężenia wypływu 
cieczy przekraczającymi wartość nominalną, podawaną przez producenta, 
choć można przypuszczać, że w populacji produkowanych nowych rozpyla-
czy prawdopodobieństwo wystąpienia rozpylacza o większym niż dopusz-
czalne natężeniu wypływu jest bardzo małe. 

Przedstawione powyżej uwagi umożliwiają ocenę jakości rozpylaczy pła-
skostrumieniowych, choć ocena ta nie jest jednoznaczna i zależy od przyjętego 
kryterium. Jeżeli za kryterium przyjąć stopień zgodności wartości natężenia 
wypływu z wartością nominalną, to należy zauważyć, że poziom jakości nowych 
rozpylaczy jest bardzo niski, o czym świadczą stwierdzenia zawarte we wniosku 
1 i 5. Jeżeli natomiast za wartość odniesienia dla porównań przyjąć nie natęże-
nie nominalne, lecz maksymalne dopuszczalne natężenie wypływu cieczy, to  
z uwagi na stwierdzenie zawarte we wniosku 2, poziom jakości rozpylaczy 
można uznać za zadowalający.  

Należy zwrócić uwagę na stwierdzenia zawarte we wnioskach 3, 4 i 5, do-
tyczące asymetrii rozkładu wartości natężenia wypływu. Ze względu na zużycie 
eksploatacyjne można się spodziewać, że w trakcie długotrwałego użytkowania 
rozpylaczy natężenie wypływu cieczy będzie się dla nich zwiększać w kierunku 
wartości dopuszczalnej. Ponieważ przeciętny, nowy rozpylacz charakteryzuje 
się natężeniem wypływu większym od nominalnego, więc zasób jego możliwo-
ści funkcjonowania (np. wyrażony czasowo) jest mniejszy, niż wynikałoby to  
z założeń przyjętych przez producenta.  

Powyższe uwagi upoważniają do sformułowania stwierdzenia, że ocena ja-
kości wykonania rozpylaczy płaskostrumieniowych na podstawie ocen i charak-
terystyk natężenia wypływu cieczy z tych rozpylaczy nie jest jednoznaczna. 
Natomiast biorąc pod uwagę analizę statystyczną dla kąta rozpylenia cieczy  
z rozpylacza i kąta asymetrii strugi cieczy oraz wynikające z niej wnioski można 
jednoznacznie uznać poziom jakości wykonania rozpylaczy za niezadowalający. 

Przeprowadzona analiza skłania również do sformułowania kierunku dal-
szych prac badawczych, które umożliwiłyby wykrycie przyczyn odchylania się 
wartości parametrów funkcjonalnych rozpylaczy od wartości nominalnych, po-
dawanych przez producentów. Przyczyny te mogą tkwić bądź w niewłaściwej 
jakości produkcji, bądź mogą wynikać z nieodpowiedniej konstrukcji rozpyla-
cza. Ponieważ analizie poddano nowe rozpylacze, należy wyeliminować wpływ 
zużycia na występowanie odchyleń wartości parametrów funkcjonalnych rozpy-
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laczy od wartości nominalnych. Dalsze prace badawcze mogą być prowadzone 
w kierunku analizy budowy wewnętrznej rozpylacza i na przykład wpływu do-
kładności wykonania powierzchni wewnątrz komór i kanałów rozpylacza lub ich 
ukształtowania na wartości parametrów funkcjonalnych. 
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Summary 

A transverse irregularity of spray is the one of the most used characteristics 
for spray quality assessment. The value of this indicator is assigned based on 
laboratory measurements carried out on a multi-groove table. The functional 
parameters of nozzles have a direct influence on the value of the indicator, for 
instance, it depends on the intensity of liquid outflow. The intensity of liquid 
outflow is important during the procedure of agricultural spray. Disagreement 
between the actual and nominal value of this parameter may cause significant 
deterioration in spray quality during fieldwork.  

The paper presents an analysis of the workmanship of nozzles, which is 
made on the basis of statistical analysis of the intensity of liquid outflow values. 
During the tests, the statistical hypothesis concerning agreements between the 
real and nominal or acceptable intensity of liquid outflow values were 
formulated and verified. In the conclusions the author affirms that the 
assessment of the level of nozzle workmanship is ambiguous, but a lot of the 
circumstances indicate that the workmanship is not satisfactory. 


