ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z PRZEDMIOTU "MASZYNY DO UPRAWY ROLI I SIEWU"
Badanie jakości pracy zespołów roboczych opryskiwacza

A. Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z wybranymi metodami badania jakości
pracy opryskiwacza
B. Niezbędny sprzęt: ciągnik, opryskiwacz polowy, stół rowkowy z wyposażeniem, stoper.

C. Przebieg pomiaru nierównomierności wydatku dysz opryskiwacza
1)

Zagregatować opryskiwacz z ciągnikiem

2)

Zamocować na belce opryskiwacza dysze rozpylające jednakowego typu.

3)

Napełnić wodą zbiornik opryskiwacza i przeprowadzić wstępną próbę oprysku.

4)

Podwiesić ponumerowane naczynia pomiarowe pod kolejnymi dyszami prawej strony
belki opryskiwacza.

5)

Otworzyć zawory doprowadzające wodę do lewej strony belki polowej opryskiwacza i
wyregulować ciśnienie robocze p w układzie.

6)

Przy użyciu zaworów wodę skierować jedynie do prawej strony belki polowej, mierząc
jednocześnie czas t

7)

Zmierzyć objętości Vi cieczy w naczyniach znajdujących się pod kolejnymi dyszami.

8)

Obliczyć wydatek Q kolejnych dysz, a wyniki wpisać do tab.1

Q=Vi · t-1
9)

(1)

Wykonać obliczenia wskaźnika nierównomierności wydatku dysz

(2)
10)

Czynności 4-9 powtórzyć dla kolejnych ciśnień roboczych podanych przez
prowadzącego

11)

Wykonać wykresy zależności wydatku od odległości dyszy od środka symetrii
opryskiwacza

12)

Wykonać wykres zależności Qśr=f(p). Uzyskane rezultaty porównać z danymi
producenta zawartymi w katalogu.

Tab. 1. Wyniki pomiaru nierównomierności wydatku dysz
Typ dysz:
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D. Przebieg pomiaru poprzecznej nierównomierności oprysku
1. Zamocować na belce opryskowej dysze rozpylające jednakowego typu.
2. Napełnić wodą zbiornik opryskiwacza.
3. Przygotować stół rowkowy do pomiaru.
4. Uruchomić pompę opryskiwacza i wyregulować ciśnienie robocze p.
5. Wyregulować wysokość położenia belki opryskowej względem stołu rowkowego.
6. Uruchomić stanowisko na określony czas t (w czasie tym nie może się przelać ciecz w
żadnym z naczyń pomiarowych).
7. Zmierzyć objętości Vi wody w naczyniach stołu rowkowego.
8. Wyznaczyć średnią objętość Vśr cieczy z jednego rowka pomiarowego według wzoru (3):
(3)
9. Obliczyć wskaźnik poprzecznej nierównomierności oprysku wg wzoru (4):

(4)
10. Czynności 6-9 powtórzyć dla innych ciśnień roboczych.
Tab. 2. Wyniki pomiaru nierównomierności poprzecznej oprysku
Typ dysz_
Lp.
1
k

p
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V2
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F. Sprawozdanie powinno zawierać:
-

wykorzystane wzory,

-

tabele 1-2 z wynikami pomiarów i obliczeń,

-

wykresy zależności wydatku dyszy od jej odległości od środka symetrii opryskiwacza

-

wykresy zależności wydatku dysz rozpylających od ciśnienia cieczy roboczej Q = f(p)

-

analizę wyników oraz wnioski.
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