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POLSKI SEPARATOR PNEUMATYCZNY DO NASION DRZEW LEŒNYCH
Streszczenie
Opisany uniwersalny, podciœnieniowy separator przeznaczony do czyszczenia i sortowania nasion drzew leœnych z gatunków
lekko- i ciê¿konasiennych jest konkurencyjny w porównaniu do ma³o dok³adnych separatorów mechanicznych i drogich
separatorów pneumatycznych o w¹skim zakresie rozmiarów obrabianych nasion. Separator pozwala na rozdzia³ na 2 frakcje. Jest
on niewielkim urz¹dzeniem mobilnym. Wstêpne badania separatora wykaza³y znacz¹co lepsz¹ efektywnoœæ procesu separacji
w porównaniu z urz¹dzeniami pracuj¹cymi w Polsce.
Wprowadzenie
Ekonomiczne i ekologiczne aspekty produkcji
szkó³karskiej wymagaj¹ nasion o wysokiej jakoœci
genetycznej, ale i du¿ej zdolnoœci kie³kowania. Z tego wzglêdu
do tworzenia rezerw na lata nieurodzaju, a tak¿e
d³ugoterminowego przechowywania nasion celem zachowania
puli genowej gatunku (Leœne Banki Genów) oraz do
przysposobienia i siewu nale¿y u¿ywaæ nasion najlepszej
jakoœci. Dlatego istotnym zagadnieniem staje siê mechaniczna
separacja nasion [4, 6].
Podstaw¹ wiêkszoœci procesów rozdzielczych prowadzonych przy u¿yciu separatorów mechanicznych s¹ ró¿nice
w niektórych w³aœciwoœciach fizycznych nasion. Du¿a iloœæ
cech rozdzielczych umo¿liwia teoretycznie dowolny ich dobór
w projektowanym procesie czyszczenia i sortowania nasion.
Jednak optymalizacja procesu wymaga wybrania takiej cechy,
która zapewni realizacjê mo¿liwie najkrótszego ci¹gu
technologicznego separacji [2]. Nie mo¿na bowiem stosowaæ
skomplikowanych, a wiêc i drogich urz¹dzeñ ze wzglêdu na
stosunkowo niewielk¹ iloœæ nasion poddawanych separacji
(kilkaset tysiêcy razy mniejsz¹ w porównaniu do warunków
rolniczych) [8].
Separatory pneumatyczne stanowi¹ jedn¹ z najbardziej
rozbudowanych grup maszyn do czyszczenia i sortowania
nasion. Pomimo tego wci¹¿ pojawiaj¹ siê nowe konstrukcje
maj¹ce na celu polepszenie jakoœci rozdzia³u [1]. Do pneumatycznej separacji nasion drzew leœnych najczêœciej
wykorzystuje siê separatory z pionowymi kana³ami lub
separatory sitowe z nadmuchem. Marginalne zastosowania
znajduj¹ sto³y aerowibracyjne. W Polsce mo¿na spotkaæ kilka
typów urz¹dzeñ z pionowymi kana³ami separacyjnymi,
w wiêkszoœci producentów skandynawskich (NOMEKO,
DAMAS, BCC) [3, 7, 9, 10]. Trudnoœci w szerszym stosowaniu
takich urz¹dzeñ wynikaj¹ przede wszystkim z bardzo wysokich
kosztów zakupu. Dodatkowym problemem jest ich ma³a
uniwersalnoœæ, znacz¹co ograniczaj¹ca ró¿norodnoœæ
gatunków nasion, które mog¹ byæ efektywnie separowanych.
Ze wzglêdu na powy¿sze w Katedrze Mechanizacji Prac
Leœnych Akademii Rolniczej w Krakowie podjêto siê
skonstruowania prototypu uniwersalnego separatora
pneumatycznego. Za³o¿ono, ¿e przy nie gorszych parametrach
eksploatacyjnych w stosunku do istniej¹cych urz¹dzeñ oraz
mo¿liwoœci stosowania do wiêkszej iloœci gatunków nasion,
cena separatora powinna byæ znacz¹co ni¿sza.
Budowa i dzia³anie separatora
Separator pneumatyczny przeznaczony jest do czyszczenia
i sortowania nasion drzew leœnych z gatunków lekko- i

ciê¿konasiennych. Pozwala na rozdzia³ dozowanego materia³u
na 2 frakcje zale¿ne od masy nasion oraz oddzielenie lekkich
zanieczyszczeñ.

Rys. 1. Schemat separatora: 1- stela¿, 2- komora separacyjna,
3- kana³ separacyjny, 4- kana³ transportowy, 5- docisk, 6podajnik wibracyjny, 7- wentylator ss¹cy z przepustnic¹ i
filtrem workowym, 8- zasobnik, 9- wibrator elektromagnetyczny, 10- regulator pracy wibratora, 11- wy³¹cznik
wentylatora i podajnika, 12- przeŸroczysta œciana przednia, 13komora osadowa, 14- uchylne denko, 15- pojemnik na frakcjê
l¿ejsz¹ nasion, 16- pojemnik na ciê¿sz¹ frakcjê nasion
Separator zbudowany jest z komory separacyjnej
umieszczonej na mobilnym stela¿u (rys. 1). Przednia œciana
komory jest przeŸroczysta, co umo¿liwia obserwacjê przebiegu
procesu separacji. W górnej czêœci separatora znajduje siê
zespó³ zasypowy z³o¿ony z zasobnika oraz podajnika
wibracyjnego z bezstopniow¹ regulacj¹ wydatku. Pod komor¹
umieszczone s¹ dwa wymienne pojemniki na uzyskane w wyniku separacji frakcje nasion. Z ty³u komory zainstalowano
wentylator ss¹cy wraz z filtrem workowym s³u¿¹cym do
wychwytywania zanieczyszczeñ drobnych. Wydatek
wentylatora, a tym samym prêdkoœæ przep³ywu powietrza w
kana³ach separacyjnych, mo¿na bezstopniowo regulowaæ
przepustnic¹, w zale¿noœci od ciê¿aru separowanych nasion.
Praca separatora polega na tym, ¿e nasiona znajduj¹ce siê
w koszu zasypowym opadaj¹ na rynnê zsypow¹ podajnika
wibracyjnego, z której spadaj¹ grawitacyjnie poprzez kana³
transportowy do kana³u separacyjnego. W zale¿noœci od
gatunku separowanych nasion oraz spodziewanej efektywnoœci
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procesu, wydatek podajnika, a wiêc i wydajnoœæ separatora
wynosi do 15 kg/h. Poruszanie siê nasion w kanale
separacyjnym odbywa siê na zasadzie przeciwpr¹dowego ich
opadania w g³ównym strumieniu powietrza zasysanego od
do³u. Frakcja najciê¿sza, zawieraj¹ca zdrowe nasiona, opada do
pojemnika. L¿ejsze frakcje nasion wychwytywane s¹ przez
strugê powietrza i przemieszczaj¹ siê do komory osadowej,
któr¹ po skoñczonej separacji nale¿y opró¿niæ, przez otwarcie
uchylnego denka.
Na rys. 2 przedstawiono funkcjonalny prototyp separatora.
W tabeli zamieszczono szczegó³owe parametry technicznoeksploatacyjne.

wydajnoœci¹ przy ma³ych gabarytach i niskim poborze mocy;
emituje niewielki poziom ha³asu oraz nie zapyla powietrza.
Separator nadaje siê do sortowania niewielkich, nawet
kilkudziesiêciogramowych partii nasion, st¹d mo¿e byæ wykorzystywany nie tylko w wy³uszczarniach i przechowalniach
nasion, ale równie¿ leœnych bankach genów czy stacjach oceny
nasion.
Wstêpne badania separatora wykaza³y znacz¹co lepsz¹
efektywnoœæ procesu separacji w porównaniu z urz¹dzeniami
pracuj¹cymi w Polsce. Godzinowa wydajnoœæ eksploatacyjna
separatora wynosi ok. 3-5 kg dla nasion sosny, œwierka,
modrzewia; 5-8 kg dla nasion jod³y oraz 10-15 kg dla nasion
buka. W przypadku prowadzenia wy³¹cznie czyszczenia nasion
(np. po odskrzydlaniu), wspomniane wartoœci mog¹ byæ ok.
trzykrotnie wy¿sze. S¹ to wiêc wydajnoœci wiêksze w stosunku
do urz¹dzeñ konkurencyjnych. Odmienny uk³ad kana³ów
charakteryzuje siê du¿¹ stabilnoœci¹ parametrów
aerodynamicznych, co skutkuje znakomit¹ powtarzalnoœci¹
przebiegu procesów czyszczenia i sortowania nasion.
Niewielkie wymiary oraz masa separatora (2-3-krotnie
mniejsza od masy podobnych urz¹dzeñ), a tak¿e mobilna
podstawa u³atwiaj¹ zarówno transport separatora, jego i jego
przemieszczanie w obrêbie hali wy³uszczarskiej.
Cena separatora, którego produkcja zosta³a wdro¿ona przez
Oœrodek Techniki Leœnej w Jarocinie wynosi ok. 8 000 PLN, co
nie stanowi nawet 1/3 ceny podobnych urz¹dzeñ produkcji
skandynawskiej. W 2006 roku na X Targach Gospodarki Leœnej
Przemys³u Drzewnego i Ochrony Œrodowiska „EKO-LAS” w
Tucholi, separator zosta³ nagrodzony Z³otym Medalem Targów.
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Rys. 2. Widok ogólny separatora: a) z przodu, b) z boku
Tab. Dane techniczne separatora
Zasilanie
Zapotrzebowanie mocy (³¹cznie oko³o)
Moc silnika wentylatora
Moc wibratora elektromagnetycznego
Prêdkoœæ strumienia powietrza
Pojemnoœæ zbiornika zasypowego
Masa separatora (bez nasion)
Wysokoœæ
Szerokoœæ
G³êbokoœæ
Wydajnoœæ
Obs³uga
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W
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W
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VA
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3
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565
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480
kg/h
3-15
osoby 1(dorywczo)

Dyskusja
Zaprezentowany podciœnieniowy separator pneumatyczny
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Umo¿liwia jednoczesne czyszczenie i sortowanie nasion z bezstopniow¹ regulacj¹ parametrów separacji; nie powoduje
uszkodzeñ nasion, a tak¿e nie wp³ywa na zmianê ich cech
fizycznych i biologicznych; charakteryzuje siê du¿¹
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POLISH PNEUMATIC SEPARATOR FOR FOREST TREES SEEDS
Summary
In the paper described is a new universal of partial vacuum type separator for cleaning and sorting of forest trees seeds of the lightand heavy seeds species. The new separator is a competitive machine when compared with inaccurate mechanical separators and
with expensive pneumatic separators which have too little range of sizes of processed seeds. The new separator is a compact type
mobile device and separates the seeds into two fractions. Preliminary testing of the separator showed its essentially better
effectiveness of the separation process in comparison with other separators working in Poland.
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