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Abstract
 Artical deals with measurement of the exploitative indices (work speed, width of a spreading, efficiency, preassuer on the
soil),energy indices (power requirement on PTO, power of requirement on hydraulic arrangement, power requirement on
overcoming resistances of the rolling and specific energy consumption) and quality of the work manure spreader.
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TEST ROZMETADLA STATKOVÝCH HNOJIV Z HLEDISKA ENERGETICKÉ
NÁROČNOSTI, EXPLOATAČNÍCH UKAZATELŮ A KVALITY PRÁCE

TEST OF THE MANURE SPREADER IN LIGHT OF THE ENERGY INTENSY, EXPLOITATIVE INDICATOR AND
WORK QUALITY

Úvod
Rozmetání chlévské mrvy patří k pracovním operacím

s vysokou energetickou náročností. Test rozmetadla chlév-
ské mrvy probíhal v pěti etapách. V první etapě byl sledo-
ván provoz a energetická náročnost rozmetadla pomocí GPS
a zabudovaného spotřeboměru EDM 1404. Ve druhé etapě
byl měřen časový snímek, spotřeba nafty a zjišťována vý-
konnost. Ve třetí etapě byla zjišťována rychlost podlaho-
vého dopraníku v závislosti na nastavené poloze reguláto-
ru průtoku hydraulického oleje. Ve čtvrté etapě bylo stano-
veny výkonnostní, energetické a kvalitativní ukazatele
v porovnání s rozmetadlem Heywang. V páté etapě byly
zjištěny základni technické parametry rozmetadla.

Použitý materiál a metody
Etapa I: na traktor agregovaný s rozmetadlem chlévské
mrvy byla nainstalována GPS a spotřeboměr s ukladačem
naměřených dat. V průběhu zkoušek byly s frekvencí 10
s zjišťovány a zapisovány tyto údaje:

- čas
- zeměpisné souřadnice soupravy
- rychlost pohybu soupravy
- spotřeba nafty
- stav náhonového hřídele rozmetadla ve formě vy-

pnuto / zapnuto

Etapa II: na traktor agregovaný s rozmetadlem chlévské
mrvy byl nainstalován spotřeboměr s vyhodnocovací jed-
notkou. U jednotlivých cyklů byl pořízen:

- podrobný časový snímek, který se skládal z těchto
částí:

1 Jízda po polní cest･ 
2 Jízda po silnici 
3 Jízda po poli 
4 Rozmetání 
5 Prostoje  
6 Nakládání  
7 Vážení 
8 Porucha 

 
- záznam o ujeté vzdálenosti na výše uvedených po-

vrších (bod 1 – 3) a při rozmetání (bod 4),
- záznam o spotřebě nafty pro jednotlivé části ,
- záznam o hmotnosti naloženého hnoje.

Z naměřených hodnot byly stanoveny průměrné hodnoty
pro výpočet:

- průměrné rychlosti soupravy na jednotlivých  po-
vrších v (km/h)

- průměrné výkonnosti při rozmetání W1 (l/t)
- průměrné výkonnosti celého pracovního cyklu W02

(l/t)
- průměrné spotřeby na jednotlivých površích Qh, Qt,

Qtkm (l/h, l/t, l/tkm)

Etapa III: rychlost podlahového dopravníku v závislosti
na nastavené hodnotě na regulátoru průtoku hydraulické-
ho oleje (pozice 0 až 10) byla zjišťována v nezatíženém sta-
vu (prázdná nástavba rozmetadla) při otáčkách motoru trak-
toru odpovídajících 540 otáčkám vývodového hřídele. Byl
měřen čas průchodu jedné příčky od počáteční hrany ná-
stavby po hranu uchycení rámu rozdružovacích válců, to je
v celkové délce 4,97 m. Zároveň byl měřen průtok, vstupní
a výstupní tlak oleje pro zjištění energetické náročnosti
pohonu podlahového dopravníku.
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Výsledky měření

Etapa IV: pro stanovení výkonnostních a energetických
ukazatelů bylo provedeno rozmetání hnoje při jízdě jednou
pojezdovou rychlostí, 540 otáčkách vývodového hřídele a
nastavení regulátoru rychlosti podlahového dopravníku na
hodnoty 2 až 9 (rychlost podlahového dopravníku 10 je pro
dobře uleželý hnůj příliš vysoká).
Bylo zjišťováno:

- hmotnost nákladu Gm (kg)
- nastavení regulátoru rychlosti podlahového doprav-

níku (-)
- délka rozmetání L (m)
- šířka rozmetání b (m)
- čas rozmetání T (s)
- točivý moment na vývodovém hřídeli traktoru Mkvh

(Nm)
- průtok, vstupní a výstupní tlak oleje Q (l), P1,2 (bar)
- síla na překonání valivých odporů F (kN)
- spotřeba nafty Q (l)

Z naměřených hodnot byly vypočteny tyto parametry:
- pracovní rychlost v (km/h)
- výkonnost při rozmetání W1 (t/ha, t/h, ha/h)
- hodinová spotřeba Qh (l)
- měrná spotřeba Qt (l/t)
- příkon na hydraulickém zařízení Phs (kW)
- příkon na vývodovém hřídeli Pvh (kW)
- příkon na překonání valivých odporů Pvo (kW)
Při stanovení příčné nerovnoměrnosti rozmetání bylo

postupováno podle metodiky uvedené v ČSN 47 0127 „Roz-
metadla tuhých průmyslových hnojiv, Metody zkoušení“.

Etapa V: zjištění základních technických parametrů rozme-
tadla chlévksé mrvy bylo provedeno v souladu s normou
ČSN 30 0026, měření statického měrného tlaku pneumatik
na pevnou a měkkou podložku podle normy ČSN 30 0523.
Použité vzorce pro výpoeet poíkonu a dávky poi rozmetání:
Příkon hydraulické soustavy:

kW

kde: 1p - tlak na vstupu do hydraulické soustavy bar  

        2p - tlak na výstupu z hydraulické soustavy bar  

        Q - průtočné množství v hydraulické soustavě bar

Příkon na přívodovém hřídeli:

kW

VHM - průměrný točivý moment na vývodovém
   hřídeli Nm

kde:

VHn - průměrné otáčky vývodového hřídele

min/ot

Příkon na překonání valivých odporů:

kW

kde: F - průměrná výsledná tažná síla N
v - průměrná rychlost soupravy hkm /

Celkový příkon stroje:

kW

Použité vzorce pro výpočet dávky (t/ha):
Dávka stanovená z hodnot naměřených bez zatížení:

hat /

kde: m - průměrná hmotnost nákladu t

l - délka vozu m

PDv - rychlost podlahového dopravníku hkm/
Sv - rychlost soupravy hkm/
z  - záběr stroje t

Dávka stanovená z hodnot naměřených při zatížení:

hat /

kde: m - průměrná hmotnost nákladu t
l - délka vozu m

W - průchodnost materiálu  skg /

Sv hkm/
z t

- rychlost soupravy
 - záběr stroje

ETAPA I:
Na traktor JD 7720 byla nainstalována souprava GPS,

spotřeboměr, ukladač naměřených dat a byl sledován pro-
voz soupravy traktoru s rozmetadlem po celou dobu zkou-
šek. Pozemky, které byly během zkoušek hnojeny a doprav-
ní cesty jsou souhrnně uvedeny na obr. č. 1. Naměřené a
vypočtené hodnoty jsou uvedeny v tabulce č.1, trajektorie
pohybu po jednotlivých hnojených pozemcích pak na ob-
rázcích č.2 až č.6.
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Z dlouhodobého sledování vyplývá, že bylo realizová-
no 176 cyklů (nákladů), zpracováno 1.985 tun hnoje a ujeto
celkem 908 km (včetně dopravy a rozmetání) při průměr-

ném výkonu v čase hlavním W07 = 23.7 t/h a spotřebě na
tunu zpracovaného materiálu    Qt07 = 0,42 l/t.

Tab. 1: Naměřené a vypočtené hodnoty rozmetadla chlévské mrvy

Obr. 1:   Hnojené pozemky během zkoušek a
    trajektorie pohybu soupravy Obr. 2: Trajektorie pohybu soupravy zachycená

    systémem GPS ve dnech 1 a 2

Datum Počet 
cyklů 

Čas práce 
T07 

Průměrná 
rychlost  

v07 

Ujetá 
dráha  

L07 

Celková 
spotřeba Q07 

Výkonnost 
soupravy za 
cyklus W07 

Měrná spotřeba 
nafty za cyklus  

Qt07 
(-) (-) (h) (km/h) (km) (l) (t/h) (l/t) 
1 6 2 8,1 16,2 22,9 33,8 0,34 
2 22 9,4 6,9 64,86 88,2 26,4 0,36 
3 6 2,3 4,5 10,35 21,9 29,4 0,32 
4 14 8,8 6,8 59,84 63,5 17,9 0,40 
5 22 10,3 13,3 136,99 131,3 24,1 0,53 
6 12 6,5 11,3 73,45 66,7 20,8 0,49 
7 9 8,4 8,3 69,72 57,4 12,1 0,57 
8 9 2,2 9,8 21,56 21,8 46,1 0,21 
9 11 9,5 4,2 39,9 52,8 13,1 0,43 

10 14 6,4 6,8 43,52 51,3 24,7 0,32 
11 10 5,5 16,2 89,1 41,2 20,5 0,37 
12 13 6,4 16,5 105,6 80,9 22,9 0,55 
13 19 9,4 11,8 110,9 90,7 22,8 0,42 
14 9 6,0 11,0 66,0 60 16,9 0,59 

Suma 
hodnot 176 93,1 - 908,0 850,6 - - 

Průměrné 
hodnoty 12,6 6,7 9,7 64,9 60,8 23,7 0,42 
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Obr. 7:  Trajektorie pohybu soupravy zachycená
    systémem GPS při měření - 10 den

Obr. 6:  Trajektorie pohybu soupravy zachycená
    systémem GPS při měření - 9 den

Obr. 5:  Trajektorie pohybu soupravy zachycená
    systémem GPS ve dnech 7 a 8

Obr. 3:  Trajektorie pohybu soupravy zachycená
    systémem GPS ve dnech 3 a 4

Obr. 4:  Trajektorie pohybu soupravy zachycená
    systémem GPS ve dnech 5 a 6

ETAPA II.
Výsledky z měření času, ujeté dráhy, spotřeby nafty a

hmotnosti nákladu u 6 cyklů jsou uvedeny v tabulce č. 3.
V porovnání s výsledky měření z Etapy I jsou hodnoty zde
uvedené ovlivněné hlavně malou dopravní vzdáleností od
polního hnojiště na pole. Trajektorie pohybu soupravy od
polního hnojiště po polní cestě a silnici na hnojený poze-
mek a trajektorie při vlastním hnojení jsou uvedeny na obr.
č. 7. V tabulce č. 3 jsou uvedeny průměrné rychlosti jízdy
soupravy po jednotlivých površích. Rychlost jízdy po sil-
nici je poměrně nízká, což bylo způsobeno tím, že souprava
se pohybovala po silnici pouze na dráze 426 m. Průměrná
výkonnost při rozmetání v čase T1 byla W1=157 t/h
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Tab. 3: Průměrné naměřené hodnoty a vypočtené energetické a výkonnostní údaje

Znak 
operaceOperace Čas 

T 

Vzdále-
nost 

L 

Spotře-
ba 
Q 

Rychlost 
soupravy 

v 

Hmotnost 
nákladu 

Gm 

Výkonnost 
dopravního 

cyklu 
W02 

Výkonnost 
při 

rozmetání 
W1 

Hodinová 
spotřeba 

Qh 

Měrná 
spotřeba 

Qt 

Měrná 
spotřeba

Qtkm 

(-) (-) (s) (m) (l) (km/h) (t) (t/h) (t/h) (l/h) (l/t) (l/tkm) 
6 Čekání 217 - 0,12 - - - - 

1 
Jízda po 

polní 
cestě 

314 822 3,52 9,4 9,5 0,40 0,091 

2 Jízda po 
silnici 114 426 3,38 13,5 15,6 0,38 0,084 

3 Jízda po 
poli 134 300 2,67 8,1 14,5 0,30 0,169 

4 
Rozme-

taní 
hnoje 

201 477 10,65 8,5 

8,78 32,3 157,3 

24,0 1,21 0,467 

 
ETAPA III:

Výsledky měření rychlosti podlahového dopravníku
v závislosti na nastavených hodnotách regulátoru průto-
ku hydraulického oleje jsou uvedeny v tabulce č. 4.

Měřící zařízení pro měření parametrů hydraulické sousta-
vy bylo nainstalováno na vstupní a výstupní body hyd-
raulického systému rozmetadla, měřena byla tedy celková
energetická spotřeba rozmetadla, nikoliv energetická ná-
ročnost hydromotoru pohonu podlahového dopravníku
vzhledem k jeho rychlosti.Z výsledků je patrné, že při stup-
ni nastavení č. 1 se podlahový dopravník nepohybuje, při
stupni nastavení č.2 je jeho rychlost velmi malá, v praxi
téměř nevyužitelná. Průtok, vstupní a výstupní tlak hyd-
raulického oleje se pro různé rychlosti nezatíženého podla-
hového dopravníku téměř nemění, resp. zaznamenaná změ-
na je způsobena ohřevem hydraulického oleje z původní
teploty cca 45°C na 90°C během zkoušky přičemž měření
bylo zahájeno při nastavení na stupnici č. 10.

Nastavení 
regulátoru 

Čas 
T 

Rychlost 
v 

Tlak  
p1 

Tlak  
p2 

Průtok 
Q 

Příkon 
Phy 

- s m/min kPa kPa l/min kW 
1 0 0 85,0 49,0 117,9 7.1 
2 251,47* 0,238 86,0 51,0 117,5 6.9 
3 241,28 1,235 89,5 53,5 117,5 7.1 
4 144,75 2,060 93,0 58,0 116,0 6.8 
5 98,03 3,042 95,0 60,0 116,5 6.8 
6 79,00 3,775 100,0 65,0 116,0 6.8 
7 65,66 4,542 107,0 72,0 115,0 6.7 
8 57,69 5,169 113,0 78,0 114,0 6.7 
9 51,81 5,756 120,0 85,0 114,0 6.7 
10 48,28 6,176 125,0 88,0 113,0 7.0 

 

Tab. 4: Naměřené a vypočtené hodnoty hydraulického systému rozmetadla

ETAPA IV:
Hodnoty pro stanovení výkonnostních a energetických

ukazatelů jsou uvedeny v tabulce č. 5. Všechny hodnoty
vypočtené z naměřeného času T1 jsou ovlivněny tím, že

čas T1 nebyl měřen až do úplného vyprázdnění rozmetadla
ale pouze do doby, kdy materiál dosahoval alespoň po dru-
hý čechrací válec. Celý příkon rozmetadla Pc (kW), jako
součet výkonu odebraného na vývodovém hřídeli traktoru
Pvh (kW), výkonu hydraulického zařízení Phy (kW), a příko-
nu na překonání valivých odporů Pvo (kW) v závislosti na
výkonnosti W1 (t/h)je uveden na grafu 1. Výkon odebíraný
na vývodovém hřideli traktoru Pvh (kW) byl stanoven
z měření točivého momentu Mkvh (graf 2) a otáček vývodo-
vého hřídele. Výkon hydraulické soustavy Phy (kW) trakto-
ru byl vypočten na základě měření průtoku a vstupního a
výstupního tlaku hydraulického oleje (graf 3). Příkon na
překonání valivých odporů Pvo (kW) byl stanoven na zákla-
dě měření průběhu sil působících v závěsném zařízení trak-
toru (graf 4) a průměrné pracovní rychlosti soupravy v (km/
h).

Na grafu 5 je uvedena závislost měrné spotřeby Qt (l/t)
v závislosti na výkonnosti W1 (t/h) a srovnání s průběhem
celkového příkonu Pc (kW). Na grafu 6 je uvedena závislost
hodinové spotřeby Qh (l/h) v závislosti na výkonnosti roz-
metadla W1 (t/h) a srovnání s průběhem celkového příkonu
Pc (kW).
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Tab. 5:  Naměřené hodnoty a vypočtené výkonnostní a energetické ukazatele rozmetadla
   chlévské mrvy

Měření č.   1 2 3 4 5 6 7 8 
Hmotnost nákladu (kg) 12120* 10160 11760 12200 8840 10800 12700 11660 
Nastavení regulátoru 
rychlosti 
podlahového 
dopravníku 

(-) 2 3 4 5 6 7 8 9 

Délka rozmetání (m) 1020 542 305 229 160 136 129 114 
Šířka rozmetání (m) 16,50 20,25 27,50 26,80 22,60 20,60 19,80 19,50 
Čas T1 (s) 672,3 325,1 192,6 142 104,6 76,7 70,4 64,7 
Rychlost soupravy  v (km/h) 5,46 6,00 5,70 5,81 5,51 6,38 6,60 6,34 

(t/ha) 2,16 9,26 14,02 19,88 24,45 38,55 49,72 52,45 
(t/h) 19,49 112,51 219,81 309,30 304,24 506,91 649,43 648,78 Výkonnost při 

rozmetání W1 ** 
(ha/h) 9,01 12,15 15,68 15,56 12,45 13,15 13,06 12,37 

Točivý moment Mk (Nm) 272 529 817,4 926,4 1060,4 1250,8 1497,7 1568,12 
Spotřeba Q (l) 3,66 2,14 1,45 1,21 0,91 0,72 0,75 0,67 
Hodinová spotřeba Qh (l/h) 19,62 23,69 27,11 30,78 31,21 33,67 38,43 37,32 
Měrná spotřeba Qt (l/t) 1,00 0,211 0,123 0,100 0,103 0,066 0,059 0,058 
Příkon na 
hydraulickém 
zařízení Pwy 

(kW) 14,83 14,56 14,25 14,18 14,07 14,24 14,70 15,95 

Příkon na 
přívodovém hřídeli 
Pvh 

(kW) 15,37 28,79 42,88 47,34 50,03 63,16 76,61 79,07 

Příkon na překonání 
valivých odporů Pvo 

(kW) 1,97 2,16 2,05 2,09 1,98 2,30 2,38 2,29 

Celkový příkon stroje (kW) 32,17 45,51 59,18 63,61 66,08 79,70 93,69 97,30 
 
* z celkové hmotnosti rozmeteno pouze 3,64 t (rychlost podlahového dopravníku při nastavení regulátoru průtoku

na stupeň 2 není pro rozmetání hnoje praktiky využitelná)
** čas T1 nezahrnuje čas potřebný na úplné vyprázdnění rozmetadla

Graf 1:  Závislost příkonu P (kW) na výkonnosti W1 (t/h) při rozmetání chlévského hnoje rozmetadem
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Graf 2:  Příklad záznamu průběhu točivého momentu na vývodovém hřídeli traktoru při nastavení
    5. stupně regulátoru rychlosti podlahového dopravníku

Graf 3: Příklad záznamu měření vstupního a výstupního tlaku a objemového toku oleje
    hydraulické soustavy
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Graf 4:  Příklad záznamu průběhu sil Fx, Fy, Fz působících v tažném zařízení traktoru při rozmetání

Graf 5:  Závislost měrné spotřeby Qt (l/t) na výkonnosti W1 (t/h) při rozmetání chlévského hnoje
    rozmetadlem v porovnání s průběhem celkového příkonu Pc (kW)
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Graf 6:  Závislost hodinové spotřeby Qh (l/h) na výkonnosti W1 (t/h) při rozmetání chlévského hnoje
    rozmetadlem v porovnání s průběhem celkového příkonu Pc (kW)

Měření příčné rovnoměrnosti rozmetání bylo uskutečně-
no za následujících podmínek:

- zkušební dráha o délce 135 m
- velikost sběrných misek (sběračů) 0,5 x 0,5 m
- sběrné misky umístěny 30 m od začátku dráhy a jed-

notlivé řady ve vzdálenosti 20 m od sebe (obr. č. 8
a  9).

- pojezdová rychlost soupravy 4,4 km/h
- rychlost podlahového dopravníku nastavena na stu-

peň č.5 regulátoru průtoku hydraulického oleje, tj.
3,042 m/min.

Zkušební úsek byl projet za stejných podmínek 3x, při
první jízdě bylo v rozmetadle naloženo 13 950 kg, při druhé
jízdě 14 410 kg a při třetí 11 310 kg. Hmotnost hnoje zachy-
cených do jednotlivých misek (sběračů) ve všech třech
řadách během třech přejezdů je vynesena do grafu č.7 -
rovnoměrnost rozmetání. Z množství rozmeteného hnoje na
sběračích byla spočítána průměrná dávka rozmetená na
pozemek 21,26 t/ha.

Stanovení příčné rovnoměrnosti rozmetadla Heywang
bylo uskutečněno za podmínek srovnatelných s měřením
rozmetadla s tím že:

- průměrná pojízdná rychlost soupravy byla 4,2 km/h
- rychlost podlahového dopravníku nastavená na stu-

peň č.5 na regulátoru průtoku hydraulického oleje
byla bez zatížení 3,074 m/min.

- hmotnost hnoje při jednotlivých jízdách byla 7,86 t,
9,58 t a 8,44 t. Nižší hmotnost nákladu na rozmetadle
Heywang byla způsobena nižší výškou nástavby

oproti rozmetadlu . Výsledná rovnoměrnost rozme-
tání je vynesena v grafu č.8. Z hmotností zachyce-
ného hnoje na sběračích byla vypočtena průměrná
dávka rozmetaná na pozemek 22,93 t/ha.

Graf 7:  Rovnoměrnost rozmetání

Graf 8:  Rovnoměrnost rozmetání - Heywang
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Graf 9:  Velikost dávky hnoje a tomu odpovídají-
    cí variační koeficient v závislosti na vzdá-
    lenosti od středu rozmetání.

Graf 10:  Velikost dávky hnoje a tomu odpovída-
     jící variační koeficient v závislosti na
     vzdálenosti od středu rozmetání. Rozme-
      tadlo Heywang

Obr. 8: Sběrací mísy(sběrače) rozměrů 0,5x0,5 m

Obr. 9: Umístění sběračů v řadě

Obr. 10: Rozptýlení částic hnoje na ploše 1 m2

     rozmetadlem RM 20

Obr. 11: Rozptýlení částic hnoje na ploše 1 m2

         rozmetadlem Heywang MC 146
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ETAPA V:
Měření základních technických parametrů bylo provede-

no na rovné, asfaltové ploše v nezatíženém stavu. Zjištěné
technické údaje jsou uvedeny v tabulce č.6.

Pro stanovení měrného tlaku na měkkou a tvrdou pod-
ložku bylo rozmetadlo naloženo málo uleželým hnojem obr.
č. 12. Vážení hmotností připadajících na jednotlivá kola ná-
prav traktoru a rozmetadla bylo uskutečněno na vahách
Haenni. Jednotlivá čísla míst vážení (kola) jsou znázorněny
na obr. 13. Měření bylo provedeno tak, že kola na levé stra-
ně nápravy (kola 5 a 7) byla nahuštěna na předepsaný tlak
280 kPa a kola na pravé straně podvozku (kola 6 a 8) na 350
kPa. Hmotnost naloženého hnoje byla 16 620 kg. Hmotnos-
ti v jednotlivých místech vážení pro plnou a prázdnou sou-
pravu jsou uvedené v tabulce č. 10. Měrné tlaky vypočíta-
né z otisků kontaktních ploch pneumatik (obr. 14 a 15) jsou
uvedeny v tabulce č. 7.

Z tabulky hmotností č. 8 vyplývá (za předpokladu , že
únosnost pneumatik při huštění na tlak 280 kPa je 5000 kg),
že únosnost pneumatik 5 a 6 byla překročena v průměru o
2130 kg a u pneumatik 7 a 8 o 300 kg a hmotnost působící na
závěs traktoru byla překročena o 1030 kg. Výpočtem
z únosnosti pneumatik a z povoleného přenosu hmotnosti
na závěs traktoru JD 7720 2000kg byla určena užitečná hmot-
nost rozmetadla na 9 840 kg tj. 10 t. Užitečná hmotnost
rozmetadla byla při měření překročena o 6620 kg.

Měrný tlak na měkkou podložku překračuje předepsa-
nou hodnotu 250kPa. Toto je pravděpodobně způsobeno
přetížením rozmetadla.

Na základě zjištěných technicko exploatačních paramet-
rů byly pro středně uleželý hnůj o vlhkost 70-80% vytvoře-
ny tabulky pro nastavení požadované dávky hnoje na hek-
tar

Tabulka č. 9 udává dávku na hektar při rychlosti podla-
hového dopravníku bez zatížení (naprázdno). Vypočtené
hodnoty ovlivnil prokluz dopravníku při zatížení hnojem, a
to hlavně při vyšších rychlostech – stupeň nastavení regu-
látoru průtoku hydraulického oleje 5-10.

Tabulka č. 10 vychází z výkonnosti rozmetadla naměřené
při zkouškách. Tyto hodnoty jsou zatíženy chybou rozdíl-
né výkonnosti rozmetadla na začátku a na konci rozmetání.

 
Obr. 12: Rozmetadlo chlévské mrvy

Obr. 13: Schématické znázornění traktoru
     s rozmetadlem a čísla míst vážení (kol)

Obr. 14: Ukázka otisku desénu kola rozmetadla
    nahuštěného na 280 kPa a zatíženého
    6920 kg. Místo vážení č. 5.

Obr. 15: Ukázka otisku desénu kola rozmetadla
    nahuštěného na 280 kPa a zatíženého
    5460kg. Místo vážení č. 7.
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Tab.6: Základní technické údaje měřeného stroje

Místo vážení Souprava s 
nákladem 

Souprava bez 
nákladu 

(-) (kg) (kg) 
1 1820 2120 
2 1700 2100 
3 4020 2500 
4 3880 2440 
5 6920 2740 
6 7340 2720 
7 5460 2460 
8 5260 2700 

Závěs 3030 770 
 

Tab. 8: Hmotnosti připadající na jednotlivá kola
   traktoru John Deere 7720, rozmetadla a
   závěs traktoru při hmotnosti nákladu
   16620 kg a bez nákladu

* - při nezatíženém rozmetadle
** - vypočtená hodnota

Údaj Jednotka Hodnota 
Hmotnost nosiče Mega 20 kg 3250  
Hmotnost přenášená na závěs kg 770* 
Vlastní hmotnost rozmetadla  kg 8610** 
Délka mm 8750 
Šířka mm 2585 
Výška mm 4470 
Výška horní hrany bočnice mm 3320 
Rozvor kol mm 1360 
Výška ložné plochy nad zemí mm 146 
Ložný prostor - délka mm 5460 
                       - šířka mm 2300 
                       - výška mm 1250 
Ložný objem m3 15,56 
Světlá výška mm 360 
Tvar unášečů  - U   
Rozměry unášečů mm 40x70 
Rozteč unášečů mm 600 
Počet pneumatik - 4 
Použitý typ pneumatik Trelleborg TWIN 404 
Rozměry pneumatik 550/60-22,05 
Rychlost podlahového 
dopravníku m/min 0,238 až 

6,176 
Počet rozdružovacích válců - 3 
Počet rozmetacích kotoučů - 2 

Místo 
vážení 

Hmotnost Radiální síla 
na podložku 

Fr 

Plocha 
otisku 

pneumatiky 
So 

Plocha 
styku 

desénu 
Sd 

Plocha 
mezer 

Sm  

Plnost 
otisku 
desénu 

 

Tlak v ploše 
styku desénu 

ps 

Tlak 
v ploše 
otisku 

po 

Huštění 
pneumatik 

 č. (kg) (kN) (cm2) (cm2) (cm2) (%) (kPa) (kPa) (bar) 
5 6920 67,86 1821 899 922 49,4 755 373 2,8 
6 7340 71,98 1548 762 786 49,2 945 465 3,5 
7 5460 53,54 1438 685 753 47,6 782 372 2,8 
8 5260 51,58 1312 650 662 49,5 794 393 3,5 

 

Tab. 8:  Hmotnosti připadající na jednotlivá kola traktoru John Deere 7720, rozmetadla a závěs
    traktoru při hmotnosti nákladu 16620 kg a bez nákladu
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Tab. 9: Stanovení dávky rozmetání hnoje v (t/ha) při použití rychlosti podlahového dopravníku
       změřené bez zatížení

Tab. 10: Stanovení dávky rozmetání hnoje v (t/ha) při použití změřených hodnot průchodnosti hnoje
     v závislosti na nastavení regulátoru průtoku hydraulického oleje

Diskuse a závěr:
Z dlouhodobého sledování vyplývá, že bylo realizováno

176 cyklů (nákladů), zpracováno 1.985 tun hnoje a ujeto
celkem 908 km (včetně dopravy a rozmetání) při průměrném
výkonu v čase hlavním W07 = 23.7 t/h a spotřebě na tunu
zpracovaného materiálu    Qt07 = 0,42 l/t.

V tabulce č. 3 jsou uvedeny průměrné rychlosti jízdy sou-
pravy po jednotlivých površích. Rychlost jízdy po silnici je
poměrně nízká, což bylo způsobeno tím, že souprava se
pohybovala po silnici pouze na dráze 426 m. Průměrná vý-
konnost při rozmetání v čase T1 byla W1=157 t/h

Rychlost podlahového dopravníku lze podle nastavení
regulátoru průtoku hydraulického oleje při otáčkách moto-
ru traktoru John Deere 7720 odpovídajícím 540 ot. vývodo-
vého hřídele regulovat v rozmezí 0,238 až 6,176 m/min.

Z hmotnosti hnoje zachyceného v jednotlivých sběra-

čích byla vypočtena změna dávky v závislosti na vzdále-
nosti od středu rozmetání a tomu odpovídající variační ko-
eficient. Tyto hodnoty jsou uvedeny pro rozmetadlo RM
20 na grafu č. 9 a pro rozmetadlo Heywang MC 146 na grafu
č.10.Rovnoměrnost rozptýlení částic je hnoje na ploše je
zdokumentovaná na obr. č. 10 pro rozmetadlo RM 20 a obr.
č. 11 pro rozmetadlo Heywang MC 146.

Technické parametry rozmetadla RM 20 jsou uvedeny v
tabulce 8. V provozních podmínkách nebylo možné zjistit
přesnou vlastní hmotnost rozmetadla ( podvozku Mega 20)
a ověřit. Při měření měrných tlaků pneumatik na podložku
došlo k přetížení náprav (pneumatik). Z tohoto důvodu nelze
posoudit vhodnost jejich výběru z hlediska obecně poža-
dovaného měrného tlaku na měkkou podložku – půdu 250
kPa.
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