
Stara Dąbia, 16 listopada 2018 

Raport 

z badania sita prototypowego w warunkach polowych w sezonie 2018 

 

I. Diagnoza problemów 

1) Szybki rozwój produkcji kukurydzy na ziarno doprowadził do sytuacji, w której proces 

zbioru kukurydzy odbywa się w bardzo różnych warunkach atmosferycznych. Duże 

gospodarstwa prowadzą zbiór od września aż do późnych miesięcy zimowych. Ze względu 

na potrzebę ciągłości pracy suszarni lub dokończenie usługi koszenia, wielu producentów 

decyduje się na zbiór w czasie deszczu, a nawet opadów mokrego śniegu. Zbiór w tak 

ekstremalnych warunkach stwarza duże problemy z zapychaniem sit. Obecnie stosowana 

lamela do zbioru kukurydzy CZ3 (Rys. 1) ulega zapychaniu i wymaga mechanicznego 

czyszczenia, co powoduje szybkie niszczenie sit. Obserwacja procesu zapychania 

pozwoliła wyciągnąć wniosek, że rozwiązaniem problemu może być zmiana geometrii 

lameli (Rys.2). Geometria lameli została zmieniona w ten sposób, że zarys lameli jest 

wycinkiem elipsy. Takie rozwiązanie – według twórców – pozwoli na obniżenie 

wierzchołka zęba, od którego zaczyna się proces zapychania. 

 

2) Drugim zagadnieniem stwarzającym problemy jest trwałość mocowania lameli do osi 

obrotu. Powszechnie stosowana metoda zgrzewania czasami jest zawodna (Fot.1). 

Odpadanie lameli od osi 

obrotu jest dużym 
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Rys. 2 Geometria lameli CZ3m w pozycji 
zamkniętej i otwartej na 12 mm. 

Rys. 1Geometria lameli CZ3 w pozycji zamkniętej 
i otwartej na 12 mm. 

Fot. 1 Fragment uszkodzonego sita żaluzjowego, wykonanego metodą 
zgrzewania lamel do osi obrotu 
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zgrzewania. Metoda ta daje połączenie o znacznie lepszych parametrach 

wytrzymałościowych ze względu na większy przekrój spoiny (Fot. 2) niż zgrzeiny (Fot. 3).  

 

 

3) Trzecim problemem, z którym borykają się rolnicy w trakcie eksploatacji sit, jest ich 

zużycie mechaniczne. Polega ono na przecieraniu osi obrotu lamel (Fot. 4) i wycieraniu 

otworów ramy (Fot. 5).                                                                                                                   

Podstawowym czynnikiem, który przyspiesza zużycie mechaniczne, jest nadmierny luz 

pomiędzy osią obrotu a ramą sita (Fot. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 3 Przekrój poprzeczny przez zgrzeinę mocującą 
lamelę do osi obrotu, po odkształceniu plastycznym 
rozpoczynającym proces odrywania 

Fot. 2 Przekrój poprzeczny przez spoinę otworową 
mocującą lamelę do osi obrotu, po odkształceniu 
plastycznym rozpoczynającym proces odrywania lameli 

Fot. 4 Średnica osi obrotu lameli po wyjęciu z ramy (średnica 
nominalna 3,8 mm.) 

Fot. 5 Średnica otworu w ramie sita 
(średnica nominalna d=3,9 mm.) 

Fot. 6 Nadmierny luz pomiędzy osią obrotu lameli a ramą sita w sicie 
wymontowanym z kombajnu 
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Przyjmuje się, że prawidłowy luz powinien wynosić L=0,1+-0,05. Osiągnięcie takiego 

poziomu dokładności złożenia jest dosyć trudne z uwagi na to, że na 1 m2 sita, przypada 

ok. 100 – 150 połączeń. Rozwiązaniem, które proponujemy, jest zastosowanie łożysk 

ślizgowych z tworzywa sztucznego (Rys.3).  

 

Łożysko wg naszej koncepcji zabezpiecza przed nadmiernym   zużyciem mechanicznym 

oraz dodatkowo tłumi drgania powstałe w czasie pracy sita. Powyższe rozwiązanie zostało 

przez nas opatentowane i jest chronione przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej 

patentem nr P.413386. 

 

 

II. Wybór gospodarstwa do badań 

Przygotowując się do wykonania sita wg założeń konstrukcyjnych opisanych w punkcie I 

poszukiwaliśmy dużego gospodarstwa, w którym, sito mogłoby zostać poddane 

długotrwałemu badaniu. Zależało nam również, aby wyniki badania były możliwie najbardziej 

obiektywne i wiarygodne. Dlatego poprosiliśmy o pomoc redaktora Przemysława 

Olszewskiego z Rolniczego Przeglądu Technicznego. Propozycja została przyjęta i redaktor 

Przemysław zaproponował próby w gospodarstwie pana Marcina koło Torunia. Z analizy 

dotychczasowych doświadczeń pana Marcina z eksploatacji kombajnu John Deere S680 

wynikały następujące wnioski: 

 Sito zbożowe górne (fabryczne) przepracowało około 210 h w ciągu trzech lat i uległo 

częściowemu zużyciu.  Zużycie polegało na powstaniu nadmiernych luzów (ok. 1,8 mm.) 

pomiędzy osią obrotu lameli a ramą w 2 pierwszych rzędach sita. 

 Sito do zbioru kukurydzy z lamelą CZ3 (fabryczne) przepracowało około 140 h. w ciągu 

pierwszego roku eksploatacji i uległo zużyciu. Zużycie polegało na pogięciu lamel i zmianie 

położenia względem osi obrotu w czasie czyszczenia po zapchaniu sita. Sito zostało 

zareklamowane przez rolnika i reklamacja została uznana. 

 Realizując reklamację, sprzedawca dostarczył rolnikowi sito innego producenta również z 

lamelą CZ3. Sito pracowało w sezonie 2017 około 140 h i uległo zużyciu w podobny 

sposób jak sito oryginalne (Fot. 10) i ponownie zostało zareklamowane. Analiza 

uszkodzeń mechanicznych i trwałości sit sugeruje potrzebę wzmocnienia mocowania 

lamel do osi obrotu, zmianę geometrii lamel w taki sposób, aby zminimalizować potrzebę 

Rys. 3 Sposób łożyskowania osi obrotu lameli (2) w ramie sita (3) za pomocą łożyska ślizgowego (1) 
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mechanicznego czyszczenia sita oraz zastosowanie łożysk ślizgowych podnoszących 

trwałość połączenia pomiędzy osią obrotu lameli a ramą. 

Biorąc pod uwagę powyższe problemy i możliwości techniczne firmy OSKO – PLAST Ostrzyżek, 

Kostyra sp. j. wspólnie z redaktorem Przemysławem Olszewskim z Rolniczego Przeglądu 

Technicznego oraz rolnikiem panem Marcinem, postanowiliśmy wykonać sito prototypowe 

do kombajnu JD S680 i poddać je badaniom polowym w jego gospodarstwie koło Torunia. 

III. Opis techniczny sita 

Sito zostało zaprojektowane i wykonane w firmie OSKO – PLAST Ostrzyżek, Kostyra sp. j. 

zgodnie ze sztuką inżynierską i uwzględnieniem wniosków wynikających z analizy użytkowania 

sit. 

Założenia konstrukcyjne 

1) Rama stalowa wykonana z profili zimno giętych spawana metodą MIG – MAG. 

2) Lamela modyfikowana geometrycznie o symbolu CZ3m zaprojektowana i wykonana w 

firmie OSKO – PLAST Ostrzyżek, Kostyra sp. j. 

3) Montaż lamel do osi obrotu poprzez ręczne spawanie otworowe (w przyszłości ze 

względu na wyższą jakość spoin i powtarzalność pożądane jest spawanie na stanowisku z 

robotem spawalniczym). 

4) Łożyskowanie tulejką ze specjalnego tworzywa wg patentu nr P.413386 wszystkich 

przejść osi obrotu przez ramę sita (w tym przypadku zastosujemy 441 tulejek 

łożyskujących). 

5) Wykonane i złożone sito ocynkować w całości galwanicznie i pokryć substancja obniżającą 

współczynnik tarcia na lameli. 

 

IV. Ocena stanu technicznego sita prototypowego po zakończonym sezonie żniwnym 2018 

Sito w całym okresie eksploatacji w roku 2018 przepracowało około 160 h. Po zakończonym 

sezonie zostało zdemontowane i poddane dokładnym oględzinom i badaniom. Oględziny 

zewnętrze nie wykazały żadnych pęknięć ani mikro pęknięć w obrębie ramy sita, jak również 

w obrębie 945 szt. spoin otworowych mocujących lamelę do osi obrotu. Odrębnym badaniom 

zostały poddane luzy pomiędzy osią obrotu lameli a łożyskiem ślizgowym. Luzy powstałe w 

czasie eksploatacji zostały zmierzone przy użyciu czujnika zegarowego zamocowanego na 

ramie sita. Zamocowany czujnik został wyzerowany w pozycji dolnej osi obrotu (Fot. 7), a  

następnie oś została podniesiona w pozycję górną przy użyciu wkrętaka (Fot 8). Powyższe 

badanie zostało powtórzone wielokrotnie w różnych punktach sita. Zmierzony luz mieścił się 

w granicach od L=0,03 mm. do L=0,09 mm. Jest to luz znacznie mniejszy od luzu 

dopuszczalnego w sicie fabrycznie nowym (Lmax=0,15 mm.) 

 

Fot. 8 Czujnik wskazuje odchylenie 0,09 mm. w 
górnym położeniu osi obrotu lameli 

Fot. 7 Wyzerowany czujnik w dolnym położeniu 
osi obrotu lameli 
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V. Wnioski końcowe 

Praca sita prototypowego w całym okresie zbioru kukurydzy pozwala na sformułowanie 

następujących wniosków końcowych:  

1) Stosowanie lameli CZ3m zabezpiecza sito przed zapychaniem, przez co wzrasta 

efektywność pracy sita (nie tracimy czasu na czyszczenie) oraz zabezpiecza je przed 

uszkodzeniami mechanicznymi w czasie czyszczenia. Lamela sprawdza się w każdych 

warunkach atmosferycznych. 

2) Stosowanie spoin otworowych zamiast zgrzein do montażu lamel do osi obrotu zwiększa 

ich wytrzymałość mechaniczną, zabezpiecza przed odpadaniem oraz przed zmianą 

położenia względem osi obrotu. Sito po przepracowaniu około 160 h. dalej zamyka się na 

całej powierzchni równomiernie (Fot. 9),                                                                                      

 

co było niemożliwe do osiągnięcia w przypadku sita z lamelami zgrzewanymi (Fot. 10). 

 

Doświadczenia uzyskane w trakcie eksploatacji sit z lamelami spawanymi otworowo 

pozwalają na rekomendację spawania otworowego jako rozwiązanie trwalsze i 

pewniejsze we wszystkich rodzajach lamel. 

Fot. 9 Sito z lamelą CZ3m z pierwszą sekcją domkniętą i drugą otwartą na 12 mm. – po 160 godzinach pracy 

Fot. 10 Sito z lamelą CZ3 z widocznymi deformacjami lamel po 140 godzinach pracy 
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3) Zastosowanie łożysk ślizgowych pomiędzy osią obrotu a ramą udowodniło, że proces 

zużycia mechanicznego osi i ramy został w znacznym stopniu ograniczony. Mankamentem 

stosowania łożysk ślizgowych jest wzrost ceny sita o około 30%. Żywotność sita jest 

jednak większa i efekt ekonomiczny w całym okresie użytkowania sita jest dodatni, 

dlatego sugerujemy stosowanie łożyskowania tulejkami we wszystkich rodzajach lamel. 

          

 

 

 

 

 


