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Granulometrické posouzení prùmyslových hnojiv
Synferta N-17, N-22 a Synferta P
SYNFERTA N-17, N-22 AND SYNFERTA P COMMERCIAL FERTILIZER GRANULOMETRIC EVALUATION

Josef Krupièka, Blahoslav Hanousek  Èeská zemìdìlská univerzita v Praze

V programu precizace zemìdìlských technologií hraje významnou roli aplikace tuhých prùmyslových hnojiv, která jsou
vìtinou granulovaná. Kvalita aplikace závisí na chemickém sloení hnojiva a jeho fyzikálních vlastnostech. Z nich má velký
význam granulometrické sloení hnojiva, které se urèuje dle
ÈSN 015030 soustavou sít. Chatrakterizuje pouze velikostní sloení granulí.
Materiál a metody
Granulometrické sloení tuhých prùmyslových hnojiv lze
výhodnì urèit tøídìním jejich vzorkù vertikálním proudem vzduchu v laboratorní tøídièce. Objektivnímu mìøení vyhovuje hmotnost náhodnì odebraného vzorku 0,5 kg.
Pøi rùzných objemových mnostvích proudícího vzduchu
(rychlostech) v pøedem odhadnutém rozmezí se docílí rozdìle-

Tab. I. Závislost relativních èetností fim a fid z hmotností vzorkù
hnojiva Synferta N-17 na mnoství vzduchu V
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Obr. 1. Závislost relativních èetností fim a fid z hmotností vzorkù
hnojiva Synferta N-17 na mnoství vzduchu V
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ní granulí mìøeného vzorku do hmotnostních skupin. Pro hnojivo Synferta N-17 rozmezí mnoství vzduchu V bylo 80 a
140 m3.h1, pro Synferta N-22 bylo V 65 a 135 m3.h1 a pro
hnojivo Synferta P pak V bylo 75 a 140 m3.h1.
Poèet skupin odpovídá poètu pouitých mnoství vzduchu
V (m3.h1),nastavitelných na mìrném válci tøídièky.Jsou uvedeny
v tab. I. a III. Váením skupin a jejich roztøídìním pomocí sít do
zvolených velikostních tøíd se získají údaje pro komplexní analýzu vzorku. K tøídìní skupin granulí byla pouita síta s otvory 2 mm,
3,5 mm a 5 mm, èím vznikly tøídy s rozmezím velikosti granulí
pod 2 mm, 2 a 3,5 mm, 3,5 a 5 mm a nad 5 mm. Stanovily se
relativní èetnosti granulí ve vytøídìných skupinmách a tøídách
a jejich závislosti na parametrech vzduchového proudu. Mìøení
vzorkù kadého hnojiva bylo osmkrát opakováno.
Výsledky
V tab. I., II. a III. jsou uvedeny relativní èetnosti vech granulí fim a jejich velikostních skupin fid po sítové analýze vzorkù
vech mìøených hnojiv v závislosti zvolených objemových mnostvích vzduchu V ve vertikálním tøídicím kanále. Grafické prùbìhy závislostí fim a fid na mnostvích vzduchu V jsou znázornìny na obr. 1. a 3. Statistická analýza potvrdila shodu prùbìhu
relativních èetností fim s N-rozdìlením.
Z rozboru namìøených hodnot v tab. I. je zøejmé, e vzorky
hnojiva Synferta 17 obsahují 99,43 % granulí velikosti 25 mm,
13,88 % granulí velikosti 23,5 mm a 85,55 % granulí velikosti
3,55 mm. Ostatní velikosti jsou zanedbatelné.
Mìøení dále umoòují stanovení støedních kritických rychlostí vzduchového proudu pro rùzné hmotnostní skupiny a tøídy granulí. Støední kritická rychlost pro skupiny granulí fim je
vstø = 14,25 m.s1, smìrodatná odchylka I = 2,71 m.s1 a varialibita Va = 19,0 %. Pro hmotnostní tøídu granulí velikostí 23,5 mm
je vstø = 13,18 m.s1, I = 2,5 m.s-1 a Va = 18,96 %.Pro tøídu 3,55 mm
je Vstø = 14,43 m.s1, I = 2,17 m.s1 a Va = 15,06 %.
V tab. II. jsou uvedeny relativní èetnosti vech granulí fim(%)
a jejich hmotnostních tøíd fid pro hnojivo Synferta N-22. Závislosti fim a fid na mnoství vzduchu V jsou znázornìny na obr. 2.
Vzorky hnojiva Synferta N-22 obsahují 98,40 % granulí velikosti
25 mm, 33,20 % velikosti 22,5 mm a 65,20 % velikosti 3,55 mm.
Ostatní tøídy jsou zanedbatelné.
Støední kritická rychlost pro skupiny granulí fim je vstø = 12,82
m.s1, smìrodatná odchylka I = 3,06 m.s1 a variabilita Va = 23,88 %.
Pro hmotnostní tøídu granulí velikostí 23,5 mm je vkrit = 11,89 m.s1,
I = 2,65 m.s1 a Va = 22,39%. Pro tøídu 3,55 mm je vkrit = 13,35 m.s1,
I = 2,70 m.s1 a Va = 20,22%.
V tab. III. jsou uvedeny relativní èetnosti vech granulí fim
a jejich hmotnostních tøíd fid pro hnojivo Synferta P. Závislosti
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fim a fid na mnoství vzduchu V jsou znázornìny na obr. 3.
Vzorky hnojiva Synferta P obsahují 99,24 % granulí velikosti
25 mm, 36,28 % velikosti 23,5 mm a 62,96 % velikosti 3,55
mm. Ostatní tøídy jsou zanedbatelné.
Støední kritická rychlost pro skupiny granulí fim je vstø = 13,54
m.s1, smìrodatná odchylka I = 2,95 m.s1 a variabilita Va = 21,81 %.
Pro hmotnostní tøídu granulí velikostí 23,5 mm je vkrit = 12,66 m.s1,
I = 2,54 m.s1 a Va = 20,05 %. Pro tøídu 3,55 mm je vkrit = 14,08
m.s1, I = 2,68 m.s1 a Va = 19,09 %.
Závìr
Autory navrená a pouitá metoda vyuití vertikálního proudu vzduchu pøi posuzování granulometrického sloení prùmyslových hnojiv doplòuje dosud uívanou sítovou analýzu o aerodynamickou klasifikaci volitelných hmotnostních skupin granulí.
Støední kritické rychlosti granulovaných hnojiv a smìrodatné odchylky mohou být vyuity pøi realizaci pneumatických
dopravních systémù a konstrukci pneumatických rozmetadel.
Jsou vyuitelné pøi výrobì hnojiv pro tøídìní granulí do vyrovnaných hmotnostních skupin, umoòujících rovnomìrnìjí nebo
regulovanou distribuci ivin v systému precizní aplikace hnojiv.

ní tøídièky. Jsou uvedeny relativní èetnosti hmotnostních skupin pro
uitá mnoství vzduchu pøi mìøení vzorkù uvedených hnojiv. Jsou
uvedeny také støední kritické rychlosti vzduchu pro vzorky hnojiv
a jejich nejvýznamnìjích velikostních skupin granulí.
Tento pøíspìvek vznikl na základì øeení výzkumného zámìru MSM
6046070905.
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Krupièka J., Hanousek B.: Synferta N-17, N-22 and Synferta P commercial fertilizer granulometric evaluation
Physical properties of commercial fertilizers play important role from
precision application point of view. Granulometric evaluation is
usually performed by sieve separation according ÈSN 01 50 30 standard. The main subject of this work is the presentation of separation results when vertical airflow is used.
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Souhrn
Z hlediska precizní aplikace granulovaných prùmyslových hnojiv
mají významnou roli jejich fyzikální vlastnosti a granulometrické
sloení,které se urèuje podle ÈSN 01 50 30 soustavou sít. Èlánek
obsahuje výsledky granulometrických rozborù hnojiv Synferta N-17,
N-22 a Synferta P s vyuitím vertikálnho proudu vzduchu laborator-

Tab. II. Závislost relativních èetností fim a fid z hmotností vzorkù
hnojiva Synferta N-22 na mnoství vzduchu V
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Tab. III. Závislost relativních èetností fim a fid z hmotností vzorkù
hnojiva Synferta P na mnoství vzduchu V

Mnoství vzduchu V (m3.h1)
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Obr. 2. Závislost relativních èetností fim a fid z hmotností vzorkù
hnojiva Synferta N-22 na mnoství vzduchu V
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Obr. 3. Závislost relativních èetností fim a fid z hmotností vzorkù
hnojiva Synferta P na mnoství vzduchu V
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