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Az előadás áttekintése
Teljesítmény átviteli módok az erőgépeknél
─ teljesítmény átviteli hatásfokok
─ mechanikus teljesítmény átvitel
─ hidraulikus teljesítmény átvitel
Munkagépek csatlakoztatása
─ függesztett gépek
─ félig függesztett gépek
─ vontatott gépek
Munkagépek hajtása, működtetése
─ TLT hajtás változatok
─ hidraulikus hajtások
─ kihelyezett hidraulikus rendszerek
Az erőgépek elektronikus ellenőrző, szabályozó, vezérlő rendszerei
Az erőgépek navigációs rendszerei
─ párhuzamosan vezető rendszer
─ automata kormányzás

Az erőgépek teljesítmény átvitele
Átviteli hatásfokok

Az erőgépek általános felépítését, a motor és az erőátvitel szerkezeteit és
működését az alapképzésben a hallgatók megtanulták. Itt az erőgépeket csak mint
teljesítmény szolgáltató egységeket elemezzük. A motor teljesítménye a
járószerkezetre, illetve a kapcsolt gépekre mechanikusan, hidraulikusan, ritkábban
elektromos úton vihető át. Az átvitel módja jelentősen meghatározza annak
gazdaságosságát. Vontatott járművek üzemeltetésénél a hajtásláncban részt vesz
a teljes erőátvitel, több fogaskerékpár közbeiktatásával. Ebben az esetben az ηv
vontatási hatásfok, amely a vontatási teljesítmény (Pv) és a motor teljesítmény
(Pm) viszonya:
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ηv kétkerékhajtású traktoroknál 0,5-0,6, négykerékhajtású traktoroknál 0,6-0,7,

lánctalpas és gumihevederes járószerkezetű traktoroknál 0,7-0,8.
Ezzel szemben, hajtott munkagépek esetén a TLT-vel átvitt teljesítmény hatásfoka
(ηTLT ) 0,9 felett van. A gyakorlatban a hatásfok értékeket kombináltan kell
figyelembe venni, hiszen a járószerkezetre érvényes teljesítmény hányadot a
vontatási hatásfokkal, a hajtott gépre eső teljesítmény
hányadot a TLT hatásfokával kell figyelembe venni.

Az erőgépek teljesítmény átvitele
Energia megtakarítás lehetősége

A teljesítmény átvitel szempontjából fontos a motor
jelleggörbék ismerete. Amennyiben más szempont nem
indokolja a motor fordulatszámát (n,1/min) abban a
tartományban célszerű tartani, ahol a hajtóanyag
fogyasztás (b, g/kWh) kedvező értékű. A fajlagos
fogyasztás a nagyobb teljesítmény tartományban
jelentősen nő. Amennyiben nincs szükség a legnagyobb
teljesítményre ( a diagramon a 312 modell esetén Pmax=92
kW), vagy a legnagyobb üzemi fordulatszámra (n=1800
1/min), a szabályzó beállításával célszerű a motort
alacsonyabb fordulatszámon működtetni.
Ez annál inkább is lehetséges, mert a motor jelentős rugalmassággal bír és a
legnagyobb nyomaték (Mmax=515 Nm) közepes fordulatszámnál (n=1200-1400
1/min) adódik. Ezeknek a jellemzőknek az ésszerű figyelembe vétele jelentős
energia megtakarítást jelenthet.

Az erőgépek teljesítmény átvitele
Korszerű sebességváltók

Az erőgépek teljesítmény átvitele
Korszerű sebességváltók

A korszerű erőátvitelekben gyakran alkalmazzák
a hidrodinamikus tengelykapcsolót, amely
lágyabb kapcsolást biztosít és nagyobb
fordulatszámon a teljes nyomaték
veszteségmentes átvitelére alkalmas.
A nagy nyomatékot igénylő vontatott gépek
üzemeltetésénél előnyös, ha a sebességek, vagy
azok egy része terhelés alatt kapcsolhatók
(Powershift). Ezt többtárcsás olajfürdős,
hidraulikusan működtetett tengelykapcsolókkal,
vagy bolygóművekkel oldják meg a koszorúkerék
fékezésével. A bolygóműves rész a váltó egy
eleme.
A terhelés alatti sebességváltók energetikailag
kedvezőek, a gép kezelését egyszerűsítik, és a
területteljesítmény növelését teszik lehetővé.

Az erőgépek teljesítmény átvitele
Korszerű sebességváltók

A korszerű sebességváltók sebesség
kiosztása optimális sebességet
biztosít minden művelethez a
palántázáshoz szükséges mászó
sebességétől a közúti szállításig.
Ezért a korszerű univerzális traktorok
sok sebességfokozattal rendelkeznek,
gyakran előre-hátra biztosítva
ugyanazt a sebességfokozatot.
A sebesség kiosztás nem lineáris, hiszen a szántóföldi műveletek sokkal több
fokozatot igényelnek, mint a közúti szállítás.
A sok sebességfokozat tehát nem felesleges, hiszen bizonyos munkagépek
sebességigényét több tényező befolyásolja (például szántásnál a kormánylemez
típusa, a talaj típusa, az energiafelhasználás stb.). Amennyiben az üzemeltetés
során eltérnek az optimális sebességtől, a művelet agrotechnikai és energetikai
értelemben is sérülhet.

Az erőgépek teljesítmény átvitele
Korszerű sebességváltók

A fokozatnélküli sebességváltók alkalmazása az
egyszerű kezelés, az optimális traktor-munkagép
sebesség illesztés, és hajtóanyag megtakarítás
szempontjából egyaránt előnyös.
A fokozatmentes sebességváltónak több megoldása
ismert, a traktoroknál a hidrosztatikus hajtást
alkalmazzák leggyakrabban .
Ebben az esetben a motor olajszivattyút hajt, amely
a járószerkezetet működtető hidromotorokat látja el
a szükséges nyomású és térfogatáramú olajjal.
Legtöbbször axiáldugattyús szivattyút alkalmaznak,
amelyek szokásos névleges nyomása 250-500 bar
fordulatszáma1800-3600 1/min.
A szállított olaj térfogatáramának szabályozása a
ferde tárcsa (5) szögállításával (1) biztosítható.

Az erőgépek teljesítmény átvitele
TLT rendszerek

Az 5. dián látható hajtásvázlaton tanulmányozható,
hogy a TLT kivezethető az erőgép hátulján és
fordulatszáma a szokásos 540 1/min mellett lehet
750, 1000 és 1400 1/min, illetve kivezethető elöl,
legtöbbször csak egy fordulatszámmal (pl. 1000
1/min), sőt egyes kertészeti és egyéb speciális
traktoroknál az oldalt kivezetett TLT sem ritka.
A TLT-nek van normál és Eco (E) változata.
Az E változat a 4. dián, a motor jelleggörbék tárgyalásánál már említett, kedvező
fajlagos fogyasztáshoz tartozó motorfordulatszámon (a diagramon 2000 helyett
1600 1/min) üzemeltetett TLT, ahol megfelelő áttétel segítségével alacsonyabb
motorfordulatszámnál éri el a TLT a kívánt szabványosított fordulatszámot (540,
1000 1/min).
Amennyiben az adott munkagépnek a teljesítmény igénye ezt megengedi akkor az
E változatban üzemeltetett TLT-vel jelentős hajtóanyag megtakarítás érhető el.

Erőgép-munkagép kapcsolat
A munkagép a traktorhoz kapcsolás szerint vontatott, félig
függesztett, függesztett és rászerelt lehet.
A vontatott gépek csatlakozhatnak lengő vonórúdhoz (2),
biztonsági vonóhoroghoz (1), például a kéttengelyes
pótkocsikhoz (egytengelyes pótkocsik részére egyes
traktorokon hidraulikus vonóhorog áll rendelkezésre), és a
hárompont függesztő szerkezet vonórúdjait (3) összekötő
vonólaphoz.
A félig függesztett gépek a hárompont függesztő szerkezet
vonórúdjaihoz (3) kapcsolódnak.
A függesztett gépek a hárompont függesztő szerkezet három csatlakozó
pontjához (3) kapcsolódnak.
A rászerelt gépek az eszközhordozó erőgépek munkagépei, amelyek számára az
erőgépen csatlakoztatási pontokat képeznek ki.
A munkagépek beállítása függ a traktorhoz kapcsolódás módjától. Csak jól
beállított munkagéppel lehet agrotechnikailag és energetikailag egyaránt
megfelelő munkát végezni, ezért a munkagépek
beállítását különös gonddal kell elvégezni.

Erőgép-munkagép kapcsolat
Gyakran az univerzális erőgép elejét is
ellátják hárompont függesztő szerkezettel,
így több munkagép egyidejű üzemeltetésére
nyílik lehetőség.
Számtalan munkagép üzemeltethető tolt
üzemben, vagy a traktor elejére függesztve.
Amennyiben a traktor elejét függesztő
szerkezettel látják el, akkor a TLT-t előre is
kivezetik, így a hajtást igénylő gépek a
traktor elején is üzemeltethetők.
A kombinált gépüzemeltetés sok előnnyel jár.
Csökkenthető a menetek száma,
mérsékelhető a talajtaposás, kevesebb
hatóanyaggal végezhetők el a munkák, és a
műveletek időigénye is csökkenthető.
Mindezek energetikai és környezetvédelmi
szempontból előnyösek.

Erőgép-munkagép kapcsolat
A traktorhoz kapcsolt munkagépek működtetéséhez
gyakran alkalmaznak hidraulikus munkahengereket,
ezért előnyös, ha a traktoron több kihelyezett
munkahenger gyorscsatlakozó áll rendelkezésre.
Nagyobb térfogatáram igényű munkagépek kiszolgálására
egyes traktoroknál opcióban nagyobb teljesítményű
hidraulika szivattyú áll rendelkezésre.
A korszerű traktorokon számtalan műveletet ellenőriz és
szabályoz egy elektronikus, vagy elektro-hidraulikus
rendszer.
Példaként megemlítünk néhány ellenőrizendő funkciót: munkamélység és
helyezet ellenőrzés, úszó helyzet, gyors süllyedés, slip ellenőrzés,
rázkódáscsillapítás, szállítási helyezet rögzítése, külsőkapcsolók ellenőrzése,
emelési magasság korlátozás, süllyedési sebesség szabályozás, stb.
Az ellenőrzési funkciók könnyítik a gépkezelő munkáját és lehetőséget
biztosítanak arra, hogy egyéb fontos funkcióknak nagyobb figyelmet szenteljen.

Erőgép-munkagép kapcsolat

A korszerű traktorokat ellátják elektronikus ellenőrző rendszerrel, angol nevén
Electonic Control Unit (ECU). A rendszerhez tartoznak a traktoron belüli
egységek, amelyek a motor, az erőátvitel, az emelőszerkezet stb. ellenőrzését
végzik, és külső egységek, amelyek a különböző, a traktorhoz kapcsolt
munkagépeken elhelyezett egységeket ellenőrzik és/vagy vezérelik. A
rendkívül bonyolult kábelezési rendszer kiváltására gyűjtő vezetéket (BUS)
alkalmaznak. Az adatokat a traktor fedélzeti számítógépe gyűjti és azok
elemzés céljából áttölthetők az üzem központi számítógépére.

Traktor járószerkezet
Gumikerekes járószerkezetek

A járószerkezet kialakítása a gazdaságos teljesítmény átvitel fontos feltétele. A
kerekes traktoroknál alkalmazott megoldások sorrendben:
1. Hátsó kerekek hajtottak, elsők kormányzottak és nem hajtottak.
2. Hátsó kerekek hajtottak, segéd mellső kerékhajtás.
3. Négy kerék hajtás.
4. Keskeny kerekek, igazodva a művelés igényéhez.
5. Speciális mintázatú, gyepművelő gumiabroncsok.
Fontos tehát megjegyezni, hogy a gumiabroncsok kivitele mindig igazodik a
hajtás módjához és a művelés céljához, körülményeihez.
Kedvező kapaszkodási és irányítási tulajdonságok csak ebben az esetben
várhatók el.

Traktor járószerkezet
Gumikerekes járószerkezetek
A kapaszkodó képesség növelése és a talajtaposás
csökkentése érdekében a kerekek szélessége növelhető.
További felfekvő felület növelési igény esetén a kerekek
egyik, vagy mindkét tengelyen megduplázhatók.
A növelt felfekvő felülettel elérhető, hogy a talajnyomás
olyan mértékben csökkenthető, amely már nem jár káros
talajtömörítéssel.
Esetenként a talaj egyenletes tömörítése kedvező (például
vetésnél, az egyenletes vetési mélység biztosításához),
ilyenkor a kerekek által nem fedett területre tömörítő
kerekek szerelhetők.
A talajnyomás csökkentése érdekében a felfekvő felület a
kerekek belső nyomásának csökkentésével növelhető.
Egyes traktoroknál ezt integrált szabályozó rendszer kezeli.
Sorkultúrában ápolási munkáknál, vagy betakarítás során a
sorok taposásának elkerülése érdekében keskenyebb
ikerkerekek is alkalmazhatók.

Traktor járószerkezet
Gumikerekes járószerkezetek

Az ikerkerekek alkalmazása megnehezíti a kerekek elfordítását a kormányzás
során, ezért a nagyteljesítményű traktoroknál gyakran alkalmazott megoldás az
ízelt kormányzás, amikor a traktor első és hátsó törzsét egy függőleges tengely
kapcsolja össze és a tengely körül hidraulikus munkahenger segítségével a
törzs két része elfordítható, és a nagy méret ellenére kedvező fordulási sugár
biztosítható. A traktorok jelentős részénél ma már szervo kormányzást
alkalmaznak, tehát a kormányzást a gépkezelő csak vezérli, a kormányzáshoz
szükséges erőt a hidraulikus rendszer biztosítja. Ez egyben azt is jelenti, hogy a
rendszer csak járó motor mellett működik.

Traktor járószerkezet
Fél-lánctalpas/gumihevederes járószerkezetek
A felfekvő felület további növelését eredményezi a fél
lánctalp, vagy az ennek megfelelő gumihevederes
járószerkezet alkalmazása.
A járókerék helyére ebben az esetben lánckereket
(hevederes járószerkezetnél rácsos hajtókereket)
szerelnek.
A hevedert két gumigörgő feszíti és három
futógörgőre jut a terhelés.
A járószerkezet egyenetlen talajfelületen is mindig
teljes felületen fekszik fel, így jó kapaszkodó
képesség mellett kedvező talajnyomás adódik.
A képen látható heveder például 90 cm széles, 260
cm hosszú. A felfekvő felület 1 m2 körüli, ami kerekes
járószerkezetnél nehezen érhető el.
A fél lánctalp elhelyezkedhet csak az egyik
tengelyen, vagy mindkettőn.

Traktor járószerkezet
Lánctalpas/gumihevederes járószerkezetek

A lánctalpas, illetve az gumihevederes járószerkezetet a nehéz talajmunkát
végző erőgépeken, illetve a mostoha körülmények között dolgozó betakarító
gépeken (rizskombájn) alkalmazzák.
A motor teljesítménye ezzel a járószerkezettel adható át a legjobb hatásfokkal,
amellett legkisebb az egységnyi talajfelületre eső terhelés.
Jelentős fejlődést eredményezett a gumihevederes járószerkezet bevezetése,
hiszen a lánctalpas járószerkezet minden előnyét megtartva a közúti
közlekedésben való részvétel lehetőségét teremtette meg, akár 40 km/h
sebességgel.

Erőgépek navigációs kérdései
A munkagépek különböző csatlakoztatási pontosságot
igényelnek. Például a vetőgépek, sorművelő kultivátorok
+ 5 cm, a szántóföldi permetező gépek + 15-25 cm, a
műtrágyaszóró gépek + 50-100 cm, stb. A vetőgépeknél
nyomjelzővel, a mechanikus gyomirtásnál biztonsági sáv
kihagyásával és a növénysor biztosította pontos
vezetéssel, míg permetező- és műtrágyaszóró gépek esetén művelő nyomos
termesztéssel oldották meg a kérdést. Amikor sem növényi sorok, sem művelő
nyom nem állt rendelkezésre a pontos csatlakoztatást nem lehetett biztosítani.
Jelentős előrehaladás következett be a műholdas navigáció lehetőségével.
A navigáció céljára rendszeresített műholdak rendszere, amelyek közül a föld
bármely részén 4 db általában elérhető, 5-10 m pontosságú helymeghatározást
tesznek lehetővé (GPS), ami a közúti közlekedés számára elegendő pontosságot
jelent. A mezőgazdasági munkáknál szükséges 1 m-nél pontosabb
helymeghatározáshoz korrekciós jelek szükségesek (DGPS), amelyek földi
korrekciós állomások által biztosítottak, és vásárolhatók. Telepített és pozícionált
földi korrekciós állomás (RTK) alkalmazásával + 2 cm pontosság is elérhető. Ezek
kiválthatók központilag sugárzott jelekkel.

Erőgépek navigációs kérdései
Párhuzamosan vezető rendszer

A párhuzamosan vezető rendszer bázispontok kijelölése és a szükséges
munkaszélesség beprogramozása után képes a gépcsoportot a bázisvonallal
párhuzamosan vezetni, a jelkorrekció által megszabott pontossággal.
A bázis vonal alakja, iránya megfelelő változatosságot mutat, igazodva a tábla
alakjához.
A párhuzamosan vezető rendszer felvillanó lámpákkal (ledsor) jelzi az optimális
iránytól való eltérést, amit a gép kezelője kormányzással korrigál.
Két led távolsága eltérő értéket jelenthet.
+ 20-25 cm-nél nagyobb pontosságra nem célszerű törekedni, mert a gépkezelő
korrekciós munkája ennél pontosabb vezetést nem tesz lehetővé. Pontosabb
csatlakoztatás automata kormányzással érhető el.

Erőgépek navigációs kérdései
Automata kormányzás

Automata kormányzással ellátott erőgépeknél megoldható a + 2-2,5 cm pontos
csatlakoztatás, hiszen az irányeltérés korrekcióját itt a rendszer maga végzi.
Az automata kormányzásnak rendkívüli jelentősége van, hiszen a vezetés
pontossága független a látási, illetve a domborzati viszonyoktól, az üzemi
sebességet csak a terepviszonyok határozzák meg, ami részben a
munkaszélesség optimális kihasználásával, részben a sebesség növelésével
jelentős területteljesítmény elérését teszi lehetővé, minőségi munka végzése
mellett.
A z optimális munkaszélesség alkalmazásával például a növényvédő gépeknél
megszüntethető az átfedés, ami korábban növelte a vegyszerhasználatot,
környezeti kockázatot jelentett, és kedvezőtlen esetben az állomány
perzselésével járhatott.
A gépkezelő tehermentesítésével, a látási viszonyoktól való függetlenítéssel a
munkavégzés ideje kiterjeszthetővé vált, ami az egyes munkák optimális időben
történő elvégzését eredményezheti, aminek pozitív terméskihatása vitathatatlan.
Az automata kormányzás összességében új dimenziókat nyitott a
mezőgazdasági termesztésben.

Az előadás összefoglalása
Az előadás részletesen foglalkozik a traktormotorok teljesítményének
gazdaságos hasznosításával.
Ismerteti a mechanikus és a hidraulikus teljesítmény átvitel szerkezeti
megoldásait előnyeit.
Elemzi a TLT hajtás előnyeit, megoldásait.
Foglalkozik az erőgépek és a munkagépek kapcsolatával, ezen belül a
vontatott, félig függesztett, a függesztett és a rászerelt gépekkel csatlakoztatási
lehetőségeivel.
Röviden érinti a kihelyezett hidraulikus munkahengerek szerepét.
Bemutatja az ISO-BUS rendszer alkalmazását az erőgép-munkagép
kapcsolaton keresztül.
Részletesen bemutatja a különböző járószerkezetek felépítését, használatuk
előnyeit.
Taglalja az erőgépek navigációs rendszereit, ismertetve azok előnyeit.

Az előadás ellenőrző kérdései
1.
2.
3.
4.
5.

Miért előnyös a teljesítmény átvitel TLT-vel?
Miért hasznos a motor jelleggörbék ismerete?
Milyen előnyökkel jár a terhelés alatt váltható sebességváltó?
Milyen előnyökkel jár az erőgépeken alkalmazott elektronikus ellenőrző
rendszer?
Mi a különbség a párhuzamosan vezető rendszer és az automatikus
kormányzás között?

Mutassa be a függesztett eke beállítását és a három pont függesztő szerkezet
szerepét a beállításban.

KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

A következő előadás címe:
Talajművelés gépei
Az előadás anyagát készítette: Csizmazia Zoltán

