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Előadás áttekintése
Talajművelés gépeivel kapcsolatos alapfogalmak
─ fajlagos talajellenállás
Forgatásos talajművelés gépei
─ ágyekék
─ váltva forgató ekék
─ kormánylemez változatok
─ kiegészítő szerelvények
─ ekefej biztosítások
─ szántáselmunkálók
─ ekebeállítás, minőségi szántás
─ változtatható fogásszélességű ekék
Tárcsás talajművelő gépek
─ tárcsás boronák
─ rövid tárcsák
─ nehéz tárcsák

Fajlagos talajellenállás
Egységnyi talajkeresztmetszet
megműveléséhez szükséges erő.
Talajjellemző-, nedvesség-,
sebesség-, mélység függő.
Befolyásolja a talajművelő gép
teljesítményigényét.
A fajlagos talajellenállást speciális
ekével mérték.
A talajellenállás bármely eszközzel
meghatározható.
A talajjellemzők ma folyamatosan és
helyspecifikusan is meghatározhatók,
ami a precíziós gazdálkodás
szempontjából alapvető fontosságú,
figyelembevételével energia
takarítható meg.

Forgatásos talajművelés
Ágyekék

Az ágyekék jobbra forgatnak, a nagyobb táblákat fogásokra bontva szántják fel.
A mozgásmód szempontjából össze és szétszántásról beszélünk, illetve a kettőt
kombinálva javított ágyszántást lehet végezni, amivel felezhető -a további
műveleteket nehezítő- osztóbarázdák és bakhátak száma.
Függesztett, félig függesztett és vontatott változatait használják.
A korszerű termesztéstechnológiákból a váltva forgató ekéket helyezik előtérbe
és az ágyekék egyre inkább háttérbe szorulnak.

Forgatásos talajművelés
Váltva forgató ekék

A váltva forgató ekéknek jobbos és balos ekefejei is vannak.
Átfordítás után saját barázdában tudnak visszafordulni,
tehát vetélő mozgást végeznek és a táblát folyamatosan
tudják felszántani.
Bakhát és osztóbarázda művelés közben nem keletkezik,
így a további munkák szempontjából előnyös, egyenletes
talajfelszínt alakítanak ki.
Alkalmazásukkal csökkenthető a talajerózió, hiszen lejtős területen rétegvonal
menti szántással és felfelé forgatással a csapadék okozta erózió ellen lehet
dolgozni.
A váltva forgató ekék traktorhoz kapcsolása és beállítása nagyobb odafigyelést
igényel. Az átfordítás forgástengelye a traktor középvonalában helyezkedik el, és
a szokásos beállítás mellett gondoskodni kell arról is, hogy az eketestek
átfordítás után megfelelő pozíciót foglaljanak el. Erről állítható ütköző
gondoskodik. Mélységállítása általában lengő, mindkét ekefejsorra használatos
mélységhatároló kerékkel történik.

Forgatásos talajművelés
Kormánylemez változatok

Az ágyekék és a váltva forgató ekék
működő részei nem különböznek
egymástól, ezért ezeket együtt
célszerű tárgyalni.
A kormánylemez jellemzői
meghatározzák az üzemeltetési
paramétereket, ezért az optimális
üzemeltetéshez ismerni kell azokat.
A kormánylemez kiválasztásnál
figyelembe kell venni a talaj típusát,
az üzemi sebességet.
Agrotechnikai szempontból optimális szántást, csak megfelelően kiválasztott
kormánylemezzel, éles ekevassal, megfelelő fogásszélesség-mélység aránnyal,
jól megválasztott kiegészítő eszközökkel (csoroszlya, előhántó, beforgató lemez),
és optimális sebességtartomány betartásával lehet elérni.

Forgatásos talajművelés
Kiegészítő szerelvények

Tele-, és réselt kormánylemezt egyaránt
alkalmaznak.
A réselt kormánylemezek előnye, hogy nagyobb
nedvességtartalom mellett is megfelelő munkát
végeznek.
Az ekevasak trapéz alakú, önélező, vagy élezhető
eszközök, amelyeket gyakran látnak el behúzó orral,
amely növeli az ekevas élettartamát is.
Kiegészíthető az ekevas él vágóval, amely a barázdafal alsó részét vágja ki.
Az eketestek előtt (gyakran csak az utolsó előtt) tárcsás csoroszlya vágja el a
függőleges barázda falat.
A barázdában járó traktorkerék vezetése szempontjából fontos, hogy
egyenletesen kivágott, függőleges barázdafal álljon rendelkezésre.
Előhántó alkalmazásával a talajfelszínen lévő gyomok aláfordíthatók, a barázda
átfordulása biztonságosabb. Gyommentes, jól zárt barázdák és tiszta szántott
felület csak előhántó alkalmazásával biztosítható.

Forgatásos talajművelés
Kiegészítő szerelvények

A kormánylemez toldattal szerelhető fel, ami nyújtja
a kormánylemezt, és javítja a barázdaszelet
átfordítását. Különösen fontos a rövidebb
kormánylemezek (kultúr formájú, univerzális)
alkalmazása esetén.
Elsősorban szármaradványokkal tele talajfelszín
esetén hasznos a befordító lemez alkalmazása.
Különösen fontos az alacsonyabb (félig-csavart,
csavart) kormánylemezek használata esetén. A
beforgató lemez meggyorsítja a barázda felső
részének aláfordítását és segíti a szármaradványok
barázdafenékre juttatását.
Az eketestre ható oldalerőket koptatótesttel ellátott
ekenád veszi fel. Az utolsó eketesten általában
növelt hosszúságú ekenádat alkalmaznak.

Forgatásos talajművelés
Kiegészítő szerelvények

Az eketesteket gyakran látják el a szántási mélység
alatt (10-15 cm) járó lazító eszközökkel, amelyek
hatásosan lazítják fel a rendszeres művelési
mélységnél gyakran kialakuló tömődött réteget
(eketalp betegség), amely akadályozza a
vízmozgást és a gyökerek mélyebb rétegbe
hatolását.
Előnyös, ha a lazítóeszköz egy eketest osztásnyira
eltolt helyzetben áll (felső kép), és az előző húzás
barázdáját lazítja.
Ebben az esetben ugyanis az utolsó barázda nincs
lazítva, ami a barázdában járó traktorkerék
vezetése szempontjából előnyös, és az erőgép
ebben az esetben nem tömöríti vissza a lazított
réteget.

Forgatásos talajművelés
Ekefej biztosítási változatok

Homogén, könnyű talaj mellett az ekefej biztosítás
elmaradhat.
Eseti, ritkán előforduló akadályok leküzdéséhez
nyírócsapos biztosítás elegendő (leváltás esetén
megállás, kiemelés, új csap behelyezésével lehet
az ekét működő képessé tenni).
Kevéssé homogén, keréknyomos, kötött talajokon
Legalább félautomata biztosítás ajánlott (leváltás
esetén megállás, kiemelés után az eke működő
képes).
Köves talajokon automata ekefej biztosítás javasolható, amely rugós (csavar-,
illetve laprugós), vagy hidraulikus lehet.
Automata ekefej biztosításnál az ekefej akadály esetén kiemelkedik, majd az
akadályon áthaladás után a rugó az ekefejet visszanyomja eredeti mélységbe.
Ma már készülnek oldalra és felfelé kitérő ekefej biztosítások is.

Forgatásos talajművelés
Szántáselmunkálók

A szántás idején a talaj a legkisebb energiával
munkálható.
Célszerű az ekével együtt szántáselmunkálót
alkalmazni.
Az ágyekék mozgásmódja bonyolulttá tette a
szántáselmunkálók alkalmazását.
A váltva forgató ekék megteremtették a
szántáselmunkálás optimális feltételeit.
A szántáselmunkáló a tábla végén a kiemelés
során automatikusan lekapcsolódik, majd amikor
a gépcsoport a barázdába visszatér,
automatikusan felkapcsolódik, nem korlátozza a gépcsoport munkáját.
A szántáselmunkáló alkalmazásával energia takarítható meg, és a talaj kedvező
állapotban marad a szántás után.
A szántáselmunkáló általában mélytömörítő hengerekből (üregek
megszüntetése), és rögtörő hengerekből áll.

Forgatásos talajművelés
Ekebeállítás, minőségi szántás

Eke beállítása:
─ szántási mélység beállítása
─ mélységhatároló kerékkel (agrotechnikailag kedvező)
─ erőszabályozással (energetikailag kedvező)
─ helyzetszabályozással (önmagában sem agrotechnikailag, sem
energetikailag nem kedvező, ezért kombinációban alkalmazzák)
─ kereszt irányú vízszintesség (függesztő szerkezettel)
─ hossz irányú vízszintesség (függesztett ekéknél támasztó karral, félig
függesztettnél farkerékkel)
─ fogási szélesség beállítása (eketengellyel)
─ párhuzamos járás (eketengellyel)
A váltva forgató ekéknél emellett a forgáspont és a traktor szimmetriavonalának
egyezése és az átfordítás utáni eke pozicionálás szükséges.
A minőségi szántáshoz a jól beállított eke mellett, helyesen beállított tárcsás
csoroszlya, előhántó és támadáspont szükséges, valamint kellően élezett
ekevas.

Forgatásos talajművelés
Változtatható fogásszélességű ekék

Az erőgép és a munkagép helyes illesztése
agrotechnikai és energetikai szempontból is
fontos.
Az erőgép leterhelése 80%-os legyen.
Miután a szántás mélysége agrotechnikailag
meghatározott, a talaj jellemzői adottak, a
fogásszélesség változtatásával lehet az optimális
illesztés feltételeit megteremteni.
A hagyományos ekéknél ekefej leszereléssel illesztettek, ez azonban időigényes
és durva lépcsőket jelentett.
A változtatható fogásszélességű ekéknél az adott viszonyokhoz kedvező
fogásszélesség két féle módon állítható:
─ álló helyzetben, mechanikusan (csavarorsóval)
─ hidraulikusan (menet közben is)
A hidraulikus állítás előnye a kedvező munkaszélességen túl, a tereptárgyak
kikerülési lehetősége. A barázdaszelet alakváltozása természetesen rontja a
szántás minőségét.

Tárcsás talajművelő gépek
Tárcsás boronák

A tárcsás talajművelő gépek
felhasználási területe:
─ tarlóhántás, gyomirtás
─ szármaradványok aprítása
─ szántáselmunkálás
─ szántás helyettesítés
─ gépkombinációkban elem
Lehetnek:
─ tárcsás boronák
─ rövid tárcsák
─ nehéz tárcsák
─ tárcsás ekék (ritkán alkalmazzák)
A tárcsás boronák közül az X elrendezésűeket használják leggyakrabban.
A V elrendezésűeket elsősorban szőlőben sorköz művelésre, illetve nehéz
tárcsaként alkalmazzák.
A tárcsalevelek mérete a művelési mélységhez igazodik (a művelési mélység a
tárcsa átmérőjének 1/3-a).

Tárcsás talajművelő gépek
Tárcsás boronák

Az X elrendezésű tárcsás borona állítható szögű
tagokból áll.
Egy tagon 8-10 tárcsalevél van.
A jó szármaradvány aprítás érdekében a csipkés és
a sima élű tárcsaleveleket egy gépen belül is
alkalmazzák.
Munkamélységüket tömegük és a beállítás szöge
határozza meg.
A V elrendezésű tárcsás borona tagjainak szöge
állítható.
Nagyobb tömegű és tárcsaátmérőjű változatai a
nehéz tárcsák, amelyek szántás helyettesítésre is
alkalmasak.
A tárcsás talajművelő eszközök gyakori
alkalmazása porosítja a talajt és a művelés mélységében művelő talp
betegséget (tömör talajréteg) okozhat.

Tárcsás talajművelő gépek
Rövid tárcsák

Az egyenkénti felfüggesztésű , talajkövető
tárcsák jobb forgató és keverő hatással bírnak.
Nem igényelnek X, vagy V elrendezést, ezért a
gép hossza jelentősen csökkenthető (rövid
tárcsa).
Önálló gépként is alkalmazható a tárcsás
boronák feladataira, kiváló a mulcs művelésre,
gépkombinációkban általános az alkalmazásuk.
A hagyományos tárcsáknál könnyebb kivitel
kisebb vonóerőt igényel, energiatakarékos.
A tárcsalevelek átmérője általában 400-500
mm.
Él kialakítása lehet sima, enyhén, vagy nagyobb
mértékben csipkézett.
A két sorba rendezett tárcsák ellentétes irányú
síkkal és dőléssel rendelkeznek.

Tárcsás talajművelő gépek
Nehéz tárcsák

A nehéztárcsák a szántás elmunkálása mellett elsősorban a szántás
helyettesítésére szolgálnak. A munkamélységet elsősorban a tárcsalevelek
átmérője (60-90 cm), és a tárcsalevelekre eső tömeg határozza meg.
A tárcsák él kiképzése sima, vagy csipkézett.
A tárcsatagok száma általában kettő.
A tárcsatagok elrendezése V alakú.
A tárcsalevelek haladási iránnyal bezárt szöge általában állítható.
Szállítási helyzetét járószerkezet biztosítja.

Előadás összefoglalása
Az előadás tárgyalja a talajellenállás fogalmát, mérési lehetőségeit.
Érinti a szántási módokkal kapcsolatos kérdéseket.
Foglalkozik az ágyekék felépítésével, felhasználási módjával.
Kiemelt módon kezeli a váltva forgató ekék felépítését, felhasználásának
előnyeit.
Bemutatja a különböző kormánylemez típusokat és azok jellemzőit.
Magyarázza a különböző komfortfokozatú ekefej biztosítások szükségességét.
Értékeli a szántáselmunkálók fontosságát, felépítését, mozgásmódját.
A továbbiakban az előadás foglalkozik a tárcsás talajművelő gépekkel.
Ismerteti a tárcsás boronák felépítését, beállítását, felhasználási területét.
Részletesen ismerteti a rövid tárcsák felépítését, alkalmazási lehetőségeit,
előnyeit.
Érinti a nehéz tárcsák felépítését, felhasználási lehetőségét.

Előadás ellenőrző kérdései
1.

Ismertesse a váltva forgató ekék felépítését, felhasználásának módját
alkalmazásának előnyeit.
2. Milyen kormánylemez változatokat ismer és azokhoz milyen szántási
jellemzők tartoznak?
3. Miért fontos az ekefejek biztosítása, és mikor, milyen változatát célszerű
alkalmazni?
4. Miért kedvező a szántáselmunkálók alkalmazása, milyen azok
mozgásmódja?
5. Ismertesse az erőgép-eke illesztésének legfontosabb kérdéseit.
6. Ismertesse a tárcsás boronák túlzott mértékű alakmazásának
következményeit.
Állítson be egy függesztett ekét megadott paraméterek alapján.
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A következő előadás címe:
Talajművelő gépek 2.
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