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Előadás áttekintése
Sorvetőgépek

─ mechanikus
─ pneumatikus
Szemenként vető gépek
─ mechanikus
─ pneumatikus
Ültető gépek
─ félautomata
─ automata
Palántázó gépek
─ fogóujjas
─ szorítótárcsás
─ láncos fogóelemes
─ serleges
─ táras
─ szalagos

Sorvetőgépek

Mechanikus sorvetőgépek

A vetőgépek fontos jellemzője a magmennyiség és a vetési mélység tartása.
Szerkezeti megoldásait ebben az aspektusban célszerű vizsgálni. A vetőszerkezet
toló bütykös, vagy toló hengeres. Boltozódás gátló és résszabályozó biztosítja a
folyamatos magáramlást. A kivetett mennyiség a vetőtengely fordulatszámával
(toló bütykös), vagy a vetőtengely fordulatszámával és a toló hengerek aktív
hosszával (toló hengeres) szabályozható. A mag a vetőhenger alatt (alsó vetés),
az érzékenyebb magoknál a vetőhenger felett (felül vetés) jut ki, magvezető
csőbe, onnan a csoroszlya (csúszó, vagy tárcsás) által nyitott barázdába, amelyet
kerekek, lapok, vagy pálcák zárják.

Sorvetőgépek

Mechanikus sorvetőgépek
Gabonafélék vetéséhez a toló bütykös vetőszerkezetet
alkalmas.
Ezt kiegészíthetik apró magvak (pl. herefélék) vetésére
alkalmas toldattal (felső kép baloldala).
Erre a célra esetenként külön cserélhető vetőelem
szolgál.

Nagy magvak (bab, lóbab stb.) vetésére lapátos
vetőelem alkalmas.
A különböző vetőelemeket a tengelyen egyszerűen
lehet cserélni, egyes esetekben a vetőelemek a
vetőtengelyen szabadon elfordulhatnak és a kiválasztott
vetőelem rögzítésével történik a megfelelő kiválasztása.

Sorvetőgépek
Vetőgépek csoroszlyái

A vetési mélység tartásában jelentős szerepe van a csoroszlyáknak.
Könnyebb talajokon a csúszó csoroszlya megfelelő mélységtartást biztosít,
kötöttebb talajon, szármaradványos területen a tárcsás csoroszlya kedvezőbb.
A csoroszlya terhelést a talaj jellemzőihez kell beállítani.
Amennyiben a barázdát tömörítő kerék zárja le, javítható a vetés egyenletessége.
Kedvező a felszínegyengető, magtakaró pálcák alkalmazása.

Sorvetőgépek

Mechanikus sorvetőgépek beállítása magmennyiségre
A magmennyiség beállítása táblázat alapján, ellenőrzése leforgató próbával
történik az alábbi összefüggéssel:
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Ahol:

nk – egy hektárra számított vetőgép kerék fordulat
D – a vetőgép kerekének átmérője [m]
S – a vetőgép vetési szélessége (S= zt [m])
z – a csoroszlyák száma
t – a sortávolság [m]

nk kisebb területre is számítható, pl. 1/10 ha.
Amennyiben a felfogott magmennyiség eltér a beállítottól, a beállítást
módosítani kell (a mért különbség és a táblázat tájékoztat).
Leforgató karral rendelkező vetőgépeknél a hajtókerék és a leforgató kar közötti
áttételt figyelembe kell venni.

Sorvetőgépek

Vetőgépek csatlakoztatásának beállítása
A fogáscsatlakoztatást nyomjelző segíti. Hosszát az alábbi összefüggéssel
számítjuk:
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Ahol:

Nyjk- a nyomjelző hossza a vetőgép közepétől mérve [m]
Nyjcs- a nyomjelző hossza a szélső csoroszlyától mérve [m]
A – a traktor nyomtávolsága az első tengelyen mérve [m]
S – a vetőgép vetési szélessége [m]
T – a két szélső csoroszlya távolsága (T=S-t) [m]

A nyomjelző nyomán a traktor első kerekét vezetik. Ha a nyomjelző nyomán a
traktor közepe halad, az A/2-t nem kell levonni.
Amennyiben az erőgép + 10 cm-nél nagyobb pontosságú navigációs
rendszerrel rendelkezik, a mechanikus nyomjelzőre nincs szükség.

Sorvetőgépek

Mechanikus sorvetőgépek összekapcsolása

A területteljesítmény növelése érdekében a vetőgépek összekapcsolhatók:
─ vonókerettel hagyományos vetőgépek is összekapcsolhatók
─ soros kacsoláshoz speciális vetőgép felépítés szükséges
A soros kapcsolás a vetőmag gépi feltöltésénél előnyös.
Szállítási helyzetben a hagyományos vetőgépeket egymás után kapcsolják, a
sorba kapcsolt gépet keresztbe vontatják (amennyiben ehhez megfelelő
járószerkezettel látták el).

Sorvetőgépek

Pneumatikus sorvetőgépek
A vetőgép kombinációk hossza, valamint a nagy
munkaszélességre törekvés általánossá tette a
pneumatikus sorvetőgépek használatát.
A tartály, a ventilátor és az adagoló egység
legtöbbször elválik a csoroszlyáktól, ezeket a mag
szállítását biztosító légvezeték köti össze.
A változtatható hasznos felületű központi cellás
adagoló juttatja a magot a ventilátor légáramába.
Elosztó fej, vagy fejek sorozata osztja el a magot
és légáram juttatja azt a csoroszlyákhoz.
A vetőgép talajművelő gépekkel kombinálható,
könnyebb talajon akár a szántást helyettesítő és
magágy előkészítő kombinációval is.
A központi magtartály könnyű magfeltöltést tesz
lehetővé.

Sorvetőgépek

Pneumatikus sorvetőgépek csoroszlyái

Kellően művelt talajon a tárcsás csoroszlya megfelelő mélységtartást biztosít.
Kevéssé művelt talaj esetén (pl. minimális talajművelésnél) robosztus tárcsás
csoroszlyákat, esetenként kultivátor kapákat alkalmaznak sornyitó elemként.
A barázdát tömörítő kerekek a vetési egyenletességet és a mélységtartást
segítik.
Rugós magtakaró pálcasor gondoskodik a barázdák lezárásáról és az
egyenletes talajfelszín kialakításáról.
A sortávolság csökkentése érdekében a csoroszlyák több sorban helyezkednek
el.

Szemenként vető gépek
Mechanikus szemenként vető gépek

A peremcellás vetőgépeket elsősorban cukorrépa
vetésére alkalmazzák. Pontos magméretet
igényelnek. A cellás kerék a tartály alatt
helyezkedik el, és felülről töltődik . A felesleges
magokat henger sodorja le. A tőtávolság cellás
kerék cserével állítható. A cellákból a magokat
kilökő lemez sodorja ki. Kis sebességgel (3-4 km/h)
üzemeltethető.
A belső feltöltésű cukorrépa vetőgép átfúrt cellákkal
(3) rendelkezik. A mag a cellás kerék belsejében
helyezkedik el (1), és kerül a cellákba (3). A
felesleges magokat seprű (4) távolítja el. A
cellákban lévő magok a házban (9) körbe mennek
és a ház nyílásán (6) kiesnek. A kiesést kilökő
szerkezet (5) segíti. A belső feltöltés miatt a cellás
kerék fordulatszáma és ezzel a vetési sebesség
növelhető.

Szemenként vető gépek
Mechanikus szemenként vető gépek

A tartály alatt lévő cellás kerék felülről töltődik.
A kúpos, nagy méretű, átfúrt cellákba több mint
egy mag kerül (minden cellában lesz mag).
A felesleges magokat sűrített levegő fújja ki.
Csak egy mag szorul be a kúpos cellába (nincs
kettősvetés).
A cellákba szorult magokat kilökő mozgatja meg,
ezért a kivetés előtt azok a cellákban szabadon
mozognak. A magok a cellák és a ház között
között mozognak, alul a nyíláson biztonságosan kiesnek.
A magok kiválasztása és szállítása mechanikus, csak a
felesleges magvak eltávolítása történik légárammal. Ezért a
vetőgép a mechanikus gépek közé sorolandó, bár a gyártó és
néhány szakíró is a pneumatikus gépek között tartja számon.
A gép vetési pontossága kiváló.

Szemenként vető gépek

Pneumatikus, szívó rendszerű szemenként vető gépek
A függőleges síkban forgó egy-, vagy két furatsort tartalmazó
vetőtárcsa (3) egyik oldalán magok, másik oldalán a vetőházban
(1) patkóalakú szívótér (2) található.
A szívás hatására minden furathoz néhány (1-3 db) mag tapad.
A felesleges magvakat a furatsorhoz képest állítható lesodró (4)
távolítja el. A vetőtárcsa működése ablakon (5) keresztül
ellenőrizhető. A szívó levegő hatékonyságát jól tömítő kopó
felület (2) biztosítja. Minden vetőegységhez külön magtartály
tartozik. A vetőgéppel, különböző tárcsákkal, különböző magvak
vethetők (kukoricától a zöldség magvakig).
A tőtávolság az eltérő furatszámú tárcsák
alkalmazásával, és a hajtókerék, valamint a
vetőtárcsa közötti áttétel változtatásával állítható.
A vetéssel egy menetben gyakran juttatnak ki
műtrágyát, talajfertőtlenítő szert, gyomirtó szert stb.
A szívó légáramú rendszerű a legelterjedtebb
szemenként vető gép.

Szemenként vető gépek

Pneumatikus, nyomó rendszerű szemenként vető gépek
A nyomás alatti tartályból gravitációs úton jut a mag az
azonos nyomású, furatokkal ellátott vetődobba.
A furatokon kiáramló levegő a magvakat a forgó dob
furataihoz szorítja (1-3 mag).
A fölösleges magokat kefehenger sodorja le.
A dob felső pontján gumigörgők zárják el a levegő útját,
így a magok a görgők síkjában elrendezett magvezető
csövek tölcsérjeibe hullnak.
A magvezető csöveken áramló levegő a magvakat a
csoroszlyákhoz szállítja és a barázdába lövi.
A tárcsás csoroszlya után takaró tárcsák és tömörítő
kerék halad.
A kivetett mag mennyisége a hajtó kerék és a vetődob
közötti áttétellel szabályozható.
A hazánkban általánosan alkalmazott gépet elsősorban
kukorica, napraforgó, szója vetésére alkalmazzák.

Burgonya ültető gépek
Történeti áttekintés

Előhajtatott burgonyát félautomata gépekkel ültetik.
A kelyhes félautomata ültetőgép kelyheibe (1) kézzel
adagolják a gumókat.
A kelyhek takarólemez előtt a gumókat körbe viszik és az
alsó ponton a sornyitó csoroszlya (2) által nyitott
barázdába ejtik.
A barázdát töltögető eketest, vagy tárcsapár zárja,
kialakítva a bakhátat is.
Automata burgonyaültetőként szorítóujjas gépeket
alkalmaztak.
A függőleges síkban mozgó ültető tárcsán rugó szorítású
ujjak voltak, amelyeket a tárcsa alsó részén vezérlőpálya
nyitott, így a burgonya tartályba merülő ujjak burgonyát
fogtak. Elhagyva a vezérlőpályát a gumót megszorították,
körbe vitték, majd alsó helyzetben a vezérlőpálya ismételt
hatására a barázdába ejtették. Bizonytalan gumófogás
miatt az ültetés pontatlan volt.

Burgonya ültető gépek
Merítő kelyhes ültető gépek

A mai korszerű ültető gépek merítő rendszerűek, kevésbé
sértik a gumókat, pontosabban ültetnek. A tartályból (7) a
gumók szabályozható rétegben (8) jutnak a kelyhekre.
Egy kehely több gumót is foghat. Rázószerkezet hatására
a kelyhekben csak egy gumó marad.
A kelyheket szállító szalag, vagy lánc átfordulása után a
gumók az előttük haladó kehely hátuljára esnek.
Pontosan illesztett ejtőcső (4) biztosítja a gumók helyzetét
az alsó, kieső pontig (3).
A gumók számára csoroszlya (9) nyit árkot, és takaró
tárcsapár (11) zárja azt, kialakítva a bakhátat. A pontos
ültetési mélységet szabályzó kerék (10) biztosítja.
A kelyhek mérete betétekkel illeszthető az ültető gumók
méretéhez.
A gép teljesíti a szigorú agrotechnikai követelményeket:
2% alatti tőkihagyás, 3% alatti kettős ültetés, 20% -nál
kisebb tőtáv eltérés.

Burgonya ültető gépek
Merítő kanalas ültető gépek

A merítő kanalas ültető gépek (bal oldal) a kanál alakjával biztosítják a pontos
ültetést. A kanál méreténél fogva, vízszintes helyzetben (1) több gumót merít.
Függőleges helyzetben (2) a kanálból, az ültető gumó méretéhez illesztett
betétbe kerül a gumó, ahova már csak egy gumó fér, a többi kieső gumó a
tartályba hull vissza (5). Egyéb funkciók az előző diával megegyezők.
A merítő rendszerű gépekkel előhajtatott burgonya is ültethető. Különösen igaz ez
a szállító szalagos (12) gépre (jobb oldal), ahol az egy rétegű adagolás kíméli a
gumókat Az egy rétegű adagoláshoz a szalag sebességét érzékelő (13) vezérli.

Burgonya ültető gépek
Merítő kanalas ültető gépek

A könnyebb betakarítás érdekében az ültetés jól elmunkált talajba történik bakhát,
vagy ágyás kialakításával. Az ágyásba több sor burgonyát ültetnek. A bakhát
kialakítása töltögető testtel, vagy tárcsapárral történik. A sekély ültetési mélység, a
bakhátas termesztés és a morzsalékos talaj csökkenti a betakarítás során
megmozgatandó talaj mennyiségét.
A burgonya sérülésének elkerülése érdekében az ültető gépeken kis méretű
adagoló tartályokat alkalmaznak. A területteljesítmény növelése végett billenthető
tartállyal pótolják a gumókat az adagoló tartályba.

Palántázó gépek
Fogóujjas palántázó gépek
A palántázó gépek fejlesztésénél egyik fontos szempont
az adagolási sebesség növelése.
A fogóujjas palántázó gépeknél a kezelőnek a palántát be
kell helyezni a fogóujjba (4), kísérni kell amíg a vezérlő
pálya (6) zárja a szorítólapot (4), csak ekkor teheti a
következő palántát a fogóujjba.
ltt nagy az időveszteség, kicsi az adagolási sebesség.
A szorítólap két részes, egy rugalmas acéllapból és egy szivacsból (4) áll, hogy a
palánták a szorítás során ne sérüljenek.
A palánta számára csoroszlya (2) nyitja a barázdát, ferde tömörítő kerék pár (7)
rögzíti a talajt a palánta körül, és simítólap (8) egyengeti el a talajt.
A palántázással egy menetben 2-3 dl víz adagolása szokásos.
Ez a palántázó gép elsősorban gyökeres palánták ültetésére alkalmas.
A palánta függőleges helyzete akkor biztosítható, ha a haladási sebesség és a
fogóujjak kerületi sebessége megegyezik.

Palántázó gépek
Szorítótárcsás palántázó gépek
Egyszerű palántakiültetés valósítható meg két ferdén
egymásnak szorított rugalmas tárcsával.
A két tárcsa a haladási irányban előre 1/3-ad részben
érintkezik egymással.
A palántákat a két tárcsa közé kell behelyezni, azok
körbeviszik és alul szétnyílva lehelyezik azt.
A talajban járó tárcsák töltése nehéz fizikai munka és a
tőtávolság tartása sem megoldott
Ezért kedvező megoldás, ha a palántákat a
szorítótárcsák közé adagoló szerkezet szállítja, ami
láncon elhelyezett vályúk sora lehet.
Az alsó képen az a pillanat látható, amikor a lánc éppen
átadja a palántát a szorítótárcsáknak.
Ezzel a módszerrel a munka kevésbé fárasztó, nagyobb
az adagolási sebesség, és a tőtávolság tartása is
megoldott. A gép szálas és tápkockás palántákhoz is
alkalmas.

Palántázó gépek
Láncos fogóelemes palántázó gépek
A kezelőnek lánc által szállított, vízszintes
helyzetben álló, nyitott fogó szerkezetbe kell a
palántákat behelyezni, azokat nem kell tartani,
követni, ami növeli az adagolási sebességet.
A fogószerkezetet vezérlőpálya (4) zárja.
A szorító elem alsó helyzetben nyílik és engedi el a
palántát, miközben a tömörítő kerekek (8) rögzítik
azt.
A gépkezelő a haladási iránnyal háttal ül, a
palántákat a szállítólánc alsó helyzetben hátrafelé
szállítja.
A haladási sebesség és a szorító elemek kerületi sebességének azonossága
biztosítja a palánta függőleges helyzetét.
A palántázó gép szálas és tápkockás palántához egyaránt alkalmas.

Palántázó gépek
Serleges palántázó gépek
A serleges palántázó gépeknél a palántát mozgató
serlegek a kezelő előtt függőleges síkban mozognak.
A serlegek helyzete mindig függőleges, így töltésük
egyszerű.
A serlegek alsó része a palánta behelyezésekor és
szállításakor zárt, alsó ponton vezérlő pálya
segítségével szétnyílik és a palántát a talajba helyezi.
A serleg szétnyíló alsó része éles, így a kívánt
palántázási mélységig a talajba tud hatolni és a palántát
a talajba tudja helyezni.
Az éles serleg fóliát is át tud lyukasztani, így
fóliatakarásos ágyás esetén fóliába is lehet palántázni.
Ennél a gépnél a nyitó csoroszlya elmaradhat, a
lehelyezett palántákat tömörítő kerekek rögzítik.
A gép tápkockás palánta kiültetésére alkalmas.

Palántázó gépek
Táras palántázó gépek
A táras palántázó gépeknél a palántát mozgató
serlegek (6-8 db) a kezelő előtt vízszintes síkban
mozognak.
A kezelő 6-8 serleget lát maga előtt, így a töltés
egyszerű, az adagolási sebesség nagy.
A serlegek alsó része a palánta behelyezésekor és
körbe szállításakor zárt, az ejtőcső felett vezérlő
pálya a serleg alját kinyitja és a palánta az ejtőcsőbe
esik.
A nagy esési magasság miatt a táras gépeket esés
csökkentő és pozicionáló egységgel szokták
kombinálni.
A lehelyezett palántákat tömörítő kerekek rögzítik.
A gép tápkockás palánta kiültetésére alkalmas.

Palántázó gépek

Revolverfej táras, vezetőküllős palántázó gépek
A vízszintes síkban forgó tárak (1) 8-12 (24)
serlegesek, jelentős adagolási sebességet biztosítva.
A kétoldalon nyitott serlegeket alul lemez zárja le,
amelyen csak az ejtőcső fölött van nyílás, ahol a
palánta az ejtőcsőbe eshet. A ferde ejtőcső (2)
csökkenti az esés sebességét, és a palántát a
vezérelt küllők (6) közé vezeti. A küllők, amelyek
tovább fékezik a palánta esését, haladási iránnyal
ellenkező irányban, de azonos sebességgel
mozognak, így a palánta lehelyezésének a
pillanatában a haladási irányú sebességük nulla.
A küllők a palántát addig tartják, amíg a tömörítő
kerék azt nem rögzíti. Ezután függőleges irányban
kihúzódnak a talajból.
A vezetőküllők helyett egyes gépeknél az ejtőcső
végén kitoló szerkezet alkalmaznak.

Palántázó gépek
Szalagos palántázó gépek

A szalagos palántázó gépeknél a konténeres palántákat (3x3-5x5 cm) ferde
szalagra helyezik, amelyek leszállítják azokat a talaj szintjére.
A szalagok végén adagoló szerkezet gondoskodik a beállított tőtávolság
tartásáról. A szalagok nyitócsoroszlya által készített árokba helyezik a palántákat,
amiket tömörítő kerekek rögzítenek.
Egy-egy szalag egy sor palántát ültet el.
A 4-6 soros gépeket 2 személy szolgál ki, és soronként és óránként akár 5000
palánta kiültetését is el lehet érni.

Előadás összefoglalása
Az előadás tárgyalja a mechanikus és pneumatikus sorvetőgépeket.
Foglalkozik a mechanikus és pneumatikus szemenként vető gépekkel.
Ennek keretében tárgyalja a peremcellás mechanikus, valamint a szívó és
nyomó rendszerű pneumatikus szemenként vető gépeket.
Ismerteti a félautomata és az automata burgonya ültető gépeket.
Ennek keretében történelmi áttekintést nyújt a korábban hazánkban alkalmazott
gépekről és részletesen taglalja a mai korszerű, merítő rendszerű gépeket.
Részletesen foglalkozik az előadás a palántázó gépekkel.
Bemutatja a fogóujjas, a szorítótárcsás, láncos szorítóelemes, a kelyhes, a
táras, a revolver fej táras, palántázó gépekkel.
Ez utóbbiaknál bemutatja a palánta esése csökkentésének megoldásait.
Végül bemutatja a szalagos palántázó gépeket, amelyekkel a mai gépek között
a legnagyobb palántázási sebesség érhető el.

Előadás ellenőrző kérdései
1. Miért terjedtek el az utóbbi időben a pneumatikus sorvetőgépek?
2. Milyen különbségeket tud felsorolni a sorvetőgépek és a szemenként vető
gépek között?
3. Miért van jelentősége a leforgatási próbának, és hogyan kell azt
végrehajtani?
4. Milyen palántázó géppel lehet fóliával fedett ágyásba palántázni?
5. Melyik palántázó géppel lehet a mai gépek között a legnagyobb palántázási
sebességet elérni?
Állítsa be adott sorvetőgépnél megadott adatok mellett a nyomjelző hosszát
négy változatban: a vetőgép közepétől , illetve a szélső csoroszlyától mérve,
úgy hogy a traktor első kerekét, illetve közepét vezetik a nyomon.

KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

A következő előadás címe: Öntözés gépei

Az előadás anyagát készítette: Csizmazia Zoltán

