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Az előadás vázlata
Növényvédő gépek alkalmazástechnikai kérdései
─ adagolás egyenlőtlenség
─ szórásegyenlőtlenség
─ szórófejek kiválasztás
─ szórófejek kiválasztás szántóföldi permetezőgépeknél
─ szórófejek kiválasztás ültetvény permetező gépeknél
Növényvédő gépek áramlási rendszere
A cseppképzés módjai és problémái
Szántóföldi permetező gépek szórókeret megoldásai
Ültetvénypermetező gépek szórókeret megoldásai

Növényvédő gépek alkalmazástechnikai
kérdései
Adagolás egyenlőtlenség fogalma, meghatározásának módja. Az adagolás
egyenlőtlenség a beállított térfogatáramtól való eltérés. Meghatározása:
üzemelő permetezőgépnél, állandó nyomáson (4 bar), bármelyeik szórófejnél,
kalibrált mérőedénnyel, vagy átfolyás mérővel (rotaméter, vagy kézi átfolyás
mérő) , meghatározott ideig mérni a szórófej által kibocsátott folyadék (általában
víz) mennyiséget, legalább háromszori ismétléssel.

mérőhenger

rotaméter

kézi átfolyás mérő

Növényvédő gépek alkalmazástechnikai
kérdései
Adagolás egyenlőtlenség (e%) meghatározása az alábbi összefüggéssel
történik:
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Ahol:
─

xmax az ismétlés során mért legnagyobb mennyiség

─

xmin az ismétlés során mért legkisebb mennyiség

─

x

az ismétlések során mért mennyiségek átlaga

e megengedett értéke + 5%.
Amennyiben az adagolás egyenlőtlenség értéke a megengedettnél nagyobb, az
szivattyú hibára, szabályzó rendellenességre, vagy az áramlási rendszer
tömlőinek elhasználódására utal.

Növényvédő gépek alkalmazástechnikai
kérdései
Keresztirányú szórásegyenlőtlenség (CV%). A gép munkaszélességében a
permetlé elosztását jelenti. Meghatározása stabil-, vagy mobil mérőpaddal.

stabil mérőpad
mobil mérőpad
A stabil mérőpadon a keret szélességét meghaladó szélességű, 100 mm
osztású hullámfelületről, a mobil mérőpad esetén az 1 m széles, 100 mm
osztású hullámfelületről jut a folyadék mérőhengerekbe. A mobil mérőegységet
számítógép lépteti a szórókeret alatt. A kiértékelést számítógép végzi.

Növényvédő gépek alkalmazástechnikai
kérdései
A keresztirányú szórásegyenlőtlenség (CV%) meghatározása az alábbi
összefüggéssel történik:
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Ahol:
─ xi a mérőhengerenként felfogott folyadék mennyiség
─ x az összes mérőhengerben felfogott folyadék mennyiségek átlaga
─ n a mérőhengerek száma
CV megengedett értéke új gép esetén 7 %, használt gépnél 10 %.
A CV mérés előtt a szórófejeket ellenőrizni kell és a hibásakat ki kell cserélni.
Amennyiben a CV meghaladja a megengedett értéket, úgy a hibát meg kell
keresni (szórófej kopás, beállítás, méreteltérés stb.), azt meg kell szüntetni és a
mérést újra elvégezni. Ezt a mérést az erre kijelölt állomások végzik.

Növényvédő gépek alkalmazástechnikai
kérdései
A szántóföldi permetezőgépek hosszirányú szórásegyenlőtlensége épp úgy
fontos, mint a keresztirányú.
A szabvány a névleges kijuttatott értéktől való eltérést határozza meg, ennek
megengedett értéke 6%.
A CV értéket 3%-ban adja meg.
A hosszirányú szórásegyenlőtlenséget nem mérik, mert két tényező határozza
meg, az adagolás egyenlőtlenség és a sebességváltozás.
A sebességváltozás általában önmagában nagyobb mint 3%, ezért csak
sebességfüggő permetlé adagolással tartható a szabvány által előirt érték.
A sebességarányos kijuttatás ellenőrző, vagy szabályzó rendszer
alkalmazásával oldható meg. Ezek működését a permetező gépek üzemeltetése
részben ismertetjük.

A szórófejek kiválasztása
A szántóföldi permetezőgépek beállításának egyik fontos kérdése a szórófejek
helyes kiválasztása, mely a munkaszélesség B [m], a kijuttatandó mennyiség Q
[dm3/ha], és az üzemi sebesség v [m/s] ismeretében az alábbi összefüggéssel
történik:
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Amennyiben a qö értékét osztjuk a szórófejek számával, megkapjuk egy
szórófej teljesítményét q1 [dm3/min].
A q1, valamint a permetezés célja által meghatározott nyomás p [bar]
ismeretében katalógusból kiválasztható a megfelelő méretű szórófej.
A beállított és permetlével félig feltöltött permetezőgéppel célszerű próbaszórást
végezni ismert hosszon, ahol a munkaszélesség és a permetezési hossz
szorzata adja a bepermetezett területet. Visszaméréssel meghatározható az
elfogyott permetlé mennyisége. Ezt hasonlítva a normához az esetleges eltérés
megállapítható és szükség szerint korrigálható.

A szórófejek kiválasztása
Az ültetvénypermetező gépek szórófejeinek kiválasztása a szántóföldi
permetezőgépek esetében bemutatott összefüggés segítségével történik. Itt a
munkaszélesség B [m] az ültetvény sortávolsága, a kijuttatandó mennyiséggel
Q [dm3/ha], és az üzemi sebességgel v [m/s] ugyan úgy számolunk. A q1
azonban másképpen számítható, mivel a szórókereten eltérő méretű szórófejek
is alkalmazhatók. A szórófejek térfogatáramának és a gép adagolás
egyenlőtlenségének a meghatározása is módosul.
A térben elhelyezkedő szórófejek teljesítménye csak
speciális módon mérhető. A méréshez a szórófejek
számával egyező számú mérőhengert alkalmaznak
A szórófejek és a mérőhengerek tömlőkkel
csatlakoznak. A mért adatok a szórófejek
kiválasztását épp úgy segítik, mint az adagolás
egyenlőtlenség meghatározását. Ez utóbbi
meghatározásának módja a korábban ismertetettel
megegyezik.

A szántóföldi permetező gépek áramlási
rendszere
Itt csak az áramlási rendszer fontosabb, a pontos kijuttatást javító és a
környezetterhelést csökkentő elemekkel foglakozunk.
A technológiai zavarok csökkentése szempontjából fontosak az áramlási
rendszerben alkalmazott szűrők (4 db) . A nyomó oldali szűrők terhelését
jelentősen csökkentette az öntisztító szűrők alkalmazása.
A permetlé (1) a szűrőbetét (3) és a keresztmetszet
szűkítő kúp (4) közötti résbe érkezik, egy része a
szűrőbetéten áthalad, és a szórófejekhez jut (5), másik
része a szűk keresztmetszeten felgyorsulva
visszaáramlik a tartályba (7), lemosva a szűrőbetét
belsején lerakodó szennyeződést. A visszaáramló
permetlé mennyisége szűkítővel (6) szabályozható,
egyes gépeknél szükség szerint elzárható. A szűrő
eltömődése esetén a permetlé kikerülő ágon (2)
keresztül jut vissza a tartályba. Az öntisztító szűrő a
szűrők tisztítására fordított időt is jelentősen csökkenti.

A szántóföldi permetező gépek áramlási
rendszere

A korszerű szántóföldi permetező gépeken membrán-, az ültetvénypermetező
gépeken membrán- és dugattyús szivattyúk biztosítják a szórófejek
működéséhez, a permetlé keveréséhez és a nyomásszabályozáshoz szükséges
nyomásingadozás mentes permetlé mennyiséget.
Mindkét szivattyú előnye, hogy a nyomás változásával
csak minimális mértékben módosul a térfogatáram, és
nyomásviszonyaik kielégítik a szántóföldi permetező
gépek 1-10 bar, ültetvénypermetező gépek 10-30 bar
nyomásigényét. A nyomásingadozást mindkét
szivattyúnál légüst mérsékli. A légüst szakszerű
előfeszítése (a permetezési nyomás 1/3-a, de
legfeljebb 5 bar) mind a kiegyenlített folyadékszállítás,
mind a membrán szivattyú élettartama szempontjából
fontos. Dupla szivattyú esetén az egyik a keverő
szivattyú. Ebben az esetben a keveréshez szükséges
permetlé mennyiség jól szabályozható, igazítható a
tartály töltöttségéhez.

A szántóföldi permetező gépek áramlási
rendszere

A permetlé mennyiség pontos beállítása csak megfelelő nyomásszabályzóval
lehetséges. A mai korszerű permetező gépeken a vezetőfülkéből szabályozható
nyomóarmatúrákat alkalmaznak.
A nyomóarmatúrán a központi nyomásszabályzót, a
főelzáró szelepet és a szakaszoló kapcsolókat
egyaránt villanymotor működteti. A szerkezeti kivitel
lehetővé teszi, hogy áramzavar esetén ezek kézzel is
kezelhetők legyenek. Minden szakaszolókapcsolónak
önálló nyomásszabályzója is van.
A nyomás pontos beállításának ellenőrzését
nyomásmérő óra biztosítja, amelynek 5 bar alatt o,1
bar, a felett 1 bar leolvasási pontosságot kell
biztosítani. Vannak nem lineáris beosztású (feszített
számlapú) órák, amelyek mindkét nyomástartományra
alkalmasak. Az órák rendszeres hitelesítéséről
gondoskodni kell.

A szántóföldi permetező gépek áramlási
rendszere

Az áramlási rendszer ellenőrzéséhez, illetve szabályozásához folyamatosan
mérni kell a szórófejekhez jutó permetlé mennyiséget. Erre a célra általában
turbinakerekes áramlásmérőket (átfolyás mérő) alkalmaznak.

Az átfolyás mérőn átáramló permetlé a
turbinakereket forgásba hozza, amelynek
lapátjai állandó mágnes előtt elmozdulva
indukciós jelet biztosítanak, amelynek
intenzitása arányos az átfolyt mennyiséggel.
Járókerékre szerelt indukciós jeladóval, vagy
radar sebességmérővel útjel biztosítható. Az
átfolyás mérő által szolgáltatott jel és az útjel
egybevetésével számítógép biztosítja az
ellenőrző rendszer működéséhez szükséges
jelet, vagy szabályozza a területarányos
kijuttatást.

A szántóföldi permetező gépek áramlási
rendszere

A növényvédő gépek üzemeltetésének technológiai biztonsága és a környezet
terhelésének csökkentése szempontjából egyaránt fontos az öblítő tartály (tiszta
vizes tartály) szerepe, szakszerű alkalmazása.
A permetlétartály űrtartalmának 1/10-ét kitevő
tartályban mindig tiszta víz van, amelyet az alábbi
célra lehet felhasználni:
─ permetezés szünetében az áramlási rendszer
átöblítése
─ a permetezés befejezése után a tartályban
maradt permetlé felhígítása és kipermetezése a
már kezelt felületre
─ a permetezőgép tartályának belső és külső
mosása
A fentiek érdekében az öblítő tartály az áramlási
rendszerhez csatlakoztatható.

A permetező gépek cseppképzési
rendszere
A permetező gépek cseppképzése lehet:
─ hidraulikus
─ pneumatikus (légporlasztás)
─ mechanikus
─ termikus
Bár a gyakorlatban mindegyikre van példa, az esetek nagy százalékában
hidraulikus cseppképzést alkalmaznak. Itt a permetlevet nyomás alatt, megfelelő
kiképzésű és méretű szórófej nyíláson kényszerítik át, aminek következtében a
permetlé cseppekre bomlik.
A mai technikai szinten jól kezelhetők a 150-350 μm méretű cseppek.
A 150 μm-nél kisebb cseppek elsodródnak, beszáradnak, nem juttathatók a
célfelületre, veszteséget és környezeti károkat okoznak.
A 350 μm-nél nagyobb cseppek a célfelületről legördülnek, a talajra jutnak,
veszteséget és környezeti károkat okoznak.
A szórófejek fejlesztésének célja elsősorban az optimális méretű cseppek
hányadának növelése, a kis cseppek kezelése és a nagy cseppek célfelületen
tartása.

A permetező gépek cseppképzési
rendszere
Hidraulikus cseppképzés esetén relatíve nagy szórófej nyílás mellett (dugulás
elkerülése) apró cseppek létrehozása a folyadék gyors cirkulációjával
(cirkulációs szórófejek), felületnek ütköztetéssel (felület ütközéses szórófejek),
vagy két folyadéksugár egymásnak ütköztetésével (folyadék ütközéses
szórófejek) lehetséges.
A cirkulációs szórófejek nagynyomású (10-30 bar), kúpsugaras szórófejek és
elsősorban ültetvény permetezésnél használatosak.
A felületütközéses szórófejek kisnyomású (1,5-3 bar), lapos sugarú szórófejek,
főleg gyomirtó szerek kijuttatására használatosak.
A folyadék ütközéses, réses szórófejek a leg változatosabb szórófejeket foglalják
magukba. A közepes nyomástartományban (1,5-10 bar) használt, lapossugarú
szórófejeket elsősorban a szántóföldi szóró kereteken alkalmazzák. Kis
nyomáson helyettesítheti a felület ütközéses, nagyobb nyomáson a cirkulációs
szórófejeket. Emellett speciális célú szórófejek is készülnek folyadékütközéses
elven (kettős lapos sugarú-, excenter szórófejek, stb.).

A szántóföldi permetező gépek
keretmegoldásai
A szántóföldi permetező gépeken síkszóró kereteket alkalmaznak, ahol a
szórófejek egy síkban, a talajtól azonos magasságban helyezkednek el. Az
egyenletes permetléeloszlás érdekében a szórófej magasságot állandó értéken
kell tartani. Ezt az inga felfüggesztésű keretekkel lehet legjobban megvalósítani.
Az egy ponton felfüggesztett (1), önbeálló
keret függőleges síkú lengését
lengéscsillapítók (4), és súrlódó betétek
(5, 6), horizontális irányú lengését
lengéscsillapítók (7) akadályozzák meg.
Lejtőn művelés esetén az önbeállást
ütközőcsap (3) gátolja. A kiegyenlített
tömegű keret haladás közben kisebb
lengéseket végez, vízszintes terepen
azonban beáll vízszintes síkba.

Ültetvény permetező gépek
keretmegoldásai
Ültetvénypermetező gépeknél a célfelület térben helyezkedik el, melyet központi,
vagy osztott szóró keretekkel lehet permetezni.
Központi szóró szerkezetnél a szórófejek szóró
íven helyezkednek el, különböző távolságra a
célfelülettől. A permetcsepp a célfelületig nagy
távolságot tesz meg, ezért eljuttatásához nagy
mozgási energia szükséges, ami nagy
nyomással, és relatíve nagy cseppmérettel
érhető el. A nagy nyomás miatt (15-30 bar) sok
apró csepp is keletkezik, amely a célfelületet
nem éri el (beszárad, elsodródik). Ez a
veszteség mérsékelhető, ha a szórófejek
irányát, méretét, valamint a szállító levegő
irányát, tömegét, és sebességét jól állítják be.

Ültetvény permetező gépek
keretmegoldásai
Kedvező eredmény érhető el osztott szóró keretekkel.
Osztott szóró keretnél a ventilátor (axiál, vagy
radiál egyaránt lehet) által szállított levegőt fúvó
csövekre bontják és a csövek végét szórófejként
alakítják ki (légporlasztású , vagy kombinált
cseppképzésű szórófej). A csövek elrendezése
módosítható, így az aktuális célfelülethez (szőlő,
gyümölcsös) igazítható. A célfelülethez közel
helyezett szórófejek,és levegő kilépő nyílások
intenzív levél mozgatást biztosítanak és a
legkisebb cseppeket is biztonságosan juttatják a
célfelületre (szín és fonák). Ezzel csökkenthető a
veszteség és a környezetterhelés egyaránt.
Kisebb cseppek képzésével a felhasznált
permetlé mennyisége csökkenthető.

Előadás összefoglalása
A permetező gépek hatékony, környezetkímélő használata igényli a gépek
pontos beállítását, ennek ellenőrzését (adagolás egyenlőtlenség,
szórásegyenlőtlenség), valamint a megfelelő szórófejek kiválasztását és
alkalmazását.
A permetező gépek áramlási rendszerében található szerelvények
optimalizálásával megteremthetők a kedvező gépbeállítás és üzemeltetés
feltételei.
A hatékony permetezést alapjaiban érinti a cseppképzés módja, a jól kezelhető
méretű cseppek részarányának növelése, az apró, sodródó, beszáradásra
hajlamos cseppek kezelése és a nagy méretű, a célfelületről legördülő cseppek
felületen tartásának megoldása.
A permetlé egyenletes kijuttatását szántóföldi permetezőgépek esetén
befolyásolja a szóró keret függesztésének megoldása, a keretlengés
mérséklése. Ültetvény permetező gépek esetén a célfelülethez közel elhelyezett
szórófejek és légkifúvó nyílások biztosítanak hatékony permetezést, csökkent
veszteséget és környezeti terhelést.

Előadás ellenőrző kérdései
1. Határozza meg az adagolás egyenlőtlenség fogalmát, kiszámításának
módját.
2. Ismertesse a keresztirányú szórásegyenlőtlenség meghatározásának
megoldásait.
3. Ismertesse az öblítőtartály feladatát, alkalmazásának lehetőségeit.
4. Ismertesse a folyadékütközéses szórófejek legfontosabb jellemzőit.
5. Milyen megoldás segíti a szóró keret lengésének mérséklését?
6. Miért előnyös ültetvénypermetező gépeknél az osztott keret?
Adott beállítási jellemzőkkel és eszközökkel mutassa be a szórófejek
kiválasztásának módját.
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