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Előadás áttekintése
Szálastakarmány betakarító gépek
─ kaszáló gépek
─ szársértő és szártörő gépek
─ rendkezelő gépek
─ rendfelszedő kocsik
─ bálázó gépek
─ járva szecskázó gépek
Kalászos gabonák betakarítása
─ arató-cséplő gépek

Szálastakarmány betakarító gépek
Alternáló mozgást végző kaszák

Az alternáló mozgást végző kaszák esetén a vágást
egy álló és egy mozgó késsor végzi.
A levágandó termény terelését is végző kaszaujjakra
szerelt recézett állópengék és a kaszasínre szerelt
és azzal alternáló mozgást végző sima élű pengék
között jön létre a vágás.
A tökéletes vágás érdekében az álló és a mozgó pengesor közötti hézagot (max
0,3 mm) be kell tartani, és a mozgópengék élezéséről folyamatosan kell
gondoskodni.
A vágási magasságot a kaszát két végén alátámasztó csúszósarúkhoz képest
lehet állítani.
A lengőmozgást végző tömeg miatt a kaszasebesség korlátozott (3-4 m/s), ezért
a haladási sebesség is mérsékelt (10-12 km/h). Az egyenetlen talajon az
áthidalás miatt a munkaszélesség sem növelhető korlátlanul, ezért a gép
területteljesítménye relatíve kicsi. Ez az egyik oka annak, hogy az alternáló
mozgást végző kaszák alkalmazása csökkent.

Szálastakarmány betakarító gépek
Rotációs kaszák

A körforgó mozgást végző rotációs kaszák esetén a termény levágását
vízszinteshez közeli síkban forgó tárcsákon elhelyezett lengőkések végzik (2 db).
A kések átfedéssel dolgoznak, ezért a késtartó tárcsák egymáshoz viszonyított
helyzete nem módosulhat. Ennek érdekében a hajtást a tárcsák tengelyeire
szerelt és egymásba kapcsolódó fogaskerékpárok, vagy lánc végzi.
A nagy kerületi sebességgel forgó kések (50-80 m/s) nem igényelnek állópengét,
a termény tehetetlensége elegendő támasztást jelent az elvágáshoz.
Az egyenletes száradás érdekében a kaszához szársértőt, vagy szártörőt
alkalmazhatnak. A levágott terményből rendterelő tömör rendet képez.

Szálastakarmány betakarító gépek
Szártörő hengerek

Az előző dián bemutatott szársértő helyett alkalmazhatnak szártörő hengereket,
elsősorban nehezen száradó szárú növények, pl. lucerna betakarításakor. A szár
megtördelése közelíti egymáshoz a levélzet és a szár száradási idejét és
meggyorsítja a száradást. A gyors száradás érdekében a szőnyegrend
kialakítása az előnyös, a rend kialakításánál azonban figyelembe kell venni, hogy
az erőgép járószerkezete nem taposhatja a rendet.
A tárcsás vágószerkezet helyett alkalmazható dobos, amelyet elsősorban
gyepek, vagy egyenetlen talajú egyéb takarmányok kaszálására használnak
eredményesen. A dobos vágószerkezet dobszáma mindig páros és a dobok
egymással szemben forogva képezik a rendet.

Szálastakarmány betakarító gépek
Rotációs kaszák
A kasza lehet traktor által szólóban vontatott, de a
területteljesítmény növelése érdekében több kaszát
össze lehet kapcsolni és a traktorra függeszteni.
A kasza kapcsolódhat a traktorhoz elöl, oldalt és hátul.
A traktor haladási irányának megfordításával (a traktor
hátsó függesztő műve jobban terhelhető) frontvágóvá
lehet alakítani a gépcsoportot.
Ebben az esetben a jobb rálátás biztonságosabb
üzemet, nagyobb munkasebességet és ezzel nagyobb
területteljesítmény elérését teszi lehetővé.
Több kasza összekapcsolásával (pl. 5 db) a
munkaszélesség akár 14 m-ig, a területteljesítmény
akár 20 ha/h-ig is növelhető.
A rotációs kaszák vágási magasságát a forgó rész alatt
elhelyezett, álló csúszó talpak cseréjével és a késtartó
tárcsák előre döntésével lehet állítani.

Szálastakarmány betakarító gépek
Rendterítő gépek

A renden lévő terményt a gyorsabb száradás érdekében
célszerű szétteríteni.
A rendterítők függőleges tengely körül forgó, villás
kerekek, amelyeknél küllők végén elhelyezett rugós ujjak
biztosítják a termény mozgatását.
A villáskerék síkja szabályozható (munka közben előre
dől), talajhoz képest a magassága mélységhatároló
kerékkel állítható.
A pontosan szabályozható magasság csökkenti a
rugótörés veszélyét (rugótörés esetén a rugót leesés
ellen biztosítják), és a termény szennyezését.
A rendterítő a területnagysághoz igazodva 4-6-8-10
kerekes változatban készül, munkaszélességük ennek
megfelelően 4-12 m.
A villás kerekek csuklós felfüggesztése pontos talajkövetést tesz lehetővé.
A gép oldalán rendhatároló alkalmazható.

Szálastakarmány betakarító gépek
Rendsodró gépek

A betakarítás előtt a szőnyegrenden lévő terményt rendbe kell sodorni.
A rendsodrók vezérelt ujjas villáskerekek, ahol a nagy átmérőjű (3,5-4,5 m)
forgórészen 11-13 rugósujj tartó kar található.
Az ujjtartó karokat görgős pálya vezérli úgy, hogy haladási irányban hátul a fogak
kiemelkednek, oldalt és elöl munkahelyzetbe fordulnak.
Az ujjtartó karok végén 4 db kettős hajlított rugó található.
A forgórészt 4 V alakban elrendezett kerék támasztja alá, amelyek tandem
elrendezésűek, és széles nyomtávon járnak, ezzel a villák magasságát pontosan
szabályozzák (a nagyobb nyomtávon futó kerekek a villák közelében
helyezkednek el). A rend szélessége és tömörsége állítható rendhatárolóval
szabályozható.

Szálastakarmány betakarító gépek
Rendsodró gépek

A rendsodró gépek 1-2-4 rotoros változatban készülnek, a kezelendő terület
nagyságának megfelelően, munkaszélességük 3,5-12,5 m.
A 2 rotoros változat alkalmas két rend képzésére (első kaszálásnál nagy
hozamnál előnyös), illetve egy rend képzésére kisebb hozam esetén.
A 4 rotoros változattal szabályozható a munkaszélesség 10-12,5 m között, és a
rendszélesség 1,2-2 m között.
A több rotoros gépeknél a rotorok felfüggesztése megfelelő keresztirányú
talajkövetést biztosít.
A gépek felépítése 3 m-nél kisebb szállítási szélességet tesz lehetővé.

Szálastakarmány betakarító gépek
Rendfelszedő pótkocsik

A megszáradt termény szálas formában történő betakarításához rendfelszedő
pótkocsit használnak. A rendet vezérelt ujjas rendfelszedő emeli fel a talajról és
vezérelt továbbító, lengő karokkal, vagy ujjas hengerrel közvetlenül, vagy aprító
kések közbeiktatásával juttatja azt a pótkocsi rakterébe. A pótkocsi rakfelületén
hátrafelé mozgó kaparólánc a zárt raktér hátuljába szállítja az anyagot,
folyamatosan tömörítve ezáltal.
A pótkocsi ürítése a hátfal nyitásával és a kaparólánc üzembe helyezésével
történik.
A talaj káros tömörítésének elkerülése érdekében a pótkocsit nagy felfekvő
felületű, tandem futóművel látják el.

Szálastakarmány betakarító gépek
Bálázó gépek
A bálázó gépek vezérelt ujjas felszedővel a rendről felemelik
a terményt, továbbítják a terménykamrába, tömörítik, majd
kötözik, vagy hálóval fogják körbe és ürítik. A zsineggel
kötözés olcsóbb, a hálózás gyorsabb és biztonságosabb.
Két alapvető típusuk van, az állandó- és a változó kamrás.
A állandó kamrás bálázó gépek préskamráját bordázott
görgők veszik körül, amelyek állandó belső teret
biztosítanak. A kamrába érkezett terményt a görgők
forgatják, tömörítik. A bála belseje a kezdeti laza állapot
miatt belül kisebb tömörségű, mint kívül. Ezen előtömörítő
szerkezettel és a felső három görgő kamra belsejébe
történő elmozdulásával segítenek. A görgők csak a bála
méretének növekedésével mozdulnak el kifelé, növelve a
tömörítés fokát.
A bálázó ellátható aprító berendezéssel (forgó késes
hengerrel szemben álló kések 5-6 cm hosszúságúra aprítják
a terményt).

Szálastakarmány betakarító gépek
Bálázó gépek
A változó présterű bálázók hevederes kivitelűek.
Előnyük, hogy a bálát folyamatosan tömörítik, így a
bála teljes keresztmetszetben egyenlő tömörségű,
bár a mag keménysége szabályozható.
A bálázó gép felszedő és továbbító szerkezete lehet
azonos az állandó présterűekével.
A végtelenített hevederek (4-6 db) a bálakamra teljes
szélességét kitöltik, zárt teret alkotva, így a veszteség csökkenthető (pl.
lucernánál jellemző a levélpergési veszteség).
A hevederek rugó,- vagy hidraulikus rendszer által feszített görgőkön futnak,
amelyek a bálázás kezdetén a bálacsatornát minimálisra csökkentik.
A bála átmérője és tömörsége általában szabályozható.
Amikor a bála elérte a kívánt méretet, a bálát álló helyzetben forgatva megkötik
(6-8 átfogás), vagy hálóval fedik, és a bálacsatornát nyitva a hevederek a bálát a
talajra gördítik. A bála esésének csökkentését villasor biztosítja.
A nagy hevedersebesség (3 m/s) miatt nagy bálázási sebesség érhető el.

Szálastakarmány betakarító gépek
Bálázó gépek
A szögletes nagybála készítő gépek nagy
teljesítményekre képesek (50 t/h).
A bálák keresztmetszete a legkisebb gépeknél 50x80
cm, a legnagyobbaknál 100x120 cm, a bála hossza
szabályozható, 50-300 cm között. Egy bála
elkészítésének ideje 26-28 s, a legnagyobb bálák
tömege 470-480 kg.
A bálázó nagy teljesítménye érdekében célszerű több
rendből egy szélesebb rendet képezni.
A bálázó gép felszerelhető aprító késekkel, aminek
következtében tömörsége fokozható.
A kész bálákat 4-6 helyen kötözőszerkezet köti át.
A nagy tömörségű bálák (a tömörség szabályozható)
alaktartóak, a szállító eszközök rakterét célszerűen
töltik ki, tároláskor jó térkitöltésűek.

Szálastakarmány betakarító gépek
Járva szecskázó gépek
A járva szecskázó gépek a terményt aprított
formában takarítják be.
Az aprítást késes dob végzi, amelynek szélessége
700-800 mm, átmérője 600-700 mm, késeinek
száma 20-24 db, fordulatszáma 1000-1200 1/min.
A szecskahosszúság 4-22 mm között állítható.
A szecskázó dobhoz behúzó és tömörítő hengerpár
továbbítja a terményt.
Silókukorica betakarításánál szemroppantó
hengerpár alkalmazható.
Az aprított termény dobóventilátor segítségével jut a
mellette vontatott járműre.
A gépet ellátják a vezető fülkéből kezelhető élező
berendezéssel és állókés állító lehetőséggel.
Az aprító szerkezet épségét fém és kődetektor védi.

Szálastakarmány betakarító gépek
Járva szecskázó gépek

A járva szecskázó gépek kaszáló, rendfelszedő, valamint silókukorica
betakarításához soros adapterekkel szerelhetők fel. Ez utóbbi lehet forgókéses
rendszerű.
A kaszáló adapter a korábban már tárgyalt rotációs kasza.
A rendfelszedő adapter a bálázó gépeknél említett vezérelt ujjas rendszerű.
A forgókéses adapter 2-4 forgórészes. 2-2 forgórész szembe forog, terelő elemek
juttatják az anyagáramot a szecskázó dobhoz.
A vágószerkezet egyenletes vágását, eltömődés mentes üzemét terelőujjak
biztosítják.

Arató-cséplő gépek
Kalászos gabona betakarítása

Arató-cséplő gépek
Kalászos gabona betakarítása

A vágóasztal szélessége (4-12 m) területnagyság
függő, magassága, keresztirányú helyzete állítható.
Dőlt gabona esetén kalászemelő emeli fel a gabonát
és továbbítja a vágószerkezethez.
A normál vágású alternáló kasza álló és mozgó
pengéje is recézett.
A vízszintes és függőleges síkban is állítható motolla
kerületi sebessége (vk) munkasebesség (vh ) függő
(vk/ vh =1,05-1,2) terelőujjai a függőlegeshez képest
szabályozhatók.
A levágott terményt jobb-bal menetes csiga szállítja
középre, ott egy vezérelt ujjú bedobó szerkezet
juttatja a ferde felhordó lánchoz.
A felhordó lánc házát kő-, illetve fémkiválasztó
kamrával látják el.
A vágószerkezet két oldalára rendterelőt szerelnek.

Arató-cséplő gépek

Kalászos gabona betakarítása
A cséplőszerkezet kereszt-, és hosszdobos rendszerű
lehet. A keresztdobos rendszernél gyorsító dob
adagolja a terményt a dob és a kosár közé.
A verőléces dob kerületi sebessége 28-32 m/s.
A dobot 110-150o-ban kosár veszi körül.
A dob és a kosár közötti hézag terményfüggő és
forgás irányban bővülő (belép/kilépő) 13-3 mm. A
cséplőszerkezet áteresztő képessége (szem+szalma)
8-18 kg/s, 1,5 % szemveszteség mellett.
A dobból kilépő szalmát oszlató verő lazítja és juttatja
a szalmarázóra.
A hosszdobos arató-cséplő gépeknél a cséplődob zárt
kosárban helyezkedik el. A cséplőszerkezet egyetlen
mozgó eleme a rotor, mely folyamatosan szállítja
végig a terményt a cséplőcsatornában, nagy
áteresztőképességet biztosítva a gépnek.

Arató-cséplő gépek
Kalászos gabona betakarítása

A cséplőszerkezetből a szalma a szalmarázóra kerül. Amely lehet ládás és
rotoros rendszerű. Az egymás mellett elhelyezett szalmarázó ládák lengő
mozgást végezve rázzák a szalmát és választják ki a még benne lévő töreket,
pelyvát, szemet, amelyek a törekrázó asztalra kerülnek. A szalmarázó ládák felett
lazítók segítik a szalma fellazítását. A szalmarázó ládák helyettesíthetők
hengeres szalmaszétválasztókkal, amelyek intenzív szétválasztást biztosítanak,
a szalmát azonban apróra zúzzák. Amennyiben szálas szalma betakarítása a cél,
a szalmarázók előnyösebbek.

Arató-cséplő gépek
Kalászos gabona betakarítása

A cséplőszerkezetből és a szalmarázóról a törek, pelyva és a szem a törekgyűjtő
asztalra, onnan a törekrostára kerül. A törekrostán áthullva a pelyvarostára jut a
pelyva és a szem. A szem áthull a pelyvarostán és a szemgyűjtő csigába, majd
felhordóval a magtartályba jut. A töreket és a pelyvát légáram fújja ki a gépből és
a szalmával együtt a talajra jutnak. A rosták a magmérethez igazíthatók
(állíthatók, vagy cserélhetők), a légáram a ventilátor fordulatszámának
állításával módosítható. A légsebesség helyes megválasztásánál szem nem
juthat ki a törekkel, pelyvával a gépből. A letört, de ki nem csépelt kalászokat
csiga gyűjti és juttatja vissza a cséplő szerkezetbe.

Arató-cséplő gépek
Kalászos gabona betakarítása

A szalmát a további felhasználástól függően az aratócséplőgép rendre rakja, vagy teljes szélességbe
szétteríti és a talajba dolgozható.
Szétterítés esetén a szalma aprító egységbe kerül és
felszecskázva jut a terítő szerkezetbe.
A rendre rakott szalma bálázható és almozási,
energetikai és egyéb ipari célra felhasználható.
Az arató-cséplő gépek tisztító szerkezete akkor végez
optimális munkát, ha a tisztító szerkezet hossz és
kereszt irányban vízszintes. Ezért a lejtőn művelő
gépeket ellátják helyzetérzékelővel és hidraulikus szint
kiegyenlítővel. Különösen kritikus az oldallejtés, ahol a
rosták terhelése egyoldalúvá válik. Szintkiegyenlítővel
20% oldallejtésig megmarad a tisztítás teljesítménye
és minősége.

Arató-cséplő gépek
Kalászos gabona betakarítása

A precíziós gazdálkodás megkívánja a hely-specifikus
hozammérést.
A korszerű arató-cséplő gépeket ellátják
nedvességmérővel is felszerelt különböző elven működő
hozammérő berendezéssel, amelyek térfogatáram,
impulzus, stb. alapján mérnek
A dőlésszöget is érzékelő rendszer hasznos
információkat biztosít a vezetőnek. Az elektronikus
rendszer többek között az alábbi adatokat jelezheti:
─ áteresztő képesség [kg/s]
─ hozam [t/ha]
─ összes betakarított szem mennyiség [t]
─ nedvességtartalom [%]
─ hozam adott nedvességtartalomnál [t/ha]
A korszerű arató-cséplő gépeket ellátják automatikus
kormányzással.

Előadás összefoglalása
Az előadás tárgyalja a szálastakarmányok betakarításánál alkalmazott
alternáló és rotációs kaszákat, és a kaszákkal integrált szársértő, illetve
szártörő berendezéseket.
Foglalkozik a rendkezelő és rendsodró gépekkel.
Bemutatja a rendfelszedő pótkocsikat.
Ismerteti a hengeres és a négyszögletes nagybála készítő gépeket.
Taglalja a járva szecskázó gépeket.
Részletesen foglalkozik a kalászos gabona betakarítás gépeivel.
Ennek keretében ismerteti az arató-cséplő gépek vágószerkezetének,
cséplőszerkezetének, tisztító művének legfontosabb jellemzőit, a
szalmakezelés módozatait.
Bemutatja a precíziós gazdálkodás egyik fontos feltételeként alkalmazott
hely-specifikus hozam-, és nedvességmérés megoldását.

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

Hasonlítsa össze az alternáló és a rotációs kaszákat.
Ismertesse a rendkezelők és a rendsodrók legfontosabb jellemzőit.
Hogyan lehet növelni a rendfelszedő pótkocsi által szállított anyag
mennyiségét?
Mi a különbség az állandó-, és a változó terű körbálázó gépek között?
Mi befolyásolja a járva szecskázó gépek szecskahosszúságát?

Sorolja fel, mi okozhat szemveszteséget és szemtörést az arató-cséplő
gépeknél és azt hogyan lehet megszüntetni, vagy mérsékelni.

KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

A következő előadás címe:
Betakarító gépek 2.
Az előadás anyagát készítette: Csizmazia Zoltán

