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Kukorica betakarító gépek
Morzsolásos betakarítás

A szemes kukorica betakarítása átalakított arató-cséplő géppel történik.
Az alapgépet kukorica csőtörő adapterrel szerelik fel, és módosítják a cséplő-, és
tisztító szerkezetet.
A teljesítményigénytől és a cséplő szerkezet áteresztő képességtől függően 4-6-812 soros adaptereket egyaránt alkalmaznak.
A gépeket gyakran látják el elektro-hidraulikus rendszerű, sort érzékelő kormány
automatikával.

Kukorica betakarító gépek
Morzsolásos betakarítás

A kukorica szárat füles láncok szállítják a törőhengerek közé.
A bordás törőhengerek törőlécen húzzák át a szárat, amelyen a cső méreténél
fogva fennakad és letörik.
Az áthúzott szárat vízszintes tengelyű lengőkések aprítják fel és terítik szét a
földön.
A behúzó hengerek felszerelhetők késekkel, amelyek a szárakat behúzás
közben feldarabolják.
A lengőkéses aprító eben az esetben alul elvágja a szárat, és a lefelé hulló
szárdarabokat tovább aprítja és teríti.

Kukorica betakarító gépek
Morzsolásos betakarítás

A szár aprítására egyes gépeken tárcsás száraprítókat is alkalmaznak.
A csövek gyűjtőcsiga és ferde felhordón keresztül jutnak a cséplő szerkezetbe.
A dob kerületi sebességét 14-18 m/s –ra kell csökkenteni és a kosarat nagyobb
résméretű kosárra kell cserélni. A verőlécek közötti hézagokat lemezzel kell
kitölteni, hogy morzsolatlan csövek a dobon ne jussanak át. Dob és a kosár
közötti hézag (belépő/kilépő) 30-20 mm. A kosárcsere történhet elemenként,
vagy egy tagban. Használnak több terményhez alkalmas univerzális kosarakat.
A rostákat és a tisztító szerkezetet a kukoricaszem fizikai jellemzőihez kell
igazítani.

Kukorica betakarító gépek
Kukoricaszár kezelése

A kukoricaszár rendre rakható és begyűjtés után takarmányozás, almozási, vagy
tüzelési célra felhasználható.
Amennyiben a szárat nem kívánjuk begyűjteni, akkor aprítás után a talajon a
gép szétteríti.
Rendrakáshoz olyan gépet célszerű alkalmazni, amelyik a terményt talajjal nem
szennyezi (függőleges tengelyű aprító és csigás rendrakó).
Ekkor a termény rendfelszedő kocsival szedhető fel, vagy bálázható (bálázáshoz
állandó terű bálázó alkalmazása célszerű).
A szár begyűjtése esetén a vízszintes tengelyű száraprítókat kerülni kell, mert
azok a szárat szennyezik.

Kukorica betakarító gépek
Adapterek szállítása

A nagy munkaszélességű adapterekkel a közúton történő mozgás körülményes.
Korábban az adaptereket szállításhoz le kellett szerelni, ami munkaigényes
művelet volt.
A korszerű adapterek két oldala felhajthatók, így a kombájn szélességére
redukálható az adapter szélessége.
Ez lehetővé teszi az adapterekkel felszerelt arató-cséplő gépek közúton történő
mozgását. A biztonságos szállításhoz védőponyvát és jelzőlécet
alkalmazhatnak.

Kukorica betakarító gépek
Csöves betakarítás
A vetőmag céljára termesztett kukoricát csövesen takarítják be, mert a nagy
nedvességtartalmú kukorica morzsolása során a szemek sérülnek.
A csöves betakarítást csőtörő-fosztó géppel végzik.
A csöveket a már ismert csőtörő szerkezet töri le, majd szállító szerkezet
fosztó hengerekre juttatja.
A fosztó hengersor egymás mellett lévő, egymással szemben forgó
hengerpárokból áll.
A fosztó hengerek felületéből kiálló apró körmök segítik a levél megbontását,
amit a hengerek hántanak le.
A biztonságos fosztást leszorító lapok segítik.
A fosztott csövek szállító járműre kerülnek és természetes vagy mesterséges
szárítással állítják be a csövek nedvességtartalmát.
24 % nedvesség tartalom alatt a csövek sérülésmentesen morzsolhatók.
A tároláskori nedvességtartalom (14%) osztott szárítással is elérhető, ekkor a
csutkát nem kell 24 % alá szárítani.

Kukorica betakarító gépek
Csemegekukorica betakarítás

A csemegekukorica betakarító gépek csőtörő szerkezete hasonló a már
ismertetettel.
A letört csövek fosztás nélkül jutnak szállító járműre.
A csöveket hűtve hét-nyolc napig lehet tárolni minőségi romlás nélkül.
Értékesítése lehetséges:
─ fosztatlanul csövesen
─ fosztottan csövesen
─ fosztás után morzsolják, és morzsoltan.

Kukorica betakarító gépek
Szem-csutka keverék betakarítása
A szem-csutka keverék (CCM=corn-cob-mix) betakarítható átalakított aratócséplő géppel. Az átalakítás során:
─ a csőtörő adaptert kell felszerelni
─ a verőlécek közötti hézagot burkolni kell
─ a dobra zúzóléceket kell szerelni
─ a dob kerületi sebességét növelni kell (25-30 m/s)
─ a dob és kosár közötti belépő hézag 30 mm, kilépő hézag 5-7 mm
─ CCM kosár alkalmazása (15 mm átmérőjű huzalok távolsága 20 mm)
─ a szalmarázó ládák nyílásmérete engedje átesni a csutkadarabokat
─ a törekrosta mérete alkalmas legyen a csutkadarabok áteséséhez
─ a pelyvarostát el kell távolítani
─ a kalászkihordó csigát le kell fedni, de az eltömődési veszély miatt járatni kell
─ a ventilátor légsebességét csökkenteni kell
─ a helyes csutkaarány a dob kerületi sebességének, a szalmarázó és a rosták
átejtő keresztmetszetének változtatásával állítható be.

Kukorica betakarító gépek
Csőzúzalék (LKS) készítése

Készítéséhez csőtörő adapterrel felszerelt járva szecskázó gépet használnak.
A megkívánt 10-15% nyersrost tartalom elérése érdekében a zúzalékban
található a csövek teljes szem és csutka mennyisége, a csuhélevelek 80-100%-a
és a szár 20%-a.
A zúzalékban az ép szemek aránya kevesebb, mint 3-5% lehet.
A kedvező nedvességtartalom 40-65%.
A szem-csutka keverék és a csőzúzalék készítése energiaigényes, azonban a
silózás miatt a szárítási energia megtakarítható, ezzel energetikailag előnyös a
technológia alkalmazása.
Mindkét technológiával előállított takarmány helyi felhasználásnál előnyös.
A szem-csutka keverék sertésekkel, a csőzúzalék szarvasmarhákkal etethető.
A kitárolás után átrostált csőzúzalékkal is beállítható a sertések etetésére
alkalmas állapot.
A kirostált csuhélevél szarvasmarhákkal etethető.

Napraforgó betakarító gépek

Napraforgó betakarítása adapterrel szerelt arató-cséplő géppel történik.
A napraforgó adapteren tányéremelő kúpok gyűjtik a kihulló magokat és vezetik
a tányérokat a vágószerkezethez, amelyek a tányért rövid szárral vágják le. A
tányérokat motolla burkolat tereli, és jobb-bal menetes csiga szállítja a ferde
felhordóhoz.
A cséplődob kerületi sebessége 12-16 m/s, a dobhézag (belépő/kilépő) 36-8
mm. A verőléceket gumi verőlécre célszerű cserélni,
A rosták mérete és a légáram sebessége igazodik a napraforgómag fizikai
jellemzőihez.
A betakarítás soros adapterrel is végezhető.

Repce betakarító gépek

A repce betakarításához a kalászosokhoz használt vágóasztalt módosítani kell,
növelni kell a kasza és a csiga közötti távolságot (500-700 mm). Ez vagy a
kasza előretolásával, vagy betétlemez alkalmazásával oldható meg.
A vágószerkezet egyik, vagy mindkét oldalán két mozgópengés kaszát
alkalmaznak rendválasztáshoz. Szerencsés, ha a kasza és a csiga között
szállítószalag mozgatja a levágott terményt.
A haladási sebesség legfeljebb 5 km/h, a motolla kerületi sebessége 1,1-1,3
szorosa a haladási sebességnek. A dob kerületi sebessége 15-18 m/s.
A törekrosta lyukmérete kisebb mint gabonánál, a pelyvarosta 5,5-6,5 mm
méretű lyukrosta.
Ügyelni kell a jó tömítettségre.

Szója betakarító gépek

A szója betakarításkor a hüvelyek a talajtól 5-30 cm távolságban helyezkednek el.
A veszteség csökkentése érdekében flexibilis vágószerkezetet alkalmaznak.
A kasza 100 mm-es függőleges elmozdulási lehetőségét csuklós felfüggesztése
teszi lehetővé.
Tovább növelhető a kasza rugalmassága elektro-hidraulikus talajkopírozó
alkalmazásával.
A cséplődob kerületi sebessége 15-20 m/s, a cséplőrés mérete elöl 22-25 mm,
hátul 9-11 mm. A kosár 12 mm hézagú univerzális, vagy 18 mm-es kukoricakosár.
A rosták és a légáram a szója fizikai jellemzőihez igazodik.
A szója soros adapterrel is betakarítható.

Száraz borsó, száraz bab betakarító gépek
A száraz borsó és bab betakarítása átalakított arató-cséplő géppel történik.
A fontosabb átalakítások:
─ a vágószerkezetet kalászemelővel látják el
─ a cséplődob verőléceit gumi verőlécekre cserélik
─ a cséplődob kerületi sebessége 13-15 m/s
─ univerzális, vagy kukorica kosarat alkalmaznak
─ a cséplőrés bemeneti oldalon 22-26 mm, kimeneti oldalon 10-12 mm.
─ a rostaméretek a bab, illetve a borsó méretéhez igazodnak
─ a ventilátor fordulatszámát a borsó, illetve a bab lebegtetési sebességének
figyelembevételével állítják be
─ a betakarítás során figyelemmel kell kísérni a magtartályban a magot és
esetleges szemtörés esetén a kosárhézagot, illetve a dob kerületi sebességét
értelemszerűen módosítani kell.

Rizs betakarító gépek

A rizs betakarítására speciálisan kialakított kombájnokat alkalmaznak.
A vágóasztal alja sima lemez, csúszó talp nélküli, rendválasztója szántalp
kialakítású. Vágószerkezete védőujj nélküli, recézett élű, középvágású.
A kasza és a csiga közötti távolság állítható. Nagy átmérőjű, visszahajló fogú
motolla. Szöges dob, illetve kétdobos rendszernél az első dob szöges, a második
verőléces. Járó szerkezete fél lánctalpas. A kombájn szalmatépő szerkezete 50100 mm-es darabokra aprítja és szétteríti a szalmát. A rossz talajviszonyok miatt a
szemet lánctalpas járművel szállítják a tábla széléig és onnan hagyományos
szállító jármű viszi tovább.

Apró magvak betakarításának gépei
Az apró magvakat átalakított arató-cséplő géppel takarítjuk be, egy-, két-, és
hárommenetes változatban.
Egymenetes betakarításnál a motollalécekre 150 mm-re túlnyúló gumilapokat
kell szerelni. A cséplődobot gumi verőlécekkel szerelik fel. A törekrostát a mag
méretéhez állítják, a pelyvarosta helyett két egybe épített lyukrostát (6 mm és 23 mm lyukméret) szerelnek. A kalászcsiga fordulatszámát növelik.
Kétmenetes betakarításnál az első menetben rendre arató gép vágja le,
száradás után a második menetben rendfelszedővel szerelt arató-cséplő gép
szedi fel a rendet és csépeli el a terményt.
Hárommenetes betakarításnál az első két menet megegyezik a kétmenetes
megoldással, de a nagyra állított cséplőrés miatt a dob csak a könnyen leváló
magvakat csépeli ki. A harmadik menetben gubófejtő dob (dobtengelyen fejtő és
továbbító fogak sora helyezkedik el, és a dob drótszövetből készült hengerben
forog) fejti, dörzsöli ki a gubókat és továbbítja a tisztító szerkezetre, ahol a
tisztítás légárammal történik.

Az előadás összefoglalása
Az előadás részletesen tárgyalja a morzsolásos kukorica betakarítás gépeit,
ezen belül a csőtörő adapter felépítését, a cséplőszerkezet és a tisztítómű
beállítását, a szárfelhasználás lehetőségét és a gépek közúti mozgásának
megoldásait.
Foglalkozik a csemege kukorica betakarító gépekkel.
Érinti a szem-csutka keverék és a csőzúzalék készítésének gépeit.
Ismerteti a napraforgó betakarításának gépeit.
Bemutatja a repce betakarításához szükséges átalakításokat és beállításokat.
Taglalja a szója betakarításához szükséges arató-cséplőgép átalakításokat.
Tárgyalja a száraz borsó és a szárazbab gépi betakarításához szükséges
kombájn átalakításokat.
A repcén kívül egyéb apró magvak betakarításának módjait is ismerteti.
Végül bemutatja a rizs betakarításához szükséges gépeket és tárgyalja azok
főbb jellemzőit.

Az előadás ellenőrző kérdései
1. Mutassa be a tárgyalt négy kukorica betakarítási változatot, jellemezze
azokat.
2. Milyen átalakításokat igényel az arató-cséplő gép napraforgó
betakarításához?
3. Ismertesse a repce betakarításához szükséges átalakításokat és
beállításokat.
4. Mik a legfontosabb átalakítások és beállítások szója betakarítása esetén?
5. Mik a rizs betakarító gépek legfontosabb jellemzői?
Elemezze energetikailag a takarmányozási célra betakarított kukorica
különböző betakarítási módjait.
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