
MŰSZAKI ISMERETEK

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése
TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010



Az előadás áttekintése

Burgonya betakarítás gépei
─ száreltávolítás gépei
─ rendrakó gépek
─ kocsi rakó gépek
─ burgonyakombájnok
Cukorrépa betakarítás gépei
─ fejező szerkezetek
─ kiemelő eszközök 
─ tisztító rendszerek
─ egymenetes betakarító gépek
Zöldborsó betakarítás gépei
Zöldbab betakarítás gépei



Burgonyabetakarító gépek
Burgonyaszár eltávolítása

A betakarítás hatékonyságának növelése érdekében célszerű a szár eltávolítása.
Egyik megoldás a bakhátak profilját követő vízszintes tengelyű, lengőkéses 
szárzúzó alkalmazása.
A mechanikus száreltávolítással a szár tömege megmarad, csupán annak 
kiválasztása lesz könnyebb, ezzel a betakarító gép terhelése csökkenthető.
Az eltérő hosszúságú lengőkések a szár jelentős részét lezúzzák, és annak zöme 
bakhátak közé kerül. 
Fontos, hogy a szármaradványok hossza ne haladja meg a 200 mm-t, ebben az 
esetben a betakarító gép tisztító szerkezetén könnyen áthull.
A jó aprításhoz a lengőkések kerületi sebessége 60-65 m/s.
.



Burgonyabetakarító gépek
Burgonyaszár eltávolítása

Amennyiben a szár tömegét kívánjuk csökkenteni, úgy vegyszeres kezelés 
(defoliálás) alkalmazható. A betakarító gépnek ekkor sokkal kisebb tömegű szárat 
kell kezelni, a hosszú szár azonban nehezíti annak kiválasztását.
A mechanikus és a vegyszeres kezelés kombinációja a tömeget is csökkenti és a 
kiválaszthatóságot is javítja. Ekkor a gép elejére a szárzúzót, hátuljára a 
permetező egységet szerelik.
A szárzúzó a burgonya kiemelésével egy menetben is üzemeltethető, ekkor az 
erőgép elejére a szárzúzót, hátuljára a kiemelő gépet csatlakoztatják. A lezúzott 
szárat ebben az esetben kihordó szerkezet oldalra, a burgonyarendek közé 
szállítja, nem akadályozva az erőgép munkáját.



Burgonyabetakarító gépek
Burgonya kiemelése, rendre rakása

A burgonya betakarítása egy-, és két menetben történhet.
A kétmenetes betakarításnál az első menetben a kiemelés és rendrakás történik 
meg, a másodikban pedig a rendről felszedés és szállító járműbe rakás.
A kétmenetes betakarítás előnye, hogy a burgonya a renden szárad, 
eltarthatósága javul, a betakarítási teljesítmény növelhető.
A rendrakó gépek passzív ásószerkezettel és a kiemelt föld kirostálása 
érdekében láncrostéllyal rendelkeznek.
A földtől szétválasztott burgonyát csúszdán át szűkített rendre, a talajra rakják 
vissza. Oldalt kihordó szerkezettel ellátott kiemelő gépek esetén több sorról, 
illetve menetről, egy rend képezhető.



Burgonyabetakarító gépek
Burgonya betakarító gépek szerkezeti kialakítása

A burgonyakiszedő gépek, amelyek a 
burgonyát szállító járműre továbbítják, 
összetett gépek, amelyeket elemeiben 
érdemes megismerni. A burgonyabetakarító 
gépek az alábbi fő egységekből épülnek fel:

─ mélységszabályozást is biztosító profilhengerek, a veszteséget csökkentő       
síktárcsával (3)

─ első tisztító rostély (5) 
─ rögroppantó hengerpár pozíciója (amennyiben van) (6)
─ második tisztító rostély (7)
─ tisztító hengersor (8)
─ harmadik rostélylánc (9)
─ kihordó szerkezet (10)



Burgonyabetakarító gépek
Burgonya betakarító gépek szerkezeti kialakítása

A burgonya kiemelése passzív ásószerkezettel történik, amely általában osztott.
A bakháton profilhenger jár, megroppantva a bakhátat, segítve az elválasztást és 
biztosítva a pontos mélységszabályozást (az eredeti talajfelszínhez képest 
maximum 5-6 cm mélységű ásás).
A pontos soron vezetést elektro-hidraulikus sorvezető automata biztosítja.
Ágyásos termesztésnél a profilhenger szélessége igazodik az ágyás 
szélességéhez. A profilhengereket oldalról függőleges síkú tárcsák zárják le, 
csökkentve a burgonya oldalra kigurulását, és ezzel csökkentve az elhagyási 
veszteséget. A gép kiemelésekor a profilhengerek záródnak az ásószerkezethez, 
megakadályozva a burgonya kigurulását.



Burgonyabetakarító gépek
Burgonya betakarító gépek szerkezeti kialakítása

A z ásószerkezet a rostélyláncra mintegy 100 kg/m 
anyagáramot juttat, amelyből 3-5% burgonyát kell 
kiválasztani veszteség és sérülés mentesen, minimális 
idegen anyaggal a burgonya között.
Első lépésként ezt a pálcás rostély végzi, mely állítható 
szögű (maximum 20o, különben a gumók visszagurulnak 
és sérülnek), és rázószerkezettel van ellátva.
Könnyen rostálható föld esetén a rostély rázás mentesen 
halad (alátámasztás kör alakú lánckerekekkel), nehezen 
rotálható föld esetén ovális alakú lánckerekek biztosítják 
a rázó hatást.
Jellegzetes megoldás a kaszkád megoldás, ahol a 
rostély síkban és hullámosan is vezethető, állítható 
görgők segítségével.
A rostélypálcák (10-15 mm átmérőjű acélpálcák gumi 
bevonattal, vagy anélkül) közötti szabad rés 20-30 mm.



Burgonyabetakarító gépek
Burgonya betakarító gépek szerkezeti kialakítása

Az acél rostélyláncok élettartama 40-50 ha, a 
gumibevonatosoké 150-250 ha betakarítása.
A rostélylánc sebessége a haladási sebesség 1,3-1,6 
szerese, de nem nagyobb, mint 1,5 m/s (nagyobb 
láncsebességnél a gumók sérülhetnek).
Az első rostélylánc után gyakori a rögroppantó fúvott 
gumihenger pár (0,1-0,5 bar) alkalmazása, amely a 
szármaradványok eltávolításában is szerepet játszik.
A második rostélylánc és tisztító mű változatos képet 
mutat, hossz-, és kereszt irányú, bordázott, vagy ujjas 
tisztítóhengerek, vagy lánc szerepel, gyakran cserélhető 
egységként.
A hengerek műanyag, vagy acél kivitelűek, felületük  
bordázott, gumiujjas, gumilapátos, ez utóbbiak 
elsősorban a kőkiválasztásnál előnyösek.



Burgonyabetakarító gépek
Burgonya betakarító gépek szerkezeti kialakítása

Hatásos tisztítást végez a szögben elhelyezett 
gumiujjas szalag, amelyről a gördülékeny burgonyák 
visszagurulnak, a szabálytalan kövek, rögök, 
szármaradványok továbbhaladnak és a szalag 
átfordulásánál ürülnek. Növelhető a szétválasztás 
hatásfoka, ha felette terelőlapokat helyeznek el.
A burgonyához hasonló méretű és formájú rögöket, 
köveket, valamint a sérült burgonyákat 
válogatóasztalon kézzel lehet kiválogatni.
Hatásosabb a válogatás, ha a válogató asztalon a 
burgonya saját tengelye körül is mozgást végez. 
Ezt a feltételt a görgős válogatóasztal teremti meg.
A kézi válogatást burgonyakombájnokon végeznek.
Amennyiben a betakarító gépen nincs válogatás, a 
beszállított burgonyát a tárolás előtt stabil 
válogatóasztalokon válogatják.  



Burgonyabetakarító gépek
Burgonyakiszedő-rakodó gépek

A burgonyakiszedő-rakodó gépek a burgonyát kiemelik, 
tisztítják, majd a mellettük vontatott szállító járműbe 
továbbítják.
A betakarított burgonya tartalmazhat a burgonyával 
azonos méretű és alakú köveket, rögöket, továbbá 
különböző szármaradványokat.

A kiszedő-rakodó gépek előnye a relatív egyszerűség, nagy teljesítmény, kis 
munkaerőigény.
Hátrányuk a szennyezett végtermék, amely utótisztításra szorul.
A kiszedő-rakodó gépek 1-2-3-4 soros változatban készülnek. 
A termesztett terület és a betakarítás módja dönti el, hogy ezek közül melyiket 
választják.
A kiszedő-rakodó gépek a kétmenetes technológia keretében alkalmasak a 
burgonya rendről történő felszedésére is.



Burgonyabetakarító gépek
Burgonyakombájnok

Az egymenetes burgonyabetakarító gépek kiszedő 
és tisztító szerkezete megegyezik a kiszedő-rakódó 
gépekével, a különbség abban van, hogy az 
anyagáram válogató asztalra kerül , ahol kézi 
válogatással (2-6 személy) elkülönítik az idegen 
anyagokat és a sérült burgonyákat.
Ebben az esetben a szállító járműre tiszta burgonya 
kerül, amely tárolható, vagy csomagolható.
Az egymenetes burgonyabetakarító gépek szintén 
lehetnek 1-2-3-4 sorosak.
Rendrakó gépekkel kombinálva teljesítményük 
jelentősen növelhető (a rendrakó gép az 
egymenetes betakarító gép elé, a sorok közé rakja a 
burgonya rendet.
A burgonyakombájnok gyakran saját gyűjtőtartállyal 
rendelkeznek, ami a szállítóeszközök szervezését 
megkönnyíti.



Cukorrépa betakarító gépek

A cukorrépa betakarítására egymenetes, önjáró, tartályos gépeket alkalmaznak.
A gép elején helyezkedik el a fejező- és a kiemelő szerkezet, a kerekek és az 
első két tengely között a tisztító és a felhordó szerkezet, a gép közepén a tartály.
A fejező szerkezet lengőkéses levéleltávolítót, a levelet oldalra kihordó csigát és 
tapogatóval ellátott, differenciált fejezést végző késeket foglal magába.
A kiemelő szerkezet vibrációs késes kiemelőből, a továbbítást segítő 
gumilapátos, hajtott terelőből, valamint terelőrácsból áll.
A kiemelt répa spirálbordás előtisztító hengerekre, majd pálcás-korongos 
tisztítókra jut, onnan a rekeszes elevátorra, majd a gyűjtőtartályba.
A gyökereket a tartályban csiga rendezi, és a tartály alján lévő lánc szállítja az 
ürítő elevátorhoz. Az ürítési idő egy perc. 



Cukorrépa betakarító gépek
A gyökér ürítése menet közben, vagy álló helyzetben 
szállító járműre, vagy a tábla végén prizmába 
történik.
A gépek tartálynagysága változó, esetenként eléri a 
40 m3-t.
Egyes gépeknél a fejező-kiszedő egység oldalra 
eltolható, hogy a járószerkezet a szélső sorokat ne

tapossa le.
A talajtaposás csökkentése érdekében az egymást követő kerekek külön nyomon 
járhatnak.
A gépek soron tartását elektro-hidraulikus sorvezető automatika segíti.
Ma már az egymenetes betakarítás dominál, meg kell azonban említeni, hogy 
vannak kétmenetes betakarításra alkalmas gépek, amelyeknél az első menetbe a 
fejezés, kiszedés és rendrakás, a másodikba a rendfelszedés, tisztítás, szállító 
járműre rakás tartozik.
A ma használatos gépek zöme 6 soros kivitelű, azonban vannak 1-2-3-4 soros 
gépek is.



Zöldborsó betakarító gépek

A zöldborsó betakarítása egy-, két-, és hárommenetes módszerrel lehetséges.

A hárommenetes betakarításnál az első menet rendre aratás, a második 
rendfelszedő kocsival felszedés szállítás, a harmadik cséplés stabil borsó 
cséplőgéppel.

A kétmenetes betakarításnál az első menet a rendre aratás, második 
rendfelszedővel ellátott mobil borsócséplő géppel cséplés.

Ma döntő módon egymenetes betakarítást alkalmaznak, amikor fésülő 
rendszerű gép fésüli le a hüvelyeket, többdobos fejtődob fejti ki a borsót, és 
összetett tisztítószerkezet gondoskodik a borsó tisztításáról.
Az egymenetes betakarítás teljesítményében és minőségében is felülmúlja a 
korábban alkalmazott többmenetes betakarítási módokat.



Zöldborsó betakarító gépek
Egymenetes betakarítás

Az egymenetes betakarításnál talajkövető henger biztosítja a fésülési magasság 
pontos beállítását és tartását, a hüvelyeket fésülő dob választja le és összetett 
szállító rendszer juttatja azokat a fejtődobba.
A perforált külső dobban tisztító kefehengerek és fejtő rotorok találhatók.
A kifejtett borsó tisztítószalagokon és rostélyláncon jut el a tartályba, miközben 
szívóventilátor távolítja el az anyagáramból a könnyű részeket.
A cséplődobok (3-4 db) kerületi sebessége 5 m/s.
A  cséplődob kereszt- és hosszirányú vízszintességét elektro-hidraulikus 
szintkiegyenlítő rendszer biztosítja. 



Zöldbab betakarító gépek 

A zöldbab betakarítása hossz-, és keresztdobos fésülő rendszerű gépekkel történik.
A hüvelyeket fésülő dob választja le, a hosszdobosnál egy sorról, a 
keresztdobosnál több sorról.
A hosszdobos a sort felülről lefelé fésüli, kíméletesebb a munkája. A keresztléces 
szállítószalagok a fürtöket fürtbontóba szállítják, a könnyebb részeket ventilátor 
fújja ki.
A keresztdobos gépeknél a fésülés felülről lefelé történik, ezért nagyobb a lomb 
leszakadásnak a veszélye. A lefésült hüvelyeket szállítószalag juttatja fürtbontókba, 
és ventilátor tisztítja.
Mindkét gép vontatott kivitelű és kisebb területek betakarítására alklamas.



Zöldbab betakarító gépek 

Nagyobb területen termesztett zöldbab betakarítására önjáró gépeket használnak.
A keresztdobos fésülő dobhoz visszahordó szállítószalag tereli a terményt.
A pontos fésülési ,magasságot talajkövető henger biztosítja.
A lefésült anyagot láncos szállítók juttatják fürtbontóra, miközben szívó- és 
nyomóventilátorok távolítják el a könnyű részeket.
A hüvelyeket ferde felhordó juttatja a gép tartályába.
A képen látható gép fontosabb adatai: munkaszélessége 3 m, sebessége 0-35 
km/h között fokozatmentesen állítható, tömegárama 6-7 t/h, gyűjtőtartályának 
befogasó képessége 2,5-3,5 t, begyűjthető a termés 65-80%-a, enyhén sérült 10-
25 %, szennyezés a terményben 1-4%.



Az előadás összefoglalása
Az előadás részletesen foglalkozik a burgonya betakarítás gépeivel, ezen belül 
a száreltávolítás, a rendrakás, a kocsirakás, és az egymenetes betakarítás 
gépeivel.

Ismerteti a cukorrépa betakarítás egy- és kétmenetes módszerét és részletezi 
az egymenetes betakarító gépek felépítését, ezen belül a fejezés, a kiemelés és 
a tisztítás megoldásait.

Tárgyalja a zöldborsó betakarítás megoldásait, részletesen ismerteti az 
egymenetes betakarító gépek felépítését.

Bemutatja a zöldbab betakarítás korábban alkalmazott és korszerű megoldásait 
és részletesen foglalkozik az önjáró zöldbab betakarító gép felépítésével, 
működésével.



Az előadás ellenőrző kérdései

1. Miért fontos a burgonyaszár betakarítás előtti eltávolítása, és annak milyen 
módjait ismeri?

2. Ismertesse az egymenetes burgonya betakarító gép felépítését, 
működését.

3. Ismertesse az egymenetes cukorrépa betakarító gép felépítését, 
működését.

4. Ismertesse az egymenetes zöldborsó betakarító gép felépítését, 
működését.

5. Ismertesse az egymenetes zöldbab betakarító gép felépítését, működését.

Határozza meg, hogy a burgonya betakarító gépeknél milyen szerkezetek 
okozhatnak burgonya sérülést és mivel lehet azt kivédeni.



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

A következő előadás címe:
Magtisztító osztályozó gépek

Az előadás anyagát készítette: Csizmazia Zoltán
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