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Az előadás áttekintése
A tisztítás feladata és módja
A szétválasztás, osztályozás elve, módja:
─ magméret
─ gördülékenység
─ sűrűség
─ áramlási jellemzők
─ felületi minőség
─ rugalmasság
─ szín
─ elektromos tulajdonság
Összetett magtisztító gépek

A magtisztítás feladata és módja
A magtisztítás feladata az idegen anyagok eltávolítás a terményből.
A tisztítás során az alábbi anyagokat kell eltávolítani:
─ gyommagvak
─ fajtaidegen kultúr magvak
─ fajtaazonos sérült, tört magvak
─ fajtaazonos fejletlen magvak
─ szennyeződések.
A tisztítás lehet: előtisztítás, utótisztítás és után tisztítás.
Az előtisztítás feladata a törek, pelyva, gyommagvak, por, homok eltávolítása,
elsősorban a tárolási feltételek megteremtése érdekében.
Az utótisztítás feladata a főtermény kinyerése.
Az után tisztítás a tárolás utáni tisztítás, amelynek feladata a tárolás során
keletkezett szennyeződés (penészes magvak, rágcsálók okozta sérült magvak,
tároláskori por stb.) eltávolítása, a termény használati, piaci értékének növelése.

A magvak osztályozása, kalibrálása
Méret szerinti osztályozás
A magvak méret szerinti osztályozása
(például búza) három méretük
(hosszúság, szélesség, vastagság)
szerint történhet. Ezek a méretek tág
határok között változnak.
A legnagyobb a hosszméret szórása, ezt
követi a szélesség. A legkisebb a
vastagság méret szórása, ezért a pontos
méret meghatározásnál a vastagság
figyelembevétele fontos.
Amennyiben pontosabb méret meghatározás szükséges, elsősorban bizonyos
vetőmagvaknál, akkor a magvakat kalibrálják.
Amíg az osztályozás két magméret, a szélesség és a vastagság, a kalibrálás
három méret szerint történik.

A magvak osztályozása, kalibrálása
Méret szerinti osztályozás
A különböző magvak (beleértve a
gyommagvak) egymástól való
elválaszthatóságát eloszlási görbéik
határozzák meg.
Amennyiben valamelyik méretük eltér
egymástól, eloszlási görbéik nem fedik
egymást, méretük alapján elválaszthatók.
Amennyiben az eloszlási görbék fedik
egymást, úgy az elválasztás csak részleges lehet, vagy egyáltalán nem
lehetséges.
Ez a görbék átfedésének mértékétől függ.
Amennyiben a szétválasztás méret szerint nem lehetséges, úgy a felsorolt
jellemzők közül meg kell keresni melyikben találunk eltérést, ez lesz a
szétválasztás alapja.

Szétválasztás méret szerint
Rosták
A rosták lyukkiképzése kör, négyzet, téglalap, vagy
háromszög lehet.
A kör, négyzet, és háromszög lyukú rosták szélesség, míg
a téglalap lyukú rosták vastagság szerinti szétválasztásra
alkalmasak.
A rosták alakja sík, henger, vagy kúp, anyaga acéllemez,
vagy drótszövet. A drótszövet rosták lyukhűsége kisebb,
ezért ezek pontatlanabbak.
A rosták elrendezése soros (a), párhuzamos (b), vagy zegzugos (c). A soros és a zeg-zugos rosták nagy térigényük
miatt kevéssé terjedtek el.
A párhuzamos rostákat rostaszekrényekbe rendezik, és egy gépben 2 vagy 3
rostát helyeznek el. Azonos méretű rosták a áteresztő képességet növelik, eltérő
méretű rosták a különböző frakciók kinyerését szolgálják.
A rostákat szögben helyezik el. A lejtés előtisztításnál 5-15o. Utó és után
tisztításnál 0-5o.

Szétválasztás méret szerint
Rosták

A rosták alternáló, vagy lengő mozgást végeznek, lökethosszuk 10-30 mm,
lengésszámuk 200-500 1/min. Vannak vibrációs rosták 2-3 mm lökettel és 10003000 1/min lengésszámmal.
A rosták alátámasztása (felfüggesztése) rugós, mozgatásukat forgattyús
hajtómű, vagy kiegyenlítetlen tömeg biztosítja.
A rostákat működés közben eltömődés ellen lengő, vagy folyamatosan haladó
kefék, a rosta felületét ütögető gumikalapácsok, illetve hullámos felületen mozgó
(pattogó) gumigolyók biztosítják. Ez utóbbi esetben a tisztító szerkezet nem
hajtott, a rosta mozgása biztosítja a golyók mozgatását.

Szétválasztás méret szerint
Triőrök

A magvakat hosszúságuk szerint triőrökkel választják el, melyek hengeres és
tárcsás kivitelűek lehetnek.
A henger palástjának belsejében sejteket képeznek ki, amelyek forgás közben a
magvakat megemelik, egy bizonyos elfordulás után a hosszú magvak kibillennek
és visszajutnak a henger aljába, a rövidebb, vagy kör alakú, vagy tört magvak
feljebb esnek ki és célszerűen elrendezett vályúval elkülöníthetők. A lejtős
hengeren a hosszú magvak végighaladnak és a henger végénél felfoghatók, a
rövid magvakat a vályúban csiga szállítja végig és elkülöníthetők.

Szétválasztás méret szerint
Triőrök

A triőrhenger átmérője 400-800 mm, fordulatszáma 15-60 1/min.
A hengeres triőrök lassú, normál, gyors és ultragyors forgásúak lehetnek.
A lassú triőrök lejtése 6-10 %, kerületi sebessége 0,3-0,45 m/s.
A gyors triőrök lejtése 2-4 %, kerületi sebessége 1-1,4 m/s.
A triőrök áteresztő képessége kicsi, növelése a fordulatszám emelésével (gyors,
vagy ultra triőrök) lehetséges. Nagyobb fordulatszámnál azonban kisebb
anyagvastagságot képesek megfelelő elválasztás mellett kezelni, ennek
kialakításához a triőr belsejébe megfelelő terelő lemezt kell elhelyezni.
A nagyobb teljesítményű rosták és a kisebb áteresztő
képességű triőrök teljesítményének összehangolása
érdekében egy rostához több triőr is csatlakoztatható.
A triőrök párhuzamos kapcsolása növeli az áteresztő
képességet, soros kapcsolásuk javítja a szétválasztás
fokát.

Szétválasztás méret szerint
Triőrök

A triőr teljesítményének növelése érdekében
fejlesztették ki a tárcsás triőröket, amelyeknél
függőleges síkban forgó tárcsák két oldalán
képeznek ki a magvak számára sejteket.
A hosszúkás magvak a sejtekből kibillennek, és a
triőrház aljába jutnak vissza.
A gömbölyded magvakat a tárcsa körbeviszi
(centrifugális erő is szorítja a magvakat a sejtekbe)
és az átfordulás után kiesnek és a tárcsák közé
benyúló terelő vályú vezeti ki csigaházba, onnan
pedig ki a gépből.
A triőr tengelyére több tárcsa helyezhető, így a teljesítménye fokozható.
Növeli a teljesítményt az is, hogy a tárcsás triőrök nagyobb fordulatszámmal
(160-190 1/min üzemelnek.

Szétválasztás gördülékenység szerint

Gördülékenység szerinti szétválasztáshoz ferde szalag alkalmazható. A felfelé
haladó szalagra adagolt terményből a gördülékenyek visszagurulnak, a kevéssé
gördülékenyek a szalaggal haladnak (2 frakció). Oldalra is döntött szalaggal több
frakció választható szét. Több ferde szalag egymás fölötti elhelyezésével
növelhető a teljesítmény. A szalagok anyaga különböző, szöge állítható. A szalag
sebessége 0,8-1,2 m/s. Teljesítménye kicsi (80-400 kg/h, nagyobb az oldalra dőlt).
Gördülékenység szerinti szétválasztásra alkalmas a csigatriőr, ahol függőleges
tengely köré több bekezdésű csavarfelület van elhelyezve (3 kisebb, 1 nagyobb
átmérőjű). A belső csigára adagolt szemek közül a gördülékenyek külső kerületre
kerülnek és nagyobb átmérőjű csigán haladnak, míg a kevésbé gördülékenyek
belül maradnak és így elkülöníthetők.

Szétválasztás sűrűség szerint
Sűrűség szerint magszeparátorral lehet
magvakat szétválasztani. Hossz- és kereszt
irányban lejtő rázóasztal (3) felületét a mag
méretéhez igazodó (cserélhető) szitaszövettel
(2) vonják be, alá légáramot (6) vezetnek. A
magot a bal felső sarokba adják fel (1). A
teljes felületen elterülő magréteg fluidizálódik,
alul nehéz, fent könnyű magvak helyezkednek
el. A nehéz magvak a rázás és súrlódás
hatására felfelé, a könnyűek ellenkező
irányba mozogva szétválnak. A magvak
tulajdonságának megfelelően állítható az
asztal lejtése, a lökethossz, a löketszám, a
légsebesség, a szitaszövet lyukmérete (aprómaghoz, közepes maghoz, nagy
magvakhoz). A középtermék általában tartalmaz vegyes frakciót is, ezért annak
visszavezetésével lehet szabályozni az elválasztás élességét.

Szétválasztás áramlási jellemzők szerint
A termények lebegtetési sebességük különbözősége
alapján légárammal szétválaszthatók.
Az alkalmazott légáram iránya lehet vízszintes, ferde,
függőleges, jellege szívó és nyomó.
Ferde légárammal működtek az egyszerű szelelők (a), ahol
a ferde légáramba adagolták a terményt.
A nagyobb lebegtetésű sebességű magvak előbb, a
kisebbek később estek ki a légáramból, így különböző
frakciókat lehetett kialakítani, illetve a léha részeket a
terményből el lehetett távolítani.
Függőleges légáramba adagolt termény esetén (b), a könnyű részeket a ventilátor
légárama elszállította és ülepítőbe juttatta, a nehéz részek a rostán tovább
haladtak. Ezzel nyomó légárammal a termény közül ki lehetett választani a könnyű
részeket.
Szívó légáram esetén a légcsatornán keresztül szintén rostán vezetik a terményt.
A légcsatornát a ventilátor szívoldalához kapcsolják, és eléje ülepítőt helyeznek el,
ahova a léha részek jutnak.

Szétválasztás felületi minőség szerint
Felületi különbségek szerint működnek
a mágneses magtisztítók, amelyek az
érdes felületű magvakat (pl. arankamag)
el tudják választani a sima felületű
magoktól (pl. heremag).
A magvakat vasporral (300-600 g
vaspor/100 kg mag), és vízzel (4-8 dl
víz) keverőben (2) összekeverik, majd
vibrációs adagolóval (3) forgó hengerre
(4) vékony rétegben adagolják. A henger belsejében álló elektromágnes (5) van.
A vibrációs adagoló és a henger anyaga vörösréz, tehát nem mágnesezhető.
A recés, vagy nyálkás felületű magvak a rájuk tapadt vasporral a szegmens
mentén végéig követik a hengert, a vasport nem tartalmazó magvak a hengerről
leválnak és külön felfoghatók, vagy a szétválasztás élességének növelése
érdekében sorba kapcsolt további tisztítóra vezethetők.
A hengerről a vasporos magvakat kefével távolítják el. A vaspor mosással
visszanyerhető.

Szétválasztás rugalmasság szerint
Rugalmasság szerint választ szét a Paddy-asztal.
A szétválasztást a magvak sűrűsége, felületük
simasága, súrlódási jellemzői, tárfogattömege
mozgásuk alatt fennálló tehetetlensége is
befolyásolja.
Leggyakrabban hántolt és hántolatlan rizs
szétválasztására használják.
Az asztal zegzugos csatornákkal kialakított
osztályozó szintekből áll.
A lejtős asztal 120-160 1/min lengésszámmal
keresztbe végez alternáló mozgást.
A középen feladott magok tehetetlenségüknél fogva
a ferde falakkal ütköznek és a rugalmasabb (hántolt)
és a kevésbé rugalmas (héjas) magok különböző pályán pattannak vissza és
ellenkező irányú mozgást végezve az asztal két végén távoznak.
A gép munkaminősége a lengésszám, az asztal dőlésszöge, és az adagolási
teljesítmény változtatásával befolyásolható.

Szétválasztás szín szerint
A szín szerinti szétválasztás foto-elektromos úton,
fotocella, vagy katódsugárcső felhasználásával történik,
amely analizálja a válogatni kívánt termékről
visszaverődő fény intenzitását, illetve hullámhosszát.
A termény (1) vibrációs adagolón (2) keresztül soroló
szalagra (3) jut, amely biztosítja a magvak egyenkénti
adagolását (4). A magvakat lámpa (5) világítja meg és a
visszaverődő fényt fotocella (6) érzékeli. A vezérlő
egységbe (7) jutott jel alapján elektróda (8) feszültséget
kap, mely a jelzett magot pozitív elektromossággal tölti fel. A magvak pozitív és
negatív töltésű fal (9) előtt haladnak el, minek következtében a pozitív töltésű
magvakat a negatív töltésű fal kitéríti és külön gyűjthetők (11). A töltés nélküli
magvak eredeti pályán haladva gyűjthetők másik csoportba (10).
Az elektromos rendszer helyett természetesen lehet a kitérítő rendszer
pneumatikus fúvóka, vagy mechanikus kilökő szerkezet stb.
A rendszert színeltéréssel bíró rizs, borsó, bab szétválasztására alkalmazzák.
Hátránya a kis teljesítmény, ezért többsoros rendszereket alkalmaznak.

Szétválasztás elektromos tulajdonság
szerint
A magvak elektromos tulajdonságai (vezető
képesség, dielektromos állandó, elektromos
kapacitás stb.) jelentősen eltérnek egymástól.
Olyan gyommagvak, amelyek semmilyen más
fizikai jellemző alapján nem térnek el a kultur
növény magjától (fehérhere és a disznóparéj),
elektromos jellemzőik alapján elválaszthatók.
Az elektromos magszeparátor szállító
szalagjára egyenletesen adagolt magkeveréket
egy elektróda nagy feszültséggel, pozitív statikus elektromossággal tölti fel. A
magvak így hozzátapadnak a negatív töltésű szalaghoz. A különböző magvak
töltésüket vezetőképességük függvényében eltérő időben veszítik el, így
különböző helyen válnak le a szalagról. A jó vezetőképességű magvak azonnal
leválnak, míg a rossz vezetőképességű magvakat a szalag magával viszi. A
szalag alatt elhelyezett gyűjtőtartályok állítható terelőlapjaival a szétválasztás
finomítható.

Összetett magtisztító gépek
Az összetett magtisztító gépek általában a magvak
mérete (rosták) és aerodinamikai jellemzői (légáram)
alapján dolgoznak.
Az előtisztító gépeknél síkrostás és hengerrostás
gépeket egyaránt alkalmaznak.
Síkrosták és ventilátor kombinációja esetén a tisztítandó
termény rögrostára kerül, ahol kiválnak a főterménynél
nagyobb méretű alkotók. A rögrostáról a szemrostára
kerül a magkeverék, ahol a főterménynél kisebb méretű
alkotók áthullnak és kijutnak a gépből. A szemrostáról a
főtermény légcsatornába jut, ahol szívó ventilátor
választja ki a könnyebb alkotókat, és juttatja ülepítő
ciklonba. Teljesítmény növelés céljából a rögrostából és
szemrostából álló rostaszekrényből egymás alá több is
elhelyezhető. A gép utótisztításra is alkalmas. A rosták szöge előtisztításnál 5-15o,
utótisztításnál 0-5o. Teljesítménye gabonaféléknél előtisztításban 25 t/h,
utótisztításban 20-25 t/h, finom tisztításban 2-3 t/h.

Összetett magtisztító gépek
Hengerrosták és légáram kombinációja nagy teljesítményű
előtisztító gép kialakítását tette lehetővé. A tisztítandó
terményt forgó elosztó juttatja négy hengerrosta belsejébe.
A hengerrosták bolygó mozgást végeznek központi tengely
körül, és saját tengely körül is forognak. A nagy méretű
rögfrakciót (b) a nagy lyukú belső rosták választják le. Az
apró és porszerű szennyeződést (c) a külső finomrosták
különítik el. A két rosta között marad, és onnan kerül ki a
tisztított főtermény (a), amelyik a szívott légcsatornába jut
és ott kúpos elosztó segíti a légáram tisztító hatásának
érvényesülését. A légáram a könnyű részeket (d) magával
ragadja és leválasztó ciklonba szállítja, ahonnan azok
üríthetők. A főtermény a légcsatorna alján távozik. A külső
rosták tisztítását egy-egy műanyag kefehenger végzi. A gép
teljesítménye 30-35 % nedvességtartalmú kukoricából 4060 t/h, 20 % nedvességtartalmú búzából 70-80 t/h.

Összetett magtisztító gépek
Az univerzális magtisztító gépek rosták és légáram
kombinációjából állnak, elő-, utó- és finom tisztításra
egyaránt alkalmasak. Az adagoló szerkezet (1)
szabályozott mennyiségben és egyenletes terítéssel
juttatja a tisztítandó anyagot a rögrostára (3), miközben
az anyag áthalad egy szívó légcsatornán (2), ahol az
anyag közül a légáram a léha részeket kiemeli, ülepíti
és üríti (6). A rögrostán kefeszalag biztosítja az anyag
egyenletes elterítését. A főtermény méretét meghaladó
alkotókat a rögrosta vezeti ki a gépből (8). A rögrostán
áljutott termény a szemrostára (4) kerül, amelyiken az
apró részek, por átesik és kikerül a gépből (9), a
főtermény pedig egy második szívólégáramú csatornán
(5) halad át, miközben a légáram a könnyű részeket
elszállítja, ülepíti, és üríti (7). A főtermény a légcsatorna
alján (10) távozik. A rosták eltömődését gumigolyós
tisztító szerkezet akadályozza meg.

Az előadás összefoglalása
Az előadás megfogalmazza a tisztítás, osztályozás feladatát.
Foglalkozik az anyagok szétválasztásának feltételrendszerével.
Meghatározza az egyes elválasztási módok legfontosabb jellemzőit, részletesen
ismerteti az elválasztás feltételeit:
─ méret
─ gördülékenység
─ sűrűség
─ áramlási jellemzők
─ felületi minőség
─ rugalmasság
─ szín
─ elektromos tulajdonságok
Bemutatja az összetett magtisztító gépek felépítését, beállítási paramétereit,
teljesítmény jellemzőit, felhasználási lehetőségeit.

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

Ismertesse a magtisztítás és osztályozás feladatait
Sorolja fel, milyen elvek szerint lehet a magvakat szétválasztani
Ismertesse egy összetett magtisztító gép felépítését
A tisztító gépek beállítása tekintetében milyen különbségek vannak elő-,
utó- és finomtisztításnál?
Ismertesse egy nagy teljesítményű előtisztító gép felépítését, működését.

Két összetevős magkeverék levegővel történő szétválasztásához válassza ki a
megfelelő légsebességet.
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