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Chapter 1. Mezőgazdasági termények 
jellemzői 

1. A termények mérete 

A termények, pl. magvak méretének ismerete fontos a tisztítás, osztályozás, vetés stb. műveleteknél. A 

mezőgazdasági termények alakja általában szabálytalan, leírásukhoz több méretre van szükség. Például a 

búzamag leírásához 3 méretet kell figyelembe venni (hosszúság, szélesség, vastagság). 

A közel szabályos keresztmetszetű, hosszú termények (pl. sárgarépa) jellemzésére elegendő két adat, a 

hosszúság és a legnagyobb átmérő. A közel gömbölyű magvak (pl. borsó) egy mérettel, a legnagyobb átmérővel 

jellemezhetők. 

Amennyiben megvizsgáljuk pl. a búzamag méretét, megállapíthatjuk, hogy azoknak jelentős szórása van. A 

legnagyobb szórás a hosszúság, a legkisebb a vastagság méretnél tapasztalható. Ennek megfelelően amennyiben 

pontos méret meghatározásra (kalibrálásra) van szükség akkor a vastagság méret erre a legalkalmasabb. 

2. Eloszlás 

Bizonyos műveletekhez (pl. magtisztítás, osztályozás) jelentőséggel bír a magvak eloszlása. Az eloszlások 

elemzése alapján megállapítható, hogy a vastagság eloszlására a normális eloszlás a jellemző (Polyák, 2001). 

3. Alaki jellemzők 

A méretek meghatározása gyakran nehézségbe ütközik. A szubjektív megítélés csökkentése érdekében ezért 

gyakran szabványokat alkalmaznak. Az objektív meghatározást speciális jellemzők segítik pl. kerekség, 

gömbalakúság stb. (Sitkei, 1980). 

Kerekség 

 [1] 

ahol:         

1. Am a legnagyobb vetületi terület (planimetrálással határozható meg) 

2. Ak a befoglaló kör területe 

Gömbalakúság 

 [2] 
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ahol: a, b, c, az ellipszoid tengelyeinek hossza, c a leghosszabb tengely. 

Az osztályozó gépeknél fontos továbbá a közepes vetületi keresztmetszet. 

4. Felületmérés 

A levelek felületének ismerete fontos lehet a fotoszintézis, a párolgás, a növényvédelem a tisztítás stb. esetén. A 

levelek felületének mérésére különböző módszerek ismertek: 

1. A levél körvonalát papírra átmásolják és az így kapott területet planimetrálással határozzák meg. 

2. A levél hossza és szélessége alapján, diagramból leolvassák a felületet. 

Dohány esetén a felület kiszámítása: A = 0,64 ab [m2], ahol a a levél szélessége, b a levél hossza. 

A fontosabb növények levelének felület meghatározásához fajta specifikus diagramok állnak rendelkezésre. 

Mérés pneumatikus planiméterrel (1. ábra) 
 

 

1. ábra. Pneumatikus planiméter (Sitkei, 1981) 

A mérést az alábbi lépések szerint kell elvégezni: 

1. a ventilátorral táplált planiméter felületén lévő két rács közül az eltolható záró felülettel rendelkezőt elzárjuk, 

a másikat nyitva hagyjuk és rögzítjük az alatta lévő tér nyomását. 

2. a mérni kívánt levelet a nyitott rácsra helyezzük, aminek következtében a nyomás megnő. 

3. a zárt rács fokozatos nyitásával az eredeti értékre csökkentjük a nyomást. A szabaddá váló rácsnyílások 

felülete megegyezik a levél felületével. 

Szabálytalan testek felületének mérése 

Forgás ellipszoid testek esetén (pl. répa) a felület az alábbi összefüggéssel számítható: 

[3] 

ahol: a és c az egymásra merőleges kis és nagytengely hossza. 

A felület és a tömeg összefüggése is meghatározható: 
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[4] 

ahol k értéke pl. almára 5,66. Az összefüggés meghatározását diagramok segítik. 

5. Tömeg, térfogat és sűrűség meghatározása 

Térfogattömeg mérése 

A termények, pl. magvak térfogattömegét kalibrált mérőhengerrel határozhatjuk meg. A mérést az alábbi 

lépésekben végezzük el: 

1. az ömlesztett anyagot 150 mm magasságból a mérőedénybe csurgatjuk úgy, hogy az edény nyílása felett 

felesleges anyag legyen. 

2. a felesleges anyagot a mérőedény megmozdítása nélkül egy lappal letoljuk. 

3. a mérőedény tartalmát megmérjük. 

Így tömörítetlen térfogattömeg határozható meg. Az anyagmozgatáshoz gyakran hasznosabb ismerni a 

tömörített térfogattömeget. Ennek mérése esetén a fölösleges anyag lesodrása előtt meghatározott számú 

ütögetéssel (5-6) tömörítjük az anyagot, majd a felesleget letoljuk. Egyéb lépések az előbbi méréssel egyeznek. 

Szabálytalan testek térfogatának mérése 

Nagyobb méretű, szabálytalan alakú testek, pl. burgonya térfogatának meghatározása vízkiszorítás elvén 

történik. 

A mérés lépései: 

1. kalibrált, vízzel töltött edénybe merítjük a mért testet, pl. burgonyát. 

2. a kiszorított víz tömegét megmérjük, majd sűrűségének ismeretében térfogatát meghatározzuk. A mért test 

térfogata megegyezik a kiszorított víz térfogatával. 

3. megmérve a test tömegét a sűrűség meghatározható. 

Ennek lépései: 

1. megmérjük a test száraz tömegét. 

2. megmérjük a mérőhengerben lévő víz tömegét. 

3. megmérjük a mért test lesüllyesztése által kiszorított víz tömegét. 

A test térfogata: 

[5] 

ahol Gvíz a víz tömege, ρvíz a víz sűrűsége. 
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A mért test sűrűsége: 

[6] 

ahol Gt a mért test száraz tömege. 

Apró szemcsés anyagok (pl. magvak) sűrűségének meghatározása 

A mérés folyadékos piknométerrel, vagy lég-piknométerrel végezhető. 

Folyadékos piknométerrel a mérés 20 oC hőmérsékletű helyiségben és anyaghőmérséklettel történik. A 

méréshez célszerű tiszta petróleumot használni. A mérés az alábbi lépésekkel történik: 

1. megmérjük a piknométer tömegét. 

2. feltöltjük a piknométert jelzésig 20oC hőmérsékletű desztillált vízzel, majd megmérjük a tömegét 

(piknométer + víz). A víz sűrűsége ρvíz=1 [kg/dm3]). 

3. a piknométert feltöltjük mérőfolyadékkal (pl. tisztított petróleum, amit nem szív be a mag), majd megmérjük 

a tömegét. 

4. desztillált vízzel összehasonlítva meghatározzuk a mérőfolyadék sűrűségét (ρpetr [kg/m3]). 

5. az üres piknométerbe ismert tömegű magot teszünk, majd feltöltjük a jelzésig mérőfolyadékkal, és ismét 

megmérjük a tömegét. A két tömeg különbsége a hiányzó petróleum tömege. Ismerve a mérőfolyadék 

sűrűségét, a hiányzó petróleum tömegéből számítható a térfogata, ami egyezik a magvak térfogatával. 

6. a magvak tömegének és térfogatának ismeretében sűrűségük számítható. 

Lég-piknométerrel (2. ábra) sűrűség és porozitás is mérhető (Gindert-Kele Á. 2005). 

Figure 1.1.  
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A levegővel működő, összehasonlító piknométer szimmetrikus felépítésű, részei a két azonos térfogatú 

mérőedény, az edényeket összekötő csőben elhelyezett szelep és a hozzájuk kapcsolódó differenciál manométer. 

A műszer alsó részén található egy gömb alakú tartály a manométer működtetéséhez szükséges folyadék 

elhelyezésére, fölötte a feltöltő tölcsér és a kézi légszivattyú. Szükség van egy leeresztő szelepre, és a rendszer 

külső levegőtől történő elzárásához a feltöltő tölcsér alá, illetve a kézi légszivattyúhoz elhelyezett szelepre. A 

pontos mérésekhez elengedhetetlen a gáztömörség ellenőrzése. Túl kicsi (<100 cm3) vagy túl nagy (>150 cm3) 

mintatérfogat csökkentheti a pontosságot. A mérőedények térfogata egyenként 337 cm3, a csővezetékek 5 mm 

belső átmérőjűek, a differenciál manométer szárain kialakított gömbök térfogata 9.8 cm3, a folyadékot tároló 

gömb 300 cm3-es. (A differenciál manométer 1 m-nél hosszabb függőleges csövekből áll). 

A baloldali mérőedénybe helyezendő a mérendő minta. A mérés kezdetekor a manométer két függőleges 

szárában a folyadékoszlop azonos alsó szintről indul, atmoszférikus nyomáson. A csapok elzárása után a kézi 

légszivattyúval növeljük a két mérőkamrában a levegő nyomását. A jobb oldali kamrában a levegő nyomása 

eleinte nagyobb lesz, mivel abban az ágban az alsó gömb vízzel való feltöltődése jelentősen csökkenti a jobb 

térfél térfogatát. A nyomáskülönbséget jelzi a két vízoszlop magasságkülönbsége. További víz betáplálása 

esetén a manométer két szárában a nyomás kiegyenlítődhet – ekkor azonos vízoszlop magasságot kapunk - mert 

érvényesül a szemcsék által elfoglalt térfogat hatása. Még tovább növelve a betáplált víz térfogatát, a 

jobboldalon is lehet magasabb a vízoszlop, azaz lehet kisebb a nyomás. Számításaink szerint a piknométer 

esetén nem szükséges a folyadékszintek azonos szintre hozása, mert az elvégzett kalibrálás tetszőleges 

manométer állás esetén is pontos térfogatmérést tesz lehetővé. A lég-piknométer hitelesítéséhez ismert térfogatú 

vízmennyiségeket kell a baloldali mérőhengerbe tölteni. Le kell olvasni a differenciál manométeren a vízoszlop 

magasságát a bal és jobb oldalon, majd háromszori ismétlés után meghatározni a számított térfogatokat. 

6. Anyagok nedvességtartalmának meghatározása 

Az anyagok, (szemes termények) gyors nedvesség-meghatározásához kapacitív mérők állnak rendelkezésre, a 

magvak elektromos vezetőképessége ugyanis a nedvességtartalommal változik. 

Pontos nedvesség meghatározás azonban szárítással történik az alábbiak szerint: 

1. a szárítóedény (petricsésze) tömegét 0,001 g pontossággal megmérjük. 

2. 20 - 25 g mintát mérünk ki a szárítandó anyagból (minimum 3 minta). 

3. a mintákat 72 óráig, 103 + 1oC-on, nyitott csészében szárítjuk. A szárítás alatt a fedelek is a szárítókamrában 

vannak. 

4. a szárítási idő letelte után a mintákat még a szárítószekrényben lefedjük. 

5. a mintákat exikátorban 4-5 óráig hagyjuk kihűlni. 

6. a kihűlt mintákat mérőedényestől lemérjük. 

7. a minta és a csésze tömegének különbségéből, valamint a minta szárítás előtti tömegéből a nedvességtartalom 

számítható: 

 [7] 
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Nagyobb tömegű magvakat, illetve gyümölcsöket, zöldségeket szárítás előtt célszerű aprítani, szeletelni, vagy 

kockázni. A termények mozgatásánál, szállításánál, rakományképzésnél tudni kell, hogy azok térfogattömege 

nedvességfüggő–e. 

7. Termikus jellemzők 

A mezőgazdasági terményeket gyakran hőkezelik. A hőkezelés célja általában a tartósítás és a csírátlanítás. 

Módjai a hevítés, hűtés, szárítás, fagyasztás. 

A hevítés és hűtés történhet konvekció (áramló közeg általi hőközléssel), vezetés, illetve sugárzás útján. Ehhez 

fontos ismerni a fajhőt és a hővezetési tényezőt. Hevítéskor és szárításkor emellett ismerni kell, hogy mekkora 

lehet a megengedett hőmérséklet, és azt mennyi ideig lehet alkalmazni (csírázás, minőségromlás, stb.). 

Fajhő: jele „c”, dimenziója [J/kgoC]. 

1 [J/kgoC] 1 kg anyag hőmérsékletét 1oC-al emeli. A c értéke nedvességfüggő. 

[8] 

Ahol: 

1.         ck- a száraz anyag fajhője 

2.         cv- a víz fajhője 

3.         u1- a nedvességtartalom (nedves bázison) 

Például búza és kukorica esetén ck= 1,54 [kJ/kgoC]. 

A fajhő a hőmérséklettel is változhat, de a változás nem minden esetben konzekvens. 

Hővezetési tényező: jel  

A hővezetési tényező nedvességtartalom és hőmérsékletfüggő. Ömlesztett anyagoknál (magvaknál) a porozitás 

is befolyásolja. Az egyedi magvak hővezetési tényezője eltér a halmazétól. A hővezető képesség és annak 

nevesség tartalom illetve hőmérséklet függése terményenként is eltérő. A szemcsés halmazok hővezető 

képessége kicsi, ezért a tárolás során keletkezett biológiai hő környezetbe vezetése nagy térfogatok esetén lassú. 

8. Elektromos jellemzők 

A mezőgazdasági anyagok elektromos jellemzői közül a dielektromos tulajdonságok, a kapacitás, és az 

elektromos vezetőképesség fontos. A gyors nedvességmérők például a kapacitás vagy az elektromos 

vezetőképesség alapján működnek. Az elektromos tulajdonságokat (például az elektrosztatikus töltés 

megtartását) gyakran használják fel például a zöldség magvak osztályozásánál. A módszer alkalmas a magvak 

csiraképesség szerinti válogatására is. 

A nagyfrekvenciás szárításnál a dielektromos állandó és a veszteségtényező játszik szerepet. Az anyagban 

felszabaduló hőenergia arányos a dielektromos állandóval és a dielektromos veszteség szögének tangensével. 

Elektromágneses sugárzást alkalmaznak a csirázási képesség javítására, vagy sterilizálásra. Mivel a termények 

és a kő, rög dielektromos állandója eltérő, ez válogatásnál felhasználható. Kiválasztható ugyanis az a frekvencia, 

amelynél a fenti anyagok dielektromos állandója leginkább eltér egymástól. 

9. Optikai tulajdonságok 
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A termények optikai tulajdonságának ismerete fontos, mert osztályozásuk egyik alapja lehet. A szín ugyanis 

általában jellemző az érettségre. Ugyancsak fontos a fényáteresztő és fényvisszaverő képesség. Ezek a jellemzők 

a szín változásával módosulnak. 

Fényvisszaverés 

A termények színváltozásának (barnulásának) mérésére ad lehetőséget. A barnuló anyag fényvisszaverő 

képessége csökken. A fényvisszaveréssel csak az anyag külső tulajdonságai határozhatók meg, a belsők nem. 

Fényáteresztő képesség 

Szemben a fényvisszaverő képességgel, a fényáteresztő képesség felhasználásával a termények belső 

elváltozásai is értékelhetők. Például a fényátbocsátási képesség változása alapján az őszibarack érési állapota, 

vagy a paradicsom érési folyamata is jól meghatározható. Az érési állapot meghatározásához általában elegendő 

két különböző hullámhosszúsághoz tartozó fényátbocsátás mérése. Erre megfelelő eszköz áll rendelkezésre, 

amelynél a gyümölcsöt alulról világítják át interferencia szűrőkön keresztül, és az áthaladó monokromatikus 

fényt 90o-ban állított fénysokszorozóval mérik. A két hullámhossz méréséhez az egymás mellé szerelt szűrő 

egyik állásból a másikba átállítható. 

10. Súrlódási jellemzők 

A mezőgazdaságban használt szemcsés anyagok súrlódási jellemzőinek ismerete a géptervezők és üzemeltetők 

számára egyaránt fontos, hiszen a vető, szóró, betakarító, anyagmozgató, tisztító, szárító, adagoló, stb. 

berendezések tervezésénél, üzemeltetésénél figyelembe kell venni. A súrlódási tényező értelmezéséhez 

vizsgáljunk meg egy síkfelületre helyezett testet, amelynek megmozdítása csak a statikai súrlódási erő legyőzése 

árán lehetséges. A mozgás megindítása után a súrlódási erő általában csökken és a mozgás fenntartásához 

elegendő a kinetikai súrlódási erő. A mozgás elindításához és fenntartásához szükséges erő (P) és az érintkezési 

felületen ható normális erő (G) közötti összefüggést a Coulomb-törvény fejezi ki: 

 [9] 

ahol µ a súrlódási tényező. 

 

[10] 

Az általános összefüggések csak bizonyos feltételezések mellett igazak: 

1. a súrlódási erő arányos a normális erővel; 

2. a súrlódási erő független a csúszó felületek méretétől; 

3. a súrlódási erő független a csúszás sebességétől; 

4. a súrlódási erő függ az érintkező felületek jellemzőitől. 
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A fenti megállapítások biológiai anyagokra nem mindig igazak. A terhelés hatására ugyanis ezek az anyagok 

deformálódnak, felületük jellemzői megváltoznak. Nedves anyagok esetén az adhézió jelenségével is számolni 

kell. A súrlódás hatására megváltozik a súrlódó felületek hőmérséklete, ezzel csúszási jellemzői. Ezért a 

biológiai anyagok súrlódási tényezőit a súrlódási út hossza is befolyásolhatja. 

A statikus súrlódási tényező állítható szögű lejtővel is meghatározható. A vizsgálandó anyagot nyitott alsó 

felületű dobozba helyezve tesszük a lejtőre. A dobozt kissé megemelve megakadályozzuk, hogy a doboz a lejtő 

felületéhez érjen. A lejtő szögét fokozatosan, rezgésmentesen növeljük, amíg a doboz megindul. Az 

egyedi magvak súrlódási 

tényezőjének mérésére nem alkalmas, mert a pálya legkisebb rezdülése megindítja a magvakat a lejtőn. 

értéke a nedvességtartalommal általában nő, mivel a nyomás hatására a felület nedvesedik, a tapadás nő), 

felületi nyomás, felületi jellemzők és a környezeti jellemzők. 

A belső súrlódási szög, természetes rézsűszög 

Az ömlesztett anyagok mozgatásánál, tárolásánál, ürítésénél stb. jelentős szerepet játszik a belső súrlódási szög, 

amely az egyes szemcsék között fellépő, a súrlódási folyamat hatására jelentkező súrlódási szög: 

[11] 

Ahol:         

1. - a belső súrlódás tényezője; 

2. - a belső súrlódás szöge. 

A természetes rézsűszög 

 

A belső súrlódási szög értékét korábban nyíródobozzal határozták meg. A nyíródoboz két darab például 200 x 

200 mm keresztmetszetű 60 mm belső magasságú részből áll, melyek közül a felső áll és terhelhető, az alsó 

keret mozgatható. A két keret közötti nyírási rés csavarokkal állítható. A mozgató lánc vagy drótkötél húzó 

ágába vonóerőt mérő cella építhető. Az elmozdulás és ezzel együtt a vontatási sebesség inkrementális forgó 

jeladóval mérhető. A nyíródoboz fedeléhez terhelést mérő erőmérő cella csatlakoztatható. A terhelés 

karrendszeren keresztül, súlyokkal történik, megfelelő áttétellel. 

A mérés megkezdése előtt a vizsgált anyagot tömöríteni kell, amelynek mértéke befolyásolja a mérés 

eredményét, ezért azt gondosan kell elvégezni. Sem a túlzott mértékű, sem az alultömörítés nem helyes. 

Magvak belső súrlódásának vizsgálata alapján megállapítható, hogy terhelésenként eltérő módon bár, de az 

elmozdulás során a nyíródoboz vontatásához szükséges erő, amely arányos a súrlódási erővel, kezdetben nő, 

majd csökken. Megállapítható továbbá, hogy az elmozdulással a súrlódási tényező értékei is csökkennek. 

Mindez arra utal, hogy a nyíródoboz belső súrlódás mérésére nem előnyös, mert csak a mérés kezdetén méri a 

valóságos belső súrlódást, a mérés további szakaszában a vizsgált anyag egyre nagyobb mértékben csúszik a 

nyíródoboz felületén, ami a mérési eredményt meghamisítja (Polyák-Csizmazia 2003). 

A fentiek figyelembevételével a belső súrlódást célszerűbb körforgó nyírókészülékkel mérni, ahol a nyírt felület 

állandó és a mérés teljes szakaszán a vizsgált termény önmagán súrlódik. A berendezés ugyanazzal a 

súrlódásvizsgáló készülékkel üzemeltethető, amelyikkel a nyíródoboz, annak helyére felszerelve. A készülék két 

gyűrűből áll, amelyek közül a felső álló terhelhető, az alsó elfordítható. A gyűrűket elválasztó lapok rekeszekre 

bontják. A gyűrűk közötti rés csavarokkal szabályozható. A vizsgált anyag a rekeszekhez igazodó méretű és 

alakú fedőlapokon át terhelhető. A mérés menete a nyíródoboznál leírttal egyező. 

A mérés során a vonóerő kezdeti növekedés után lényegében változatlan a teljes tartományban. A súrlódási 

együttható-elmozdulás összefüggés elemzése alapján megállapítható, hogy a súrlódási tényező értékek a terhelés 
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hatására kissé csökkennek, az elmozdulás során lényegében változatlanok. A körforgó nyírókészülék tehát belső 

súrlódás mérésére alkalmas. 

A dinamikus belső súrlódási szög (természetes rézsűszög) mérésére rézsűszögmérő készülékeket alkalmaznak. 

A készülékek kialakítása eltérő lehet, lényege azonban mindegyiknek az, hogy kialakuljon a mérés során a 

vízszinteshez képest egy természetes rézsűszög. 

A készülék lehet egy négyszög keresztmetszetű mérő doboz, amelynek a homlokfala részben (például 100 mm 

magasság kivételével) eltávolítható. 

Zárt homlokfal mellett kell feltölteni a mérődobozt, majd rázkódásmentesen el kell távolítani a homloklapot. A 

felesleges anyag eltávozása után a dobozban maradt anyag a természetes részüszög mentén kerül nyugalomba. 

A dobozban a kifolyónyílás felett mérhető magszint (a), valamint a doboz kifolyó nyílásra merőleges mérete (b) 

segítségével a természetes rézsűszög a tg α = a b size 12{ ital "tg"α= { {a} over {b} } } {} összefüggéssel 

 

Súrlódás különböző felületen 

A gépgyártásban alkalmazott különböző anyagok felületén fellépő súrlódási jellemzők meghatározásához 

nyíródoboz alkalmazható. A nyíródoboz alsó része ebben az esetben zárt, így biztosítja a mérőfelület 

deformáció-mentes alátámasztását. A két egymáson elmozduló nyíródoboz fél közé helyezik el a vizsgált 

felületet, amely a gépgyártásban használt anyagok valamelyike. 

A mérőfelület mérete igazodik a nyíródoboz méretéhez, például 200 x 200 mm keresztmetszetű nyíródobozhoz 

300 x 220 mm méretű mérőfelület megfelelő. A mérőfelület helyzetét illesztő furatok határozzák meg, amelyek 

a nyíródoboz illesztő csapjaihoz csatlakoznak, és amelyek a mérőfelület elmozdulását is megakadályozzák a 

mérés során. Rozsdamentes acél felület esetén például a vonóerő- elmozdulás elemzése alapján megállapítható, 

hogy az elmozdulással egy bizonyos úthosszig minden terhelésnél növekszik a vonóerő, majd a további 

elmozdulás során állandó marad. A súrlódási tényező-elmozdulás összefüggése alapján megállapítható, hogy a 

különböző terheléseknél mért súrlódási tényező a terheléssel kissé nő, azonban az elmozdulás során nem 

változik. 

11. Aerodinamikai jellemzők 

A szemcsés anyagok (magvak, műtrágyák stb.) aerodinamikai jellemzőinek ismerete a gépfejlesztés, gépgyártás 

és üzemeltetés számos területén (magtisztítás, pneumatikus vetés, betakarítás, szárítás, pneumatikus szállítás 

stb.) elengedhetetlen. Az aerodinamikai jellemzők közül a lebegtetési sebesség és az ezzel meghatározható 

légellenállási tényező a legfontosabb. A légellenállási tényező az alábbi összefüggéssel határozható meg: 

 [12] 

Ahol: 

1.         mg – mérhető és számítható (tömeg szorozva nehézségi gyorsulás) 

2.         A – mérhető (légáramlásra merőleges szemcse keresztmetszet) 

3.         ρ – ismert (levegő sűrűsége) 

4.         v – mérhető (a szemcse lebegtetési sebessége) 

A fentiek ismeretében a cw értéke meghatározható. 
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A lebegtetési sebesség (v) meghatározására három módszer ismert: 

1. a mag ejtése nyugalmi levegőben: ebben az esetben mérni kell az ismert úthossz megtételéhez szükséges időt. 

A módszert az teszi nehézkessé, hogy a reális értékeléshez nagyon hosszú ejtőcső szükséges. 

2. függőlegesen felfelé áramló levegőben ejtjük a magvakat és mérjük a magvak lebegtetéséhez szükséges 

légsebességet. A méréshez függőleges légcsatorna alkalmazható. 

3. vízszintes, vagy ferde pályán röpítjük a vizsgált magot és mérjük a repülési távolságot. Itt a mag pontos 

becsapódási helyének a mérése nehéz. 

A három módszer közül a függőleges légcsatorna alkalmazása célszerű (Csizmazia et al. 2000). A függőleges 

légcsatornában egy alul nyitott függőleges csőben egyenletes áramlást hoznak létre, és felülről egyenként 

juttatják be a légáramba a szemcséket. Azokat a szemcséket, amelyek süllyedési sebessége kisebb, mint az 

áramlási sebesség, az áramló közeg magával ragadja, a nagyobb süllyedési sebességű szemcsék pedig lehullnak, 

és nyitott csővégén kiesnek. Az áramlási sebesség szabályozásával a mag lebegtetéséhez szükséges légsebesség 

meghatározható. 

00000000A függőleges légcsatornával halmazok is vizsgálhatók. A szemcsehalmazt a függőleges cső alján egy 

alul perforált lemezre helyezzük el. Megindítva az áramlást a szemcsehalmaz fluidizálódik, az adott áramlási 

sebességnél kisebb süllyedési sebességű szemcséket az áramlás magával ragadja. A mérés növelt légsebességgel 

a kívánt számban megismételhető. 

A mezőgazdaságban alkalmazott szemcsés anyagok aerodinamikai jellemzőinek meghatározásához a függőleges 

légcsatorna jól használható, amennyiben alkalmas egyedi szemcsék és szemcsehalmazok aerodinamikai 

jellemzőinek vizsgálatára egyaránt. Az egyedülálló szemcsék vizsgálatához a függőlegesen felfelé csökkenő 

légsebességet kell létrehozni, amely a csőben áramló közeg térfogatáramának áramlás irányában történő 

csökkentésével valósítható meg. A cső hossza mentén csökkenő sebesség úgy hozható létre, hogy a rendszer 

túlnyomás alatt működik, és a csőben áramló levegő egy része a szemcsék mozgásának megfigyelését lehetővé 

tevő plexi cső falán lévő furatokon át lép ki a belső és külső nyomás különbségének hatására. Ez a megoldás a 

csőben lévő áramlás egyenletessége tekintetében kedvező, hiszen a furatokon jórészt a csőfal melletti 

határrétegben áramló, lelassult közeg áramlik ki. A furatok alkalmazása áramlástanilag is kedvező, mert a 

különböző áramlási sebességeknél közel egyforma sebességcsökkenést lehet elérni a mérőszakasz mentén. 

Fontos feladat a légsebesség megfelelő pontosságú mérése a mérőszakaszban az áramlás megzavarása nélkül, 

ami a szélcsatornáknál szokásos módon ferdecsöves manométerrel, illetve högömb áramlási sebességmérővel 

oldható meg. A függőleges légcsatornában a légáramot változtatható fordulatszámú radiális ventilátor biztosítja. 

A ventilátorból a közeg az egyenletesítő kamrába lép, amelyben egyenirányító és sziták helyezkednek el. A 

kamrából egy negyed kör alkotójú konfúzoron keresztül jut a levegő a sebességmérő csőszakaszba. A mérőcső 

egy lehetséges változata 400 mm hosszúságú mérőszakaszán úgy helyezkednek el a levegő kibocsátására 

szolgáló furatok, hogy a csőben áramló levegő sebessége az adott csőszakaszon közel lineárisan kb. 20%-kal 

csökken. A mérőcsőből a szemcse ütközéses leválasztóba kerül. 

A fordulatszám szabályozása egy meghatározott feszültség lépcsőket előállító szabályozóval és az ezzel sorba 

kötött fokozatmentes tirisztoros szabályozóval lehetséges. Ez utóbbi egyben nyomókapcsoló szerepet is betölt. 

A gomb újbóli megnyomásával a ventilátor a kikapcsolás előtti fordulatszámon működik. A legmagasabb 

feszültség fokozattal (230V) és a fokozatmentes szabályozóval az 5-15 m/s sebességtartomány biztosítható. 

A sebességmegoszlás vizsgálata 

A sebességmegoszlás egyenletessége a mérési módszer alapvető követelménye. Az áramlási sebesség 

keresztmetszet menti változását vizsgálva megállapítható, hogy a sebesség kielégítően egyenletes, a fal mellett 

elkerülhetetlenül létrejövő határréteg vastagsága mindössze 2-3 mm. A perforált falú csőben, a változó 

sebességű mérőszakasz különböző metszeteiben mért sebesség értéke a határréteget leszámítva lényegében 

állandó. A határréteget figyelmen kívül hagyva a mérőszakaszban a mérőcső tengelye mentén a légsebesség jó 

közelítéssel lineárisan változik, és a sebesség teljes mérőszakasz menti csökkenése megközelíti a tervezett 20% 

körüli értéket. 

A súrlódási és aerodinamikai jellemzőkkel kapcsolatos gyakorlati alkalmazások 

A mezőgazdaságban alkalmazott szemcsés anyagok súrlódási és aerodinamikai jellemzői számtalan technológiai 

folyamatban szerepet játszanak (pneumatikus szállítás, magtisztítás, osztályozás stb.). Magtisztításnál például a 

tisztítandó magvak és a szennyeződések eltérő lebegtetési sebessége (v) és légellenállási tényezője (cw) lehetővé 
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teszi a szétválasztásukat. Az aerodinamikai és a súrlódási jellemzők együttes megjelenése jellemző a légáramból 

való leválasztásnál, amit ülepítővel (ciklon) végeznek. Az ömlesztett anyagok pneumatikus szállításánál szintén 

az anyagok aerodinamikai jellemzőit veszik alapul. Az anyag mozgatását a légellenállás biztosítja. Amennyiben 

a légellenállásból származó erő nagyobb, mint a szemcse elmozdításához szükséges erő, akkor a szemcse 

mozgásba jön. A pneumatikus szállítás két alapvető formája a repülő szállítás és a dugós szállítás. Amennyiben 

a szállítandó termény koncentrációja kicsi, az egyes szemcsék szabadon mozognak a csőben. Az ütközések 

következtében keresztirányú mozgás is van. A szállításhoz szükséges légsebesség a szállítandó anyag lebegtetési 

sebességének 2,5-3 szorosa. A légsebesség csökkenésekor gócok keletkeznek, a cső fokozatosan megtelik 

anyaggal, majd dugós szállítás lép fel, az anyag a csövet kitölti, és együtt mozog. Ebben az esetben 0,5-2 m/s 

légsebesség elegendő, hiszen itt a nyomás lesz a meghatározó. 

A szállító cső keresztmetszetében a légsebesség nem egyforma. Tisztán levegő áramlása esetén is jellemző, 

hogy a cső falánál a légsebesség kisebb, közlépen a legnagyobb. A légsebesség növekedésével a cső közepén 

fokozottan nő a sebesség. 

Vízszintes csőben történő szállításnál az anyag a cső alsó falánál koncentrálódik, ami torzítja a sebességprofilt. 

A légárammal történő szállítás további módja a fluidizációs szállítás. A szállító csatornát ebben az esetben 

perforált válaszfal osztja ketté. A csatorna alsó felébe vezetett nyomás alatti levegő a perforált falon keresztül 

áramlik, a szállítandó anyagot fellazítja, aminek következtében az anyag folyadékhoz hasonlóan viselkedik, és a 

lejtéssel bíró csőben lejtőirányban mozog. Ezzel a módszerrel energiatakarékos szállítás valósítható meg. 

12. Mezőgazdasági anyagok víztárolása 

A víztárolás fizikája 

A termények nedvességtartalma jelentősen befolyásolja azok fizikai-mechanikai tulajdonságait, tárolhatóságát. 

Ezért a nem kívánt nedvességtartalmat szárítás útján elvonják. Az anyagok nedvességtartalmát %-ban adják meg 

nedves, vagy száraz bázison. 

Nedves bázison számított nedvességtartalom: 

 [13] 

Száraz bázison számított nedvességtartalom: 

[14] 

Ahol:        

1. Gw – az anyagban lévő nedvesség [kg] 

2. Gsz – a szárazanyag [kg] 

A nedvesség tárolása 
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A nedvesség tárolásának két módját különböztetjük meg: 

1. molekuláris adszorpció, amikor a vízmolekulák a sejtfalalak közvetlen közelében helyezkednek el. A száraz 

anyag először ilyen módon köti meg a felvett nedvességet. 

2. kapilláris adszorpció, amikor a sejtrendszer között található kapilláris üregek tartják a vizet a felületi 

feszültség segítségével. A száraz anyag csak a molekuláris adszorpció által megkötött víz után vesz fel 

kapilláris adszorpció útján nedvességet. 

A nedvesség elvonásához hőt kell közölni az anyaggal. A szabad víz esetén ez a párolgási hő, amelynek értéke 

2385 kJ/kg. Kötött víz esetén nagyobb hőt kell közölni. A molekuláris adszorpció útján kötött víz elvonása 

nehezebb, mint a szabad vízé. A kisebb nedvességtartalmú anyagok nehezebben vesznek fel, illetve adnak le 

vizet. 

Egyensúlyi nedvességtartalom 

A nedvszívó anyagok különböző relatív páratartalmú közegben nedvességet vesznek fel, vagy adnak le. Minden 

relatív páratartalomnak megfelel egy nedvességtartalom, amelynél az anyag nem vesz fel és nem add le 

nedvességet. Ez az egyensúlyi nedvességtartalom. Adott hőmérsékleten az egyensúlyi nedvességtartalom és a 

relatív páratartalom összefüggése a szorpciós izotermát adja. 

Az egyensúlyi nedvességtartalom a hőmérséklet növekedésével csökken. A nedvesség felvétel és leadás a 

magvak teljes felületén történik, azonban az intenzitása az egyes felületrészeken eltérő. A csirarész vízfelvételi 

és leadási képessége a legnagyobb, és a csira nedvességtartalma is magasabb, mint a mag átlagos értéke. 

Higroszkópos anyagok nedvszívása 

Egyes anyagok (műtrágya, liszt, stb.) gyors nedvességfelvételük hatására fizikai jellemzőiket megváltoztatják. 

Ezek az anyagok a levegő nedvességtartalmát képesek felvenni. Az ilyen anyagokat a tárolás során igyekezni 

kell levegőtől elzárni, vagy minél kevesebb levegővel érintkező felületet biztosítani. 

Belső nedvességáramlás 

A biológiai anyagokban a nedvességáramlás folyékony, vagy gőz formájában történik. 

Izotermikus (állandó hőmérsékleten) anyagátadás esetén a nedvességvándorlás a parciális gőznyomás, az 

ozmózisnyomás, a nedvesség gradiens és esetenként az anyagban kialakult nyomás következtében jön létre. 

Nem izotermikus viszonyok között (pl. szárítás esetén) a nedvesség nem csak a nedvesség gradiens, hanem a 

hőmérséklet gradiens hatására is vándorol. A hőmérséklet gradiens hatására a molekuláris diffúzió, a bezárt 

levegő felmelegedése következtében előálló nyomásnövekedés és a hőmérséklettel változó kapilláris szívás 

változása hozza létre a nedvességáramlást, amely mindig a hőáramlás irányába történik. Melegítéskor tehát a 

hőmérséklet gradiens a test középpontja felé, hűtéskor pedig a szélek felé hoz létre nedvességáramlást. 

Anyagátadás a felületen 

Az anyag belsejéből a felületre jutó nedvességet általában konvektív úton vonják el. Amennyiben légmozgás 

nincs, és a természetes konvekció is elhanyagolható, akkor a felületen lévő víz diffúzió útján jut a környezetbe. 

A legtöbb mezőgazdasági terménynél (zöldség, gyümölcs), a héj miatt a nedvesség diffúzió útján jut a felületre 

és onnan konvekció útján távozik. 

Anyagátadási jellemzők 

Az anyagátadási jellemző (cm) hőmérsékletfüggő, a cm a hőmérséklettel nő. A diffúziós tényező (D) megszabja 

a nedvességvándorlás sebességét. 

A nedvesség gradiens 

Értékét a nedvességelvonás sebessége, a D értéke, valamint a hőmérséklet gradiens határozza meg. Szárításnál a 

szárított anyag (pl. vetőmag) felszíne és középpontja között általában kisebb, mint 10oC a különbség, ezért a 

hőmérséklet eloszlás okozta nedvesség gradiens elhanyagolható. 
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A szárítás kezdetén a nedvesség gradiens nagy, majd a hőmérséklet növekedésével gyorsan csökken. Amint a 

felület közelében a nedvességtartalom csökken, a diffúzió tényezőjének csökkenése lassítja a nedvesség 

gradiens csökkenését. 

Minél kisebb végső nedvességtartalomig történik a szárítás, annál kisebb lesz a végén a diffúzió tényezője, és 

így a szárítás annál inkább elhúzódik. 

Kontakt nedvességcsere 

A különböző nedvességtartalmú anyagok érintkezése során nedvességkiegyenlítődés következik be. A nagyobb 

nedvességtartalmú lead, a kisebb felvesz nedvességet. A nedvességcsere folyékony fázisban vezetés útján, gőz 

fázisban pedig adszorpció és deszorpció útján jön létre. A nagyobb nedvességtartalmú szem nedvességtartalma 

jobban csökken, mint ahogyan a kisebbé nő. A leadott nedvesség egy része tehát gőz formájában van jelen a 

szemcsék között, amelyet a szárazabb anyag lassabban vesz fel. A teljes kiegyenlítődés hosszabb idő alatt sem 

megy végbe. A hőmérséklet növelésével azonban a kiegyenlítődési idő csökkenthető. 

A különböző hőmérsékletű anyagok érintkezése során hőmérsékletkiegyenlítődés megy végbe. Ez gyorsabb 

folyamat, mint a nedvességkiegyenlítődés. 

13. Szárítási alapfogalmak (Beke 1997) 

A mezőgazdasági termények szárítása természetes és mesterséges úton lehetséges. 

A természetes szárítás történhet napenergiával. Az energiatakarékos szárítási mód alkalmazása esetén azonban 

nagy bizonytalansági tényezővel kell számolni. Mindemellett dohányszárításnál, gyümölcsaszalásnál 

találkozunk alkalmazásával. 

A mesterséges szárítás több változatát is alkalmazzák: 

1. konvektív szárítás 

2. kontaktszárítás 

3. sugárzásos szárítás 

4. nagyfrekvenciás szárítás 

5. akusztikus szárítás 

Konvektív szárítás 

A konvektív szárítás áramló közeggel történik, ami lehet levegő, füstgáz, vízgőz. Történhet légköri nyomáson, 

ekkor atmoszférikus szárításról beszélünk. Emellett lehet vákuumszárítás is. Különböző módozatai ismertek: 

1. hideglevegős, vagy szellőztetéses szárítás, vagy állagmegőrzés. 

2. temperált levegővel történő szárítás (15-30oC). E két szárítási mód elsősorban a szálastakarmányok 

szárítására alkalmas. 

3. meleg levegős szárítás (40-250oC), elsősorban szemes termények számítására használják. 

4. forrólevegős szárítás (1000-1200oC), amit szálastakarmányok szárítására alkalmaztak, az energiaárak 

növekedésével azonban elvesztette létjogosultságát. 

5. fagyasztva szárítás, ami 0oC alatti fagyasztást jelent, majd a szilárd víz olvadás nélküli elpárolgása történik 

(szublimáció). Gyümölcslevek feldolgozásánál alkalmazott megoldás. 

A szárító közeg és a szárítandó anyag mozgásmódja szerint beszélhetünk: 

1. egyenáramú szárításról, amikor a két anyag egy irányban és együtt mozog. 

2. ellenáramú szárításról, amikor a két anyag párhuzamosan mozog, de ellenkező irányban. 
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3. keresztáramú szárításról, amikor a két anyag áramlási iránya ~90 fokot zár be egymással. 

4. vegyes áramú szárításról, ami a fentiek kombinációja. 

A szárítandó anyag mozgása szerint beszélhetünk folyamatos, vagy szakaszos szárításról. A szakaszos 

szárításnál az anyag áll és meghatározott időnként be és kitárolás történik (pl. dohány szárítása). Folyamatos 

szárításnál a szárítás megszakítás nélkül folyik, a kitárolás nem zavarja a szárítás folyamatát. 

A szárítandó anyag és a levegő kapcsolata szerint lehet: 

1. tömörrétegű szárítás, amikor a levegő a magvak közötti pórusokban mozog. 

2. fluidizált szárítás, amikor a szárító közeg a fellazított anyagot jól átjárja. A fluidizáció határsebessége a 

szárítandó termény lebegtetési sebessége. 

3. gejzír eljárás, ami a fluidizációhoz képest növelt sebességgel történik, így a magvak lebegnek és le-fel 

mozognak. Elsősorban vetőmagvak, olajos magvak szárításánál alkalmazott megoldás. 

4. vibro-fluid szárítás, ahol a szárítandó anyag alatt lévő rács vibrációjával alakul ki a fluid állapot. Ezzel a 

módszerrel konvektív, konduktív és sugárzásos hőkezelés egyaránt megvalósítható. 

5. porlasztva szárítás, ahol cseppfolyós anyagokat (gyümölcslé, paradicsomlé) porlasztva (felületnövelés 

céljából) szárítógázzal érintkeztetve (konvektív) szárítják. 

Kontaktszárítás 

A szárítandó anyag érintkezik a fűtött felülettel, és az anyagban vezetéses a hő közlés. Mivel a szárítandó anyag 

érintkezik az őt körülvevő levegővel, azzal általában nem azonos hőmérsékletű, a páraelvitel konvektív módon 

történik. Ezért tisztán kontaktszárítás ritkán fordul elő, inkább kombinált kontaktszárításról beszélhetünk. 

Sugárzásos, vagy infra szárítás 

Sugárzás útján átvitt hőmennyiség a hőmérséklet negyedik hatványával arányos (szállításosnál csak első 

hatványával). A szárítás infravörös sugarakkal történik. A konvekciós szárításhoz képest 8-10 szeres lehet a 

fajlagos energiaátadás. Korlátozó tényező, hogy bizonyos hullámhossz tartományban a nedvességtartalom 

növekedésével csökken a sugáráteresztő és visszaverő képesség. Ezért oszcilláló sugárzást alkalmaznak. 

Nagyfrekvenciás szárítás 

Az élelmiszer feldolgozásnál néhány száz kHz-től néhány GHz-ig terjedő frekvenciát alkalmaznak (polarizációs 

elv). Elektromos tér hatására a semleges atomokban elektron polarizáció játszódik le. A különböző előjelű 

töltések periódikusan elmozdulnak, ami súrlódással és hőfejlődéssel jár. 

Akusztikus szárítás 

Ez a szárítási mód az anyagok hangelnyelési tényezőjére épít. A hangelnyelés hőmérsékletemelkedést idéz elő. 

Az eredményesebb hatás elérése érdekében gyakran a különböző szárítási módok kombinációját alkalmazzák. 

Direkt szárítás 

Direkt szárításnál a szárítandó anyag érintkezik az energiahordozó közeggel, például a füstgázzal. Ezért ez a 

szárítási mód korlátozott alkalmazhatóságú. 

Indirekt szárítás 

Ennél a szárítási módnál nincs közvetlen kapcsolat a szárítandó anyag és az energiahordozó közeg között. Ez a 

módszer a hőcserélős konvektív szárítás. Bár drágább a direkt szárításnál, egészségvédelmei és 

élelmiszerhigiéniai okok miatt alkalmazzák. 

14. Biológiai anyagok hőtermelése a tárolás alatt 
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A biológiai anyagok a betakarítás után, a tárolás alatt tovább élnek, lélegzenek. A biológiai folyamat intenzitása 

nedvesség és hőmérsékletfüggő. A belső biológiai folyamatokkal a jelen lévő mikroorganizmusok életműködése 

párosul, ami oxidációt okoz. Minél intenzívebb az oxidáció, annál több széndioxid és vízgőz keletkezik, és annál 

több hő szabadul fel. Ez öngerjesztő, gyorsuló folyamat. A termény sérülése (szemsérülés) növeli az oxidációt, 

például kukorica esetén 30%-os szemsérülés megduplázza az oxidáció intenzitását. 

15. Mezőgazdasági termények sérülése 

A betakarítás, majd az azt követő manipulálás során a termények sérülhetnek. A sérülés hatására a termények 

minősége romlik, kedvezőtlen esetben a termény elvesztheti használati értékét. Tárolás során a sérült, romlott 

anyag a mellette lévő termény minőségét is veszélyezteti. Ezért a termények mechanikai sérülését meg kell 

előzni. A mechanikai sérülés megelőzésének lehetőségei: 

1. a betakarító és manipuláló gépek terménnyel érintkező részeinek optimális kialakítása, 

2. a sérülésnek jobban ellenálló fajták nemesítése, 

3. a műveletek teljes érés előtt, keményebb állapotban történő végzése. 

A sérülés okai és formái 

A magvak sérülése általában a betakarítás és a szállítás során jön létre. A betakarítás során a cséplőszerkezet 

helytelen beállítása (az optimálisnál nagyobb cséplődob kerületi sebesség, kis kosárhézag, helytelen verőléc 

forma, szabálytalan verőléc rögzítő csavarok, stb.) lehet a sérülés oka. Az anyagmozgatásnál a szállító 

berendezés helytelen megválasztása, pl. csiga alkalmazása okozhat sérülést. A sérülés formája lehet törés, 

repedés, deformáció. A sérülés következtében a magvak csirázási képessége csökken, az oxidáció nő, a 

veszteség nő, a termény feldolgozása során a készítmények (pl. liszt) minősége romlik. 

Gyümölcsök sérülését elsősorban a betakarítás módja, de a manipulálás megoldása is okozhatja. Rázással 

történő betakarítás során például a gyümölcs ütközhet az ággal, a mellette lévő gyümölccsel, a felfogó ernyővel. 

Az ütközés és ezzel a sérülés mértékét a rázógép helytelen beállítása (kedvezőtlen frekvencia, vagy amplitúdó 

alkalmazása) növelheti. Az ütközés következtében a gyümölcs héja alatti szövet deformálódik. Amennyiben a 

deformáció átlépi a biológiai folyáshatárt, a gyümölcs barnulni kezd, és romlásnak indul. Esetenként a sérülés 

külső szemrevételezéssel nem is fedezhető fel (pl. körténél ez gyakori). Cseresznye és meggy rázásos 

betakarításánál a gyümölcs a szárról leszakad, a szár kiszakadásának helyén gyümölcslé jelenik meg, ami 

egyrészt veszteséget jelent, másrészt romlás indulhat meg. Az ilyen gyümölcs minőségromlása csak gyors 

feldolgozással előzhető meg. 

Zöldségek sérülését a kiemelő, szállító és tisztító szerkezetek okozhatják. A sérülés lehet vágás, zúzódás, ütődés. 

A sérülés mértéke a betakarítás időpontjának megválasztásával is csökkenthető. A hideg termény sérülése 

ugyanis nagyobb. A sérülés belső nyomás hatására is bekövetkezhet. Paradicsomnál például ez héjfelrepedéssel 

járhat. A sérülés általában sejtsérülést jelent. Különösen veszélyes az ismétlődő terhelés. 

A mechanikai sérülések legjellegzetesebb formái 

Horzsolás, aminek mértékét általában az összes termény %-ában adnak meg. 

Zúzódás, ami külső erő hatására következik be és általában szöveti sérülést jelent. A héj ebben az esetben nem 

törvényszerűen sérül. Ez a sérülésfajta szín és íz-változást okozhat. A sérülés mértékét a teljes tömeg %-ában 

célszerű megadni. 

Repedés, ütés, vagy nyomás hatására keletkező sérülés, amely héj, vagy szövetrepedést jelenthet, de a termény 

egy darabban marad, nem esik szét. 

Vágás, éles szerszám behatolását jelenti a terménybe. A sérülés mértékét a vágás hosszával és mélységével 

határozzák meg. 

Szúrás, hegyes szerszám okozta sérülés. A sérülés mértékét annak átmérőjével és a szúrás mélységével 

határozzák meg. 

Hasadás, a repedés drasztikusabb formája, amikor a termény több részre esik szét. 
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Szárvég okozta szakadás, a szárnak a gyümölcsből való kiszakításakor jön létre. 

Duzzadásos repedés, a belső ozmózisnyomás okozta repedés. 

Alakváltozás, terhelés hatására keletkező deformáció. 

A belső sérüléseket általában optikai tulajdonságok alapján állapítják meg, például a fényelnyelés, vagy 

fényvisszaverés mérésével. A magvak sérülésének vizsgálata például csirázási vizsgálattal lehetséges. Gyakran 

minta osztályba sorolásával állapítják meg a sérülést és annak mértékét. Példaként említjük meg a zöldbabot, 

amelynél 3 osztály különböztethető meg: 1. teljesen ép, 2. a szárral kis bab is letört, 3. tört hüvelyek. 

Ütközés okozta sérülések 

A mezőgazdasági terményeknél a leggyakrabban előforduló sérülés ütközés következtében jön létre. A 

betakarítás, szállítás, manipulálás során a termény, álló vagy mozgó géprészekkel ütközik. Az ütközéseknek 

négy fázisát különböztetjük meg: 

1. rugalmas deformáció, jellegzetessége, hogy a terhelés megszűnése után a deformáció megszűnik. 

2. plasztikus deformáció kezdete, a nyomás mértéke meghaladja a dinamikus folyási feszültséget, a terhelés 

megszűnése után a deformáció részben visszamarad. 

3. teljes plasztikus deformáció, amikor a deformáció folytatódik, a közepes nyomás a dinamikus folyási 

feszültség alá esik. 

4. tehermentesítés, az anyagban tárolt rugalmas feszültségek és rugalmas deformációk megszűnnek, a plasztikus 

deformációk visszamaradnak. 

Az ütközés során a sérülés abban a térfogatban következik be, amelyben a feszültség meghaladja a biológiai 

folyáshatárt, szövetszerkezete roncsolódik. Az ismételt terhelés fokozottan káros. 

A sérülést befolyásoló tényezők 

Hőmérséklet 

A termény hőmérséklete hatással van a sérülékenységre. A hőmérséklet csökkenésével a termény rugalmassága 

csökken és ezzel a sérülékenysége növekszik. Az összefüggés ismerete azért fontos, mert a jellemzők 

befolyásolhatók, például a betakarítási idő helyes megválasztásával, vagy a hűtve tárolás utáni mozgatási 

időpont kiválasztásával stb. 

Túlszárítás, gyors lehűtés 

A termények nedvességtartalmának módosítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a túlszárítás, majd az azt 

követő gyors lehűtés rontja a szemek mechanikai tulajdonságait, növeli a sérülési hajlamot. 

Érési állapot 

Néhány zöldség- és gyümölcsfélénél az érési állapot jelentősen befolyásolja a sérülési hajlamot. Tipikus példa 

erre az őszibarack, sárgabarack, körte, málna, paradicsom. Az érést megelőző napokban a mechanikai jellemzők 

lényegesen változnak. Ezért a betakarítási idő, az esési magasság, a statikus nyomás figyelembevétele fontos. 

Kisebb gyümölcs esetén általában nagyobb esési magasság engedhető meg. 

Gyümölcsönként megadható a megengedhető statikus terhelés, például a ládában elhelyezett gyümölcsoszlop 

megengedhető magassága. 

Az őszibarack például 1,5 dN terhelést visel el sérülésmentesen, ami mintegy 70 cm magas gyümölcsrétegnek 

felel meg. 

A szállítás, anyagmozgatás közben fellépő gyorsulás szintén forrása lehet a terménysérülésnek. A szállító láda 

felső rétegében a legnagyobb a gyorsulás. A láda mélységének növelésével egy határig csökkenthető a sérülés 

mértéke. Őszibarack esetén például, 60 cm-es ládamélységnél a legkisebb a sérülés. Nagyobb ládamélységnél az 

alsó rétegekben, a nagyobb statikus nyomás következtében növekszik a sérülés mértéke. Jobb rugózású jármű 
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esetén (pl. légrugózás) a sérülés mértéke csökkenthető. A felső rétegekben, a gyorsulás következtében 

jelentkező sérülés csökkenthető, ha a gyümölcsöt 2-3 cm vastag szivacsréteggel fedjük, amivel csökkenthető a 

gyorsulás mértéke. 
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Chapter 2. Erőgépek 

1. Teljesítmény átvitel 

Az erőgépek általános felépítését, a motor, a tengelykapcsoló, a sebességváltó, a kiegyenlítőmű és a véglehajtás 

szerkezeti elemeit és működését az alapképzésben a hallgatók megtanulták. Ezúton az erőgépeket, mint 

teljesítményt szolgáltató forrást elemezzük. Fontos kérdésnek tekintjük; hogy a motor teljesítményét hogyan 

lehet a lehető leggazdaságosabban haszosítani, továbbítani az erőgép járószerkezetéhez, illetve vonóerőt, vagy 

hajtást igénylő munkagépekhez. Fontos kérdés, hogy az adott erőgép milyen mértékben elégíti ki a precíziós 

gazdálkodás feltételeit biztosító munkagépek igényeit, a talajvédelem, valamint a környezetterhelés 

csökkentésének szempontjait. 

A mai korszerű erőgépeken alkalmazott motorok nagy rugalmassággal (40-50 %) bírnak, hengerenként általában 

4 szeleppel rendelkeznek, nagynyomású közös nyomócsöves befecskengezéssel rendelekzenek, amelyek 

képesek többfázisú befecskendezésre, ezáltal lágy járást biztosítanak. A motorok üzemét elektronikus vezérlés 

optimalizálja, károsanyag kibocsátásukat jelentősen sikerült csökkenteni. 

A motor teljesítménye a járószerkezetre, illetve a kapcsolt munkagépekre mechanikusan, hidraulikusan, 

ritkábban elektromos úton vihető át. Az átvitel módja jelentősen meghatározza annak gazdaságosságát. 

Példaként a kapcsolt munkagépek vonatkozásában mutatjuk be a teljesítmény átvitel hatásfokát. 

Vontatott munkagépek üzemeltetésénél például a hajtásláncban részt vesz a teljes erőátvitel, egy sor 

fogaskerékpár közbeiktatásával. Ebben az esetben az vontatási hatásfok (hv), amely a vontatási teljesítmény 

(Pv) és a motor teljesítmény (Pm) viszonya: 

 

nagy-mértékben függ a járószerkezet kialakításától. hv kétkerékhajtású traktoroknál 0,5-0,6, négykerékhajtású 

traktoroknál 0,6-0,7, lánctalpas és gumihevederes járószerkezetű traktoroknál 0,7-0,8. 

Ezzel szemben, hajtott munkagépek esetén a TLT-vel átvitt teljesítmény hatásfoka (hTLT ) 0,9 felett van, hiszen 

a motor és a TLT között gyakran csak egy-, vagy két pár fogaskerék található. 

Természetesen a teljesítmény átvitel hatásfoka csak egy tényező az átvitel módjának kiválasztásánál; hiszen 

mint később látni fogjuk a járószerkezet választás például egyéb szempontok figyelembevételét igényli, de a 

hajtott gépek tekintetében sem nagy az üzemeltető szabadsága. 

A gyakorlatban a hatásfok értékeket kombináltan kell figyelembe venni, hiszen a járószerkezetre érvényes 

teljesítmény hányadot a vontatási hatásfokkal, a hajtott gépre eső teljesítmény hányadot a TLT hatásfokával kell 

számolni. 

A teljesítmény átvitel szempontjából fontos a motor jelleggörbék (3. ábra) ismerete, amelyek a motor 

teljesítménye, nyomatéka, fejlagos fogyasztása változását mutatják a motor fordulatszámának függvényében. A 

jelleggörbék tanulmányozása alapján jól látható, hogy a teljesítmény és a nyomaték legnagyobb értéke nem 

azonos motor fordulatszámon jelentkezik, emellett, a fajlagos fogyasztásnak legkisebb értéke sem esik egybe a 

motor legnagyobb teljesítményével. 

Figure 2.1.  
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Mindez azt mutatja, hogy az üezemeltető sokat tehet az erőgép gazdaságos üzemeltetése érdekében. Az ábrán 

bemutatott esetben különböző teljesítményű, nyomatékú motormodellek jelleggörbéi láthatók. A legnagyobb 

teljesítményt a motor n=1600-1700 1/min közötti fordulatszám tartományban éri el. Például a 312 modell esetén 

Pmax=92 kW. A legnagyobb forgatónyomaték ugyanakkor n=1200-1300 1/min fordulatszám tartományban 

érhető el, amely a jelzett modellnél Mmax=515 Nm. A legnagyobb teljesítményhez tartozó nyomaték (a jelzett 

modellnél ~450 Nm, és a legnagyobb nyomaték 515 Nm között jelentős különbség van. Ez azt jelenti, hogy 

amennyiben a motort a legnagyobb teljesítmény tertományban üzemeltetik, és a motor terhelést kap, 

fordulatszáma csökken, a nyomatéka még jelentős fordulatszám csökkenés mellett nő. Számszerűsítve ~1650 

1/min fordulatszámról ~1250 1/min fordulatszámig a motor nyomatéka nő, ami a motort átsegíti a fellépett 

terhelésen. Ezt a jellemzőt a motor rugalmasságának nevezzük, mértéke az üzemeltetés szempontjából fontos. 

Megvizsgálva a motor fajlagos fogyasztását, az tapasztalható, hogy a legnagyobb motor teljesítményhez ~210 

g/kWh tartozik, ugyanakkor ~1300 1/min fordulatszámnál a fajlagos fogyasztás értéke megközelíti a 200 g/kWh 

értéket. Lényeges tehát, hogy a motor milyen fordulatszám tartományban üzemel. Amennyiben egyéb szempont 

nem indokolja a motor fordulatszámát abban a tartományban célszerű tartani, ahol a hajtóanyag fogyasztás 

kedvező értékű. Amennyiben nincs szükség a legnagyobb teljesítményre, vagy a legnagyobb üzemi 

fordulatszámra (n=1800 1/min), a szabályzó beállításával célszerű a motort alacsonyabb fordulatszámon 

működtetni. Például közúti szállításnál, nagyobb sebességnél, de kis tehernél kiválóan alkalmazható a csökkent 

fordulatszám. Ehhez az erőgépeken megfelelő sebesésggváltó áll rendelkezésre (alacsony motorfordulatszámon, 

pl. 1500 1/min, a legnagyobb sebesség, például 50 km/h). Ezeknek a jellemzőknek az ésszerű figyelembe vétele 

jelentős energia megtakarítást jelenthet. A motorok jelleggörbéi természetesen eltérhetnek a bemutatott példától, 

ezért konkrét esetben kell mindig megvizsgálni a lehetőségeket. 

A korszerű erőgépek teljesítmény átviteli rendszereiben a hidrodinamikus tengelykapcsoló, a terhelés alatt is 

váltható sebességváltó, amit általában Powershift váltónak neveznek és a TLT kapcsolási rendszerek nyújtanak 

a korábbiakhoz képest lehetőségeket. 

A hidrodinamikus tengelykapcsoló esetén a motor és a sebességváltó között nincs merev kapcsolat, a 

tengelykapcsoló két fele egymáshoz képest mindig elmozdulhat, köztük olaj biztosít kapcsolatot tehetelenség, 

nyírás és súrlódás által. A hatásfok javítása érdekében a két tengelykapcsoló fél belül lapátozott, a 

turbinakerékhez hasonló kialakítású. A fordulatszám növelésével a terngelykapcsoló hatásfoka javul, a két fél 

egymáshoz viszonyított fordulatszám különbsége csökken, de a kapcsolat mindig rugalmas marad. Ez a 

megoldás jól illeszthető a terhelés alatt kapcsolható, vagy a fokozatnélküli sebességváltókhoz, ezért egyre több 

korszetű traktoron alkalmazzák ezt a teljesítmény átvitelt, amely lágyabb kapcsolást biztosít és nagyobb 

fordulatszámon a teljes nyomaték veszteségmentes átvitelére alkalmas. 

A korszerű sebességváltók sebesség kiosztása optimális sebességet biztosít minden művelethez a palántázáshoz 

szükséges mászó sebességétől a közúti szállításig. Ezért a korszerű univerzális traktorok sok sebességfokozattal 

rendelkeznek, gyakran előre-hátra biztosítva ugyanazt a sebességfokozatot. A sebesség kiosztás nem lineáris, 

hiszen a szántóföldi műveletek sokkal több fokozatot igényelnek, mint a közúti szállítás. A sok sebességfokozat 

tehát nem felesleges, hiszen bizonyos munkagépek sebességigényét több tényező befolyásolja (például 

szántásnál a kormánylemez típusa, a talaj típusa, az energiafelhasználás stb.). Amennyiben az üzemeltetés során 

eltérnek az optimális sebességtől, a művelet agrotechnikai és energetikai értelemben is sérülhet. 

A nagy nyomatékot igénylő vontatott gépek üzemeltetésénél előnyös, ha a sebességek, vagy azok egy része 

terhelés alatt kapcsolható (Powershift). Ezt többtárcsás olajfürdős, hidraulikusan működtetett 

tengelykapcsolókkal, vagy bolygóművekkel oldják meg a koszorúkerék fékezésével. A bolygóműves rész a 

váltó egy eleme. A váltás tengelykapcsoló működtetése nélkül, gombnyomással végezhető el. A terhelés alatti 

sebességváltók energetikailag kedvezőek, a gép kezelését egyszerűsítik, és a területteljesítmény növelését teszik 

lehetővé. 

A sebességváltók lehetnek fokozatmentesek, amelyek a teljes tartományban, például szántóföldi viszonyok 

között 0-30 km/h között, országúti tartományban 0-50 km/h között fokozatmentesen igazodik az adott művelet 

optimális sebesség igényéhez. A fokozatnélküli sebességváltók alkalmazása az egyszerű kezelés, az optimális 

traktor-munkagép sebesség illesztés, és hajtóanyag megtakarítás szempontjából egyaránt előnyös. A 

fokozatmentes sebességváltónak több megoldása ismert, a traktoroknál a hidrosztatikus hajtást alkalmazzák 

leggyakrabban. Ebben az esetben a motor olajszivattyút hajt, amely a járószerkezetet működtető hidromotorokat 

látja el a szükséges nyomású és térfogatáramú olajjal. Legtöbbször axiáldugattyús szivattyút alkalmaznak, 

amelyek szokásos névleges nyomása 250-500 bar, fordulatszáma 1800-3600 1/min. A fordulatszám és ezzel a 

sebesség módosítása a szállított olaj térfogatáramának szabályozásával biztosítható. 
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A szántóföldi és az országúti funkciókat egyes erőgépeken automatizálni is lehet, amikor a kezelő előre beállítja 

az optimális motorfordulatszámot, kiválasztja a sebesség fokozatot és automatikus üzemre kapcsol. Ebben a 

módban a motor és a sebességváltó a termelékenység és a gazdaságosság összehangolásával üzemel. Emellett az 

országuti üzemmódban már traktorokon is megjelent a tempomat, mely a kívánt sebesség beállítása és a 

tempomat bekapcsolása után az első beavatkozásig (fékezés, gázadás) tartja a sebességet. 

A sebességváltó kiegyenlítő művön és veglehajtáson keresztül adaj át a hajtást a járószerkezetnek. A 

kiegyenlítőmű általában automatikius kivitelű, amelyet vezérelhet a traktor elektronika. Beállítható például az, 

hogy a kiegyenlítőmű szántás közben bekapcsolt állapotban legyen, de a tábla végén a fordulóban a zár oldjon, 

majd a forduló után ismét kapcsoljon be. A kiegyenlítőzár bizonyos sebesség felett (14-16 km/h) automatikusan 

old. A véglehajtás a nagy áttétel miatt gyakran bolygóműves rendszerű. 

2. Munkagépek csatlakoztatása 

A korszerű univerzális traktorokat gyakran látják el mellső és hátsó függesztőművel, amelyek lehetővé teszik a 

legkülönbözőbb munkagépek traktorhoz kapcsolását. A csatlakozás módja szerint megkülönböztetünk vontatott, 

félig függesztett, függesztett és rászerelt munkagépeket. 

A vontatott gépek csatlakozhatnak lengő vonórúdhoz, biztonsági vonóhoroghoz, vagy a hárompont függesztő 

szerkezet vonórúdjait összekötő vonólaphoz. A kéttengelyes pótkocsikat biztonsági vonóhoroghoz kapcsolják. 

Az egytengelyes pótkocsik csatlakoztatása speciális vonóhorgot igényel, hiszen vonórúdjukra olyan terhelés 

esik, ami kizárja a kézi erővel való mozgatást. Ezért erre a célra hidraulikus vonóhorggal láthatók el a traktorok. 

A hidraulikus vonóhorog a 3-pont függesztő szerkezettel mozgatható, és a vonóhorog rész a talajszintre 

süllyeszthető, majd a pótkocsi csatlakoztatása és megemelése után a vonóhorog záródik és biztonságivá válik. 

A félig függesztett gépek a hárompont függesztő szerkezet vonórúdjaihoz kapcsolódnak. Itt az alátámasztás 

harmadik pontját mélységhatároló (far) kerék biztosítja. 

A függesztett gépek a hárompont függesztő szerkezet három csatlakozó pontjához kapcsolódnak. 

A rászerelt gépek az eszközhordozó erőgépek munkagépei, amelyek számára az erőgépen csatlakoztatási 

pontokat képeznek ki. 

Az erőgépek függesztő szerkezetét ellátják elektro-hidraulikus ellenőrző rendszerrel (EHR), amely figyeli a 

munkamélységet, a helyzetellenőrzést, az úszó helyezetet, a gyorssüllyesztést, a csúszást (amennyiben a 

sebesség ellenőrzés radarral történik), rázkódáscsillapítást, szállítási helyzet rögzítést, külső kapcsolókat, az 

emelési magasság korlátozást, süllyedési sebesség vezérlést stb. Elvégezhet bizonyos szabályozási feladatokat, 

pédául a féligfüggesztett ekék vízszintszabályozását. Az ellenőrzési funkciók könnyítik a gépkezelő munkáját és 

lehetőséget biztosítanak arra, hogy egyéb fontos funkcióknak nagyobb figyelmet szenteljen. 

3. Erőgépek elektronikus rendszere 

Miután az erőgépeken egyre több elektronikus ellenőrzési, szabályozási feladat jelentkezik, amelynek egy része 

az erőgép üzemére, másik része a csatlakoztatott munkagépek üzemére vonatkozik, az erőgépek vezetékelése 

egyre bonyolultabb feladatot jelentett. Ezért a korszerű erőgépeket ellátják egy belső és egy külső 

gyűjtővezetékkel (ISO BUS rendszer), amelyek egy elektronikus ellenőrző rendszerhez angol nevén Electonic 

Control Unit (ECU) kapcsolódnak. 

A traktoron belüli egységek a motort, az erőátvitelt, az emelőszerkezetet stb. ellenőrzik, a külső egységek a 

különböző, a traktorhoz kapcsolt munkagépeken elhelyezett egységeket ellenőrzik és/vagy vezérelik. Az 

adatokat a traktor fedélzeti számítógépe gyűjti és azok elemzés céljából áttölthetők központi számítógépére. 

4. Munkagépek hajtása 

A munkagépek beállítása függ a traktorhoz kapcsolódás módjától. Csak jól beállított munkagéppel lehet 

agrotechnikailag és energetikailag egyaránt megfelelő munkát végezni, ezért a munkagépek beállítását különös 

gonddal kell elvégezni. 

Amennyiben az erőgép elejét is ellátják hárompont függesztő szerkezettel, több munkagép egyidejű 

üzemeltetésére nyílik lehetőség. Számtalan munkagép üzemeltethető tolt üzemben, vagy a traktor elejére 
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függesztve. Amennyiben a traktor elejét függesztő szerkezettel látják el, akkor a TLT-t előre is kivezetik, így a 

hajtást igénylő gépek a traktor elején is üzemeltethetők. A kombinált gépüzemeltetés sok előnnyel jár. 

Csökkenthető a menetek száma, mérsékelhető a talajtaposás, kevesebb hatóanyaggal végezhetők el a munkák, és 

a műveletek időigénye is csökkenthető. Mindezek energetikai és környezetvédelmi szempontból előnyösek. 

A traktorhoz kapcsolt munkagépek működtetéséhez gyakran alkalmaznak kihelyezett hidraulikus 

munkahengereket, ezért előnyös, ha a traktoron több kihelyezett munkahenger gyorscsatlakozó áll 

rendelkezésre. Általában 4-5 pár csatlakozó telálható jól megközelíthető helyen. Nagyobb térfogatáram igényű 

munkagépek kiszolgálására egyes traktoroknál opcióban nagyobb teljesítményű hidraulika szivattyú áll 

rendelkezésre. 

A munkagépek traktorhoz kapcsolását és egyéb üzemelési funkciót nagyban segíti, ha a traktoron kívül is 

taláhatók működtető gombok. Ezeket leggyakrabban a hátsó sárhányón helyezik el. 

Az erőgépekhez csatlakoztatott és hajtást igénylő munkagépek TLT-ről kapják hajtásukat. A TLT kivezethető az 

erőgép hátulján és fordulatszáma a szokásos 540 1/min mellett lehet 750, 1000 és 1400 1/min, illetve 

kivezethető elöl, legtöbbször csak egy fordulatszámmal (pl. 1000 1/min), sőt egyes kertészeti és egyéb speciális 

traktoroknál az oldalt kivezetett TLT sem ritka. 

A TLT-nek van normál és Eco (E) változata. A normál változat a maximális teljesítményhez tartozó 

fordulatszám, vagy a maximális motorfordulatszám mellett éri el szabvány fordulatszámát (540, 1000 1/min). 

Az E változat a motor jelleggörbék tárgyalásánál már említett, kedvező fajlagos fogyasztáshoz tartozó 

motorfordulatszámon üzemeltetett TLT, ahol megfelelő áttétel segítségével alacsonyabb motorfordulatszámnál 

éri el a TLT a kívánt szabványosított fordulatszámot. Amennyiben az adott munkagépnek a teljesítmény igénye 

ezt megengedi akkor az E változatban üzemeltetett TLT-vel jelentős hajtóanyag megtakarítás érhető el. 

5. Erőgépek járószerkezete 

A teljesítmény átvitel tekintetében azonban a legfontosabb szerepe a járószerkezetnek van. Kialakítása a 

gazdaságos teljesítmény átvitel fontos feltétele. A kerekes traktoroknál az alábbi változatok a jellemzők: 

1. hátsó kerekek hajtottak, elsők kormányzottak és nem hajtottak, 

2. hátsó kerekek hajtottak, elöl segéd mellső kerékhajtás van, 

3. négykerék hajtás. 

A gumiabroncsok kialakítása igazodik az abroncs feladatához. Csak kormányzott kerekek esetén sekély 

bordázatú, a haladási irányú bordákkal látják el az abroncsot. Segédmellsőkerék hajtásnál az abroncs 

bordázatának mintája megegyezik a hajtott kerekekével, azonban a kerék mérete és bordázatának mérete kisebb. 

Négykerék hajtás esetén általában a négy kerék mérete és az abroncsok bordázata egyforma. A kerekek 

szélessége a traktor tömegével és a kifejtett vonóerő nagyságával növekszik. A kapaszkodási képesség növelése 

és az egységnyi talajfelületre eső nyomás csökkentése érdekében hátul, vagy mind a négy kerék helyen dupla 

kereket alkalmaznak. Tekintettel arra, hogy sorművelésnél a széles kerekek a sorban nem férnek el, a növények 

letaposásának elkerülése érdekében keskeny abroncsot, vagy keskeny kerekekből képzett ikerkereket 

alkalmaznak ugy, hogy az ikerkerekek közötti résben helyezkedik el a sor. Alkalmaznak speciális mintázatú 

abroncsokat, például gyepműveléshez. Fontos tehát megjegyezni, hogy a gumiabroncsok kivitele mindig 

igazodik a hajtás módjához és a művelés céljához, körülményeihez. Kedvező kapaszkodási és iránytartási 

tulajdonságok csak ebben az esetben várhatók el. 

A talajnyomás csökkentése érdekében a felfekvő felület a kerekek belső nyomásának csökkentésével növelhető. 

Egyes traktoroknál ezt integrált szabályozó rendszer kezeli. 

Az ikerkerekek alkalmazása megnehezíti a kerekek elfordítását a kormányzás során, ezért a nagyteljesítményű 

traktoroknál gyakran alkalmazott megoldás az ízelt kormányzás, amikor a traktor első és hátsó törzsét egy 

függőleges tengely kapcsolja össze és a tengely körül hidraulikus munkahenger segítségével a törzs két része 

elfordítható, és a nagy méret ellenére kedvező fordulási sugár biztosítható. A traktorok jelentős részénél ma már 

szervo kormányzást alkalmaznak, tehát a kormányzást a gépkezelő csak vezérli, a kormányzáshoz szükséges 

erőt a hidraulikus rendszer biztosítja. Ez egyben azt is jelenti, hogy a rendszer csak járómotor mellett működik. 
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A felfekvő felület további növelését eredményezi a fél lánctalp, vagy az ennek megfelelő gumihevederes 

járószerkezet alkalmazása. A járókerék helyére ebben az esetben lánckereket (hevederes járószerkezetnél rácsos 

hajtókereket) szerelnek. A hevedert két gumigörgő feszíti, és három futógörgőre jut a terhelés. A járószerkezet 

egyenetlen talajfelületen is mindig teljes felületen fekszik fel, így jó kapaszkodó képesség mellett kedvező 

talajnyomás adódik. A heveder szokásos szélessége ~90 cm, hossza féllántralp esetén ~260 cm. A felfekvő 

felület 1 m2 körüli, ami kerekes járószerkezetnél nehezen érhető el. A fél lánctalp elhelyezkedhet csak az egyik 

tengelyen, vagy mindkettőn. 

A lánctalpas, illetve az gumihevederes járószerkezetet a nehéz talajmunkát végző erőgépeken, illetve a mostoha 

körülmények között dolgozó betakarító gépeken (pl. rizskombájn) alkalmazzák. A motor teljesítménye ezzel a 

járószerkezettel adható át a legjobb hatásfokkal, amellett legkisebb az egységnyi talajfelületre eső terhelés. 

Jelentős fejlődést eredményezett a gumihevederes járószerkezet bevezetése, hiszen a lánctalpas járószerkezet 

minden előnyét megtartva a közúti közlekedésben való részvétel lehetőségét teremtette meg, akár 40 km/h 

sebességgel. 

6. Erőgépek üzemeltetése 

Az erőgépek célszerű felhasználásának lehetőségét teremti meg a komfortos vezetőfülke, melynek kialakítása 

szigorú ergonomiai elvárások alapján történik. Kellő koncentrálás mellett végezett 12 órás munka csak akkor 

képzelhető el, ha a vezető egészséges munkakörülmények között dolgozik, rázkódásmentes, alacsony zajszintű, 

megfelelő hőmérsékletű, friss levegőjű, kézreálló, és funkciók összevonásával egyesített kezelőszervekkel 

ellátott fülkében, amelyből minden irányban megfelelő a kilátás. Ezért a korszerű fülkéket megfelelő rugózással, 

kényelmes és személyhez állítható üléssel, légkondicionálással látják el. Fontos a megfelelő világítás, hiszen 

sötétben is nappali látási viszonyokat kell termeteni. Nem ritka, hogy erről 10-12 munkalámpa gondoskodik. 

Fontos továbbá, hogy a kezelő összetett feladatának egy részét vegye át az elektronikus ellenőrzés és 

szabályozás. A működésről tájékoztató mmonitor a vezető látási szögében legyen, és ne zavarja a kilátást. 

A traktorvezető munkáját könnyítő megoldások közül kiemelt jelentőségű a navigációs rendszer, amelynek 

elemei a legtöbb korszerű erőgépben megtalálhatók. A rendszer legfontosabb feladata a kapcsolt munkagépek 

fogáscsatlakoztatásának segítése. A munkagépek különböző csatlakoztatási pontosságot igényelnek, például a 

vetőgépek, sorművelő kultivátorok + 5 cm, a szántóföldi permetező gépek + 10-20 cm, a műtrágyaszóró gépek 

+ 50-100 cm, stb. A vetőgépeknél nyomjelzővel, a mechanikus gyomirtásnál biztonsági sáv kihagyásával és a 

növénysor biztosította pontos vezetéssel, míg permetező- és műtrágyaszóró gépek esetén művelő nyomos 

termesztéssel oldották meg a fogáscsatlakoztatást. Amikor sem növényi sorok, sem művelő nyom nem állt 

rendelkezésre a pontos csatlakoztatást nem lehetett biztosítani. 

Jelentős előrehaladás következett be a műholdas navigáció lehetőségével. A navigáció céljára létesített 

műholdak rendszere, amelyek közül a föld bármely részén 4 db általában elérhető, 5-10 m pontosságú 

helymeghatározást tesznek lehetővé (GPS), ami a közúti közlekedés számára elegendő pontosságot jelent. A 

mezőgazdasági munkáknál szükséges 1 m-nél pontosabb helymeghatározáshoz korrekciós jelek szükségesek 

(DGPS), amelyek földi korrekciós állomások által biztosítottak, és vásárolhatók. Telepített és pozícionált földi 

korrekciós állomás (RTK) alkalmazásával + 2 cm pontosság is elérhető. Ezek kiválthatók központilag sugárzott 

jelekkel is. 

A navigációs rendszerek közül egyre általánosabban alkalmazott a párhuzamosan vezető rendszer, amely 

bázispontok kijelölése és a szükséges munkaszélesség beprogramozása után képes a gépcsoportot a 

bázisvonallal párhuzamosan vezetni, a jelkorrekció által megszabott pontossággal. A bázis vonal alakja, iránya 

megfelelő változatosságot mutat, igazodva a tábla alakjához. A párhuzamosan vezető rendszer felvillanó 

lámpákkal (led sor) jelzi az optimális iránytól való eltérést, amit a gép kezelője kormányzással korrigál. Két led 

távolsága eltérő értéket jelenthet, amely szabályozható, és kihat a vezetés pontosságára. A párhuzamosan vezető 

rendszer tehát a feltételeit teremti meg a pontos csatlakoztatásnak, a gépcsoport irányítását a gépkezelő végzi. 

Ezért a gépkezelő reakcióideje, vezetési készsége stb. befolyásolja a csatlakoztatás pontosságát. Éppen ezért + 

20-25 cm-nél nagyobb pontosságra ennél a rendszernél nem célszerű törekedni, mert a gépkezelő korrekciós 

munkája ennél pontosabb vezetést nem tesz lehetővé. Pontosabb csatlakoztatás eléréséhez a vezetést 

függetleníteni kell a gépkezelőtől. Erre az automatakormányzás ad lehetőséget. 

Az automatakormányzással ellátott erőgépeknél megfelelő jel esetén megoldható a + 2-2,5 cm pontos 

csatlakoztatás, hiszen az irányeltérés korrekcióját itt a rendszer maga végzi. 



 Erőgépek  

 25  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az automatakormányzásnak rendkívüli jelentősége van, hiszen a vezetés pontossága független a látási, illetve a 

domborzati viszonyoktól (ez utóbbi a párhuzamosan vezető rendszerre is érvényes), az üzemi sebességet csak a 

terepviszonyok határozzák meg, ami részben a munkaszélesség optimális kihasználásával, részben a sebesség 

növelésével jelentős területteljesítmény elérését teszi lehetővé, minőségi munka végzése mellett. Az optimális 

munkaszélesség alkalmazásával például a növényvédő gépeknél megszüntethető az átfedés, ami korábban 

növelte a vegyszerhasználatot, környezeti kockázatot jelentett, és kedvezőtlen esetben az állomány perzselésével 

járhatott. 

A gépkezelő tehermentesítésével, a látási viszonyoktól való függetlenítéssel a munkavégzés ideje kiterjeszthető, 

ami az egyes munkák optimális időben történő elvégzését eredményezheti, aminek pozitív terméskihatása 

vitathatatlan. 

Az automatakormányzás összességében új dimenziókat nyitott a mezőgazdasági termesztésben. 
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Chapter 3. A korszerű talajművelési 
eljárások gépei 

1. Fajlagos talajellenállás 

A talajművelő gépek szakszerű és gazdaságos üzemeltetéséhez tisztázni kell azokat a jellemzőket, amelyek a 

művelés során hatnak a művelő eszközre és a talajra. Ezek közül a legfontosabb a fajlagos talajellenállás (k), 

amely egységnyi keresztmetszet (szántási mélység „a” szorozva szántási szélesség „b”) megműveléséhez 

szükséges erő (F). Mérése korábban speciális ekével történt. A k értéke függ a talaj jellemzőitől (pl. kötöttség, 

nedvességtartalom stb.), de befolyásolja a művelés mélysége és sebessége is. Ismerete fontos, mert befolyásolja 

a talajművelő gép teljesítményigényét, tehát kihat az erőgép-munkagép illesztésére. A talajellenállás ma a 

rendelkezésre álló technikai lehetőségek mellett bármely talajművelő eszköz vonatkozásában meghatározható. A 

talajjellemzők folyamatosan és helyspecifikusan is meghatározhatók, ami a precíziós gazdálkodás 

szempontjából alapvető fontosságú, figyelembevételével energia takarítható meg. 

Figure 3.1. Talajjellemzők 

 

A talajművelés módját mindig az adott körülmények határozzák meg. Az alapművelés két változata a forgatásos 

és a lazításos módszer. 

2. Forgatásos talajművelés 



 A korszerű talajművelési eljárások 

gépei 
 

 27  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A forgatásos talajművelés alapeszköze az eke, amely lehet ágyeke és váltvaforgató eke. 

Az ágyekék jobbra forgató eketestekkel vannak felszerelve, és az egyirányú forgatás miatt a nagyobb táblákat 

fogásokra bontva szántják fel. A fogások szélesége az eketestek számának tízszerese, tehát öt eketest esetén 50 

m. A mozgásmód szempontjából össze és szétszántásról beszélünk, illetve a kettőt kombinálva javított 

ágyszántást lehet végezni, amivel felezhető -a további műveleteket nehezítő- osztóbarázdák és bakhátak száma. 

Az ágyekék után tehát osztóbarázdák és bakhátak maradnak hátra, ami rontja a szántás minőségét és gondot 

okoz a további műveleteknél. Függesztett, félig függesztett és vontatott változatait egyaránt alkalmazzák. 

Az ágyekéket a korszerű termesztéstechnológiában egyre inkább a váltva forgató ekék váltják fel. A váltva 

forgató ekék jobbos és balos ekefejekel is fel vannak szerelve. A tábla végén átfordítva az ekefejeket, mindig 

egy irányban forgatnak, mindig saját barázdájukba térnek vissza, ezért a művelés során, a tábla két szélének 

kivételével, bakhátak és osztóbarázdák nem keletkeznek, tehát egyenletesen kiszántott területet hagynak maguk 

után. További előnyük, hogy eróziónak kitett területen (például lejtős területen) az erózió irányával szemben 

forgatva (rétegvonal menti szántás, és felfelé forgatás) csökkentehető a talajerózió, tehát termőtalaj védő 

funkciót is betöltenek. A váltva forgató ekék traktorhoz kapcsolása és beállítása nagyobb figyelmet igényel, 

mint az ágyekéké. Az átfordítás forgástengelye a traktor középvonalában helyezkedik el, és a szokásos beállítás 

mellett gondoskodni kell arról is, hogy az eketestek átfordítás után megfelelő pozíciót foglaljanak el. Erről 

állítható ütköző gondoskodik. Mélységállítása általában lengő, mindkét ekefejsorra használatos mélységhatároló 

kerékkel történik. 

Az ágyekék és a váltva forgató ekék működő részei nem különböznek egymástól, ezért ezeket együtt célszerű 

tárgyalni. 

A kormánylemez jellemzői meghatározzák az üzemeltetési paramétereket, ezért az optimális üzemeltetéshez 

ismerni kell azokat. A kormánylemez kiválasztásnál figyelembe kell venni a talaj típusát, és a kormánylemez 

típusa meghatározza az üzemi sebességet is. Agrotechnikai szempontból optimális szántást, csak megfelelően 

kiválasztott kormánylemezzel, éles ekevassal, megfelelő fogásszélesség (b)-mélység (a) aránnyal (b/a=1,27-

1,41), jól megválasztott kiegészítő eszközökkel (csoroszlya, előhántó, beforgató lemez), és optimális 

sebességtartomány betartásával lehet elérni. A kormánylemez lehet összefüggő felületű (hagyományos) és réselt 

kivitelű. A két kormánylemez formát egyaránt alkalmazzák, jelenleg hozzávetőlegesen fele-fele arányban. A 

réselt kormánylemezek előnye, hogy nagyobb nedvességtartalom mellett is megfelelő munkát végeznek. 

Az ekevasak trapéz alakú, önélező, vagy élezhető eszközök, amelyeket gyakran látnak el behúzó orral, amely 

növeli az ekevas élettartamát is. Kiegészíthető az ekevas él vágóval, amely a barázdafal alsó részét vágja ki. 

Az eketestek előtt (gyakran csak az utolsó előtt) tárcsás csoroszlya vágja el a függőleges barázda falat. A 

barázdában járó traktorkerék vezetése szempontjából fontos, hogy egyenletesen kivágott, függőleges barázdafal 

és tiszta barázda álljon rendelkezésre. 

Előhántó alkalmazásával a talajfelszínen lévő gyomok aláfordíthatók, a barázda átfordulása biztonságosabb. 

Gyommentes, jól zárt barázdák és tiszta szántott felület csak előhántó alkalmazásával biztosítható. 

A kormánylemez toldattal szerelhető fel, ami nyújtja a kormánylemezt, és javítja a barázdaszelet átfordítását. 

Különösen fontos a rövidebb kormánylemezek (kultúrformájú, univerzális) alkalmazása esetén. 

Elsősorban szármaradványokkal tele talajfelszín esetén hasznos a befordító lemez alkalmazása. A beforgató 

lemez meggyorsítja a barázda felső részének aláfordítását és segíti a szármaradványok barázdafenékre juttatását. 

Az eketestre ható oldalerőket koptatótesttel ellátott ekenád veszi fel. Az utolsó eketesten általában növelt 

hosszúságú ekenádat alkalmaznak. 

Az eketesteket gyakran látják el a szántási mélység alatt 10-15 cm-el járó lazító eszközökkel, amelyek hatásosan 

lazítják fel a rendszeres művelési mélységnél gyakran kialakuló tömődött réteget (eketalp betegség), amely 

akadályozza a vízmozgást és a gyökerek mélyebb rétegbe hatolását. Előnyös, ha a lazítóeszköz egy eketest 

osztásnyira eltolt helyzetben áll és az előző húzás barázdáját lazítja. Ebben az esetben ugyanis az utolsó barázda 

nincs lazítva, ami a barázdában járó traktorkerék vezetése szempontjából előnyös, és az erőgép ebben az esetben 

nem tömöríti vissza a lazított réteget. 

A szántás idején a talaj a legkisebb energiával munkálható tovább. Ezért célszerű az ekével együtt 

szántáselmunkálót üzemeltetni. Az ágyekék mozgásmódja bonyolulttá tette a szántáselmunkálók alkalmazását. 

A váltva forgató ekék megteremtették a szántáselmunkálás optimális feltételeit. A szántáselmunkáló a tábla 
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végén a kiemelés során automatikusan lekapcsolódik az ekéről, majd amikor a gépcsoport a barázdába visszatér, 

automatikusan felkapcsolódik, nem korlátozza a gépcsoport munkáját. A szántáselmunkáló alkalmazásával 

energia takarítható meg, és a talaj kedvező állapotban marad a szántás után. A szántáselmunkáló általában 

mélytömörítő hengerekből (a szántáskor keletkezett üregek megszüntetése), és rögtörő hengerekből áll. 

Optimális szántás csak jól beállított ekével véggezhető, ezért az üzemeltetőnek tisztában kell lenni az 

ekebeállítás fő elveivel. A beállítás az alábbi lépésekre terjed ki: 

1. szántási mélység beállítása történhet mélységhatároló kerékkel, amely agrotechnikailag kedvező, és 

mindhárom eketípusnál alkalmazható, erőszabályozással, amely energetikailag kedvező, amely a függesztett 

ekéknél, és bizonyos kiegészítésekkel a féligfüggesztett ekéknél alkalmazható, helyzetszabályozással, amely 

önmagában sem agrotechnikailag, sem energetikailag nem kedvező, ezért kombinációban alkalmazzák, és a 

függesztett ekéknél használható, 

2. keresztirányú vízszintesség, amely függesztett és féligfüggesztett ekéknél a függesztő szerkezettel, vontatott 

ekéknél a járószerkezettel állítható be, 

3. hosszirányú vízszintesség, amely függesztett ekéknél a 3-pont függesztő szerkezet támasztó karjával, félig 

függesztett és vontatott ekéknél farkerékkel állítható, 

4. az első eketest fogási szélességének beállítása, amely függesztett és egyes féligfüggesztett ekék esetén az 

eketengellyel, egyéb féligfüggesztett és vontatott ekéknél a vonószerkezet bekötésével állítható, 

5. az erőgép hossztengelyével párhuzamos beállítás, amely függesztett és egyes féligfüggesztett ekék esetén az 

eketengellyel, egyéb féligfüggesztett és vontatott ekéknél a vonószerkezet bekötésével állítható. 

A váltva forgató ekéknél emellett a forgáspont és a traktor szimmetriavonalának egyezése és az átfordítás utáni 

eke pozicionálás szükséges. 

A minőségi szántáshoz a jól beállított eke mellett, helyesen beállított tárcsás csoroszlya, előhántó és 

támadáspont szükséges, valamint kellően élezett ekevas. 

Az erőgép és a munkagép helyes illesztése agrotechnikai és energetikai szempontból is fontos. Az erőgép 

leterhelése ~80%-os legyen. Miután a szántás mélysége agrotechnikailag meghatározott, a talaj jellemzői 

adottak, a fogásszélesség változtatásával lehet az optimális illesztés feltételeit megteremteni. A hagyományos 

ekéknél ekefej leszereléssel illesztettek, ez azonban időigényes és durva lépcsőket jelentett. A változtatható 

fogásszélességű ekék teremtették meg az erőgép-munkagép illesztés korszerű megoldását. Az adott 

viszonyokhoz kedvező fogásszélesség két féle módon állítható: 

1. álló helyzetben, mechanikusan (csavarorsóval), 

2. hidraulikusan (menet közben is). 

A hidraulikus állítás előnye a kedvező munkaszélességen túl, a tereptárgyak kikerülési lehetősége. A 

fogásszélesség állításánál azonban tudni kell, hogy a megváltozott fogásszélesség-mélység arány változása 

rontja a szántás minőségét. 

3. Tárcsás talajművelő gépek 

A tárcsás talajművelő gépek felhasználási területe a tarlóhántás, gyomirtás, szármaradványok aprítása, 

szántáselmunkálás, szántás helyettesítés. Ezeknek a feladatoknak a végzésére a tárcsás talajművelő eszközöket 

gépkombinációkban is alkalmazzák. A tárcsás talajművelő gépek lehetnek tárcsás boronák, rövid tárcsák, nehéz 

tárcsák, tárcsás ekék (ez utóbbiakat hazánkban ritkán alkalmazzák). A tárcsás boronák közül az X 

elrendezésűeket használják leggyakrabban. A V elrendezésűeket elsősorban szőlőben sorköz művelésre, illetve 

nehéz tárcsaként alkalmazzák. A tárcsalevelek mérete a művelési mélységhez igazodik (a művelési mélység a 

tárcsa átmérőjének ~1/3-a lehet). Az X elrendezésű tárcsás borona állítható szögű tagokból áll. Egy tagon 8-10 

tárcsalevél van. A jó szármaradvány aprítás érdekében a csipkés és a sima élű tárcsaleveleket egy gépen belül is 

kombinálják úgy, hogy egyik tagon sima élű, a másikon csipkés élű tárcsaleveleket alkalmaznak. 

Munkamélységüket tömegük és a beállítás szöge, az üzemeltetés sebessége és a talajjellemzők határozzák meg. 

A V elrendezésű tárcsás borona tagjainak szöge állítható. Nagyobb tömegű és tárcsaátmérőjű változatai a nehéz 

tárcsák, amelyek szántás helyettesítésre is alkalmasak. 
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A tárcsás talajművelő eszközök gyakori alkalmazása porosítja a talajt és a művelés mélységében művelő talp 

betegséget (tömör talajréteg) okozhatnak. 

A tárcsaleveleket egyenként is fel lehet függeszteni, ami a tárcsalevél síkjának döntését és talajkövető 

megoldását teszi lehetővé. Ezek a tárcsák jobb forgató és keverő hatással bírnak. Nem igényelnek X, vagy V 

elrendezést, ezért a gép hossza jelentősen csökkenthető, ezért a gyakorlatban rövid tárcsának nevezik őket. 

Önálló gépként is alkalmazható a tárcsás boronák feladataira, kiváló a mulcsművelésre, gépkombinációkban 

általános az alkalmazásuk. A hagyományos tárcsáknál könnyebb kivitel kisebb vonóerőt igényel, így 

energiatakarékosnak tekinthető. A tárcsalevelek átmérője általában 400-500 mm. Él kialakítása lehet sima, 

enyhén, vagy nagyobb mértékben csipkézett. A két sorba rendezett tárcsák ellentétes irányú síkkal és dőléssel 

rendelkeznek. 

A nehéztárcsák a szántás elmunkálása mellett elsősorban a szántás helyettesítésére szolgálnak. A 

munkamélységet elsősorban a tárcsalevelek átmérője (60-90 cm), és a tárcsalevelekre eső tömeg határozza meg. 

A tárcsák él kiképzése sima, vagy csipkézett. A tárcsatagok száma általában kettő. A tárcsatagok elrendezése V 

alakú. A tárcsalevelek haladási iránnyal bezárt szöge általában állítható. Szállítási helyzetét járószerkezet 

biztosítja. 

4. Lazításos talajművelés 

A lazításos talajművelés energetikai szempontból kedvezőbb, mint a forgatásos, az elérhető területteljesítmény 

is meghaladja azt, ezért amikor agrotechnikai szempontból megengedhető, a forgatásos talajművelés helyett 

célszerű alkalmaznai. Eszközei a kultivátorok és a lazítók. A szántóföldi kultivátorokat elsősorban tarlóhántásra, 

gyommentesítésre, szántás elmunkálásra alkalmazzák. Lazítás célú alkalmazásnál dárda alakú kapákat 

használnak átfedés nélkül. A művelőeszközök felfüggesztése rugós, ami a kapákat munka közben rezgésbe 

hozza, ezzel javítja a lazító munkát. Amennyiben gyomirtás is párosul a lazítással, úgy lúdtalp alakú kapákat 

alkalmaznak, és azokat átfedéssel szerelik. A kapák elhelyezése 3-4 sorban történik. A szántóföldi kultivátorok 

előnye a tárcsákkal szemben az, hogy a talajt kevéssé szárítják, porosítják és nem tömörítik a talajt. A szokásos 

művelési mélység 5-15 cm, üzemi sebesség 6-8 km/h. 

A nehéz kultivátorok a szántóföldi kultivátorokhoz hasonló felépítésűek, azonban a nagyobb művelési mélység 

(szántást helyettesíthetnek) miatt robosztus felépítésűek. Művelő eszközeik lúdtalp alakú és dárda alakú kapák. 

A szántáshoz optimális talaj nedvességtartalomhoz képest szárazabb talajon (15-20 tömegszázalék nedvesség) 

dolgoznak kedvezően, 8-10 km/h üzemi sebesség mellett. Művelési mélységük15-30 cm. Amennyiben a kívánt 

mélység egy menetben nem érhető el, úgy a következő menetet két hét múlva, a megelőző művelési irányra 

hegyesszögben kell elvégezni. Azonos keresztmetszet műveléséhez kevesebb energia szükséges, mint a 

szántáshoz, hiszen kevesebb a megmozgatott talaj és a lazítás a talaj természetes repedései mentén történik. 

További előnyük, hogy a talaj szerkezetét nem rombolják, és szemben az ekékkel és a tárcsákkal, a művelési 

mélységben nem alakítanak ki tömör talajréteget. 

A közép mély lazítók a rendszeres, azonos mélységben végzett szántás, valamint a talajtaposás következtében 

létrejött talaj tömörödés megszüntetését szolgáják. Művelési mélységük 30-50 cm. Az alkalmazott lazító 

szerszámok lehetnek függőleges síkú egyenes, vagy előrehajlók, illetve a függőleges síkhoz képest oldalra 

hajlók. Ez utóbbiak a felettük lévő talajréteget jobban átlazítják. A függőleges síkú lazító szerszámoknál ez a 

hatás lazító szárnyakkal érhető el. A szerszámok beállításánál fontos a mélység viszonya a szerszámosztáshoz. 

Amennyiben a művelési mélységhez viszonyítva kis szerszámosztást alkalmazunk, akkor nagy hantokban 

szakadhat fel a talaj és nem lazítja át kellő képpen a művelt keresztmetszetet. Nagy szerszámosztásnál pedig 

lazítatlan részek maradnak hátra. A kedvező arány beállítását egy példa kapcsán mutatjuk be: 40 cm mélység 

esetén 60 cm osztás alkalmazása célszerű. A 0,66-os mélység-szerszámosztás arány alkalmazható más mélység 

beállítása esetén is. A lazításhoz alkalmas talajállapot megegyezik a nehéz kultivátornál említettel. Kedvező 

sebesség 5-8 km/h. Teljesítmény igényük talajtól függően 11-20 kW/szerszám. Alkalmazásuk 2-3 évenként 

előnyös, bár mélyen gyökerező növények alá ennél gyakrabban is alkalmazzák. 

A mélylazítók melioratív beavatkozás eszközei, a talajban a vízmozgást segítik és a talaj szerkezetének 

javításában játszanak szerepet. A cél lehet a belvíz kialakulásának mérséklése, vagy a mélyebb rétegek 

vízkészletének aktivizálása. A mélylazítók szokásos munkamélysége 50-80 cm, esetenként a művelés mélysége 

az 1 m-t is elérheti. Felépítésük hasonlíthat a közép mély lazítókéhoz. A művelő eszközök száma 3-5. 

Amennyiben kisebb vonóerő áll rendelkezésre, akkor 1-2 szerszámos kivitel is alkalmazható. Munkasebességük 

4-8 km/h, teljesítmény igényük talajjellemzőktől és mélységtől függően 20-40 kW/szerszám. A mélylazítást 

szemben az eddig bemutatott lazító eszközökkel csak ritkán (5-6 évente) alkalmazzák. 
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5. Aktív talajművelő eszközök 

Korábban elemeztük, hogy a hajtott gépekre a teljesítmény jobb hatásfokkal vihető át, mint a vontatottakra, 

emellett a hajtott gépek több passzív gépmenet munkáját képesek egy menetben elvégezni, ezért az aktív 

talajművelő gépek felhasználása egyre gyakoribb és különösen kedvelt elemét képezik a gépkombinációknak. A 

szántóföldi növénytermesztésben lengőboronát, forgóboronát és talajmarót alkalmaznak. 

A lengőboronák esetén a művelést végző boronafogakat két párhuzamos, egymással szemben vízszintes síkban 

lengőmozgást végző gerendelyen helyezik el. A bornafogak összetett mozgást végeznk, hiszen a gépcsoport 

haladási sebességével előre mozognak, miközban a lengő kerettel oldalirányú mozgást is végeznek. A két 

mozgás együttesen szinusz mozgást eredményez (hazánkban szinus boronának is nevezik). A 15-20 cm hosszú 

fogak 10-15 cm mélységben végeznek intenzív rögtörést és talajkevertést. A gép haladási irányú sebessége 6-8 

km/h, szokásos lengésszáma 540 1/min. Szántáselmunkálásra, vetőágy készítésre és könnyebb talajokon 

alapművelésre alkalmasak. A lengő mozgás okozta rázkódás miatt elterjedtebben alkalmazzák a forgóboronákat. 

A forgóborona esetén a művelő eszköz egy forgó tárcsán elhelyezkedő erős fog pár. Az egyes művelő elemek 

átfedik egymást, Kerületi sebességük azonos. Ezt úgy biztosítják, hogy a tárcsák tengelyeit fogaskerekek 

kapcsolják össze, tehát egymáshoz viszonyított helyzetüket megtartják. A TLT-ről hajtott gép munkamélysége 

15-20 cm, haladási sebessége 6-8 km/h. A kívánt mélység elérését a művelőeszközre eső terhelés, valamint a 

fogak behúzó hatása biztosítja. A szerszámokat az akadályok kikerüléséhez biztosítással láthatják el. 

Felhasználási területe a lengőboronákéval azonos. 

A talajmarók elsősorban kertészeti munkáknál jönnek szóba, ritkán azonban szántóföldi termesztésnél 

(zöldségtermesztés, ágyásos művelés stb.) is alkalmazzák. A TLT-ről hajtott, a haladási irányra merőleges, 

vízszintes tengelyen, derékszögű, ívelt, vagy egyenes kések vannak. A kések kerületi sebessége és a haladási 

sebesség viszonya ~5. Nagy szerves anyag tartalmú talajokon előnyösek, egyébként porosíthatnak. 

Energiaigényük a TLT-n jelentkezik, vonóerő igényük minimális. Aprómorzsás vetőágy kialakításához kiválók. 

Munkamélységük 5-15 cm. 

6. Kombinált talajművelő gépek 

Az eddig megismert alap talajművelő eszközöket a hatékonyabb talajművelés érdekében gyakran vonják össze 

gépkombinációkban. A cél az, hogy a kívánt talajművelés kevesebb, lehetőleg egy menetben legyen 

elvégezhető, csökkentve ezzel a felhasznált energiát és mérsékelve a talajtaposást. A legegyszerűbb kombinált 

gépek közé tartoznak a könnyű magágy készítők, amelyeket elsősorban a tavaszi vetésű növények magágy 

készítéséhez alkalmazzák. A ma használatos gépek előnye, hogy a lazító egység (rugós szárú szántóföldi 

kultivátor) két eszköz között helyezkedik el, például elöl simító, hátul hengerborona lehet. A két alátámasztás 

között elhelyezett, a vetési mélység alatt lazító egység, mélységszabályozása és mélységtartása biztosított, ami 

lehetővé teszi, hogy a sekélyebb (pl. cukorrépa) és a mélyebb (pl. kukorica) vetési mélységet igénylő magvak 

vetőágyelőkészítését ugyanazzal a géppel lehet elvégezni. A vetési mélység alatt lazított talajon a gépcsoport 

utólsó tagjaként elhelyezett hengerborona készít vetési mélységben tömör talajréteget, a vetési mélység felett, 

pedig laza talajréteget alakít ki. A tömörített réteg a vetőgépek egyenletes mélységtartását segíti és az alulról 

érkező nedvesség ezt a réteget nedvesen tartja, ami a csírázás szmpontjából kedvező. Emellett fontos, hogy a 

vetési mélység feletti laza talajréteg hőmérséklete gyorsan növekszik, ami ugyancsak előnyös a csírázó mag 

számára. Összetettebb gépkombinációnál elöl hengerborona és simító, a lazítóegység mögött dupla 

hengerborona szerepelhet. A könnyű magágykészítő gépek otimális munkájához a kedvező munkasebesség 12-

14 km/h. 

A nehéz magágy készítő gépekkel elsősorban őszi vetésű növények alá készítenek vetőágyat. Tekintettel a 

száraz kemény talajra, felépítésük változatos és összetett. A kombinációban bevont egységeket úgy választják 

ki, hogy a gép rögtörő munkája intenzív legyen. Ennek megfelelően elől gyakran alkalmaznak rögrendezőt, 

amely a következő rögtörő egység előtt a rögöket egyenletesen elrendezi és rögzíti a talajba. A rögrendezőt 

valamilyen rögaprító szerkezet, például rövid tárcsa követi. Gyakran alkalmaznak spirál hengert, amit 

szántóföldi kultivátor követ, amely a még nem aprított rögöket a felszínre hozza. A rögök további aprítására 

alkalmazhatnak ismét spirálhengert. A gépkombinációt általában rögaprító, tömörítő hengerek zárják, amelyeket 

hengerborona egészíthet ki. A spirál hengereket általában két-két sorban helyezik el. Mivel a gépkombináció 

rögös száraz talajon készít magágyat, ezért a kívánt mélység eléréséhez tömege jelentős. A gépeket általában 

vontatott kivitelben készítik, és a kerekeket munka közben kiemelik. A mostoha talajkörülmények ellenére egy 

menetben képesek megfelelő magágy készítésre. Természetesen egyéb talajművelő gépek kombinációja is 

elképzelhető, például aktív gépek, rögtörő, tömörítő hegerek és hengerboronák kapcsolata, amelyek szintén egy 
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menetben készítenek vetőágyat. A nehéz magágykészítők kiegészíthetők nehézkultivátorral, így a 

gépkombináció az alapművelést is elvégzi, tehát a vetőágykészítés szántatlan területen is elvégezhető egy 

menetben. 

Gépkombinációk 

A gépkombinációk legjellegzetesebb változataiban vetőágykészítő talajművelő gépeket kombinálnak 

vetőgéppel. Egy lehetséges változat, amikor szántott talajon a magágy készítést és a vetést egy menetben végzik 

el. A kombinációban szükséges elemek a rögtörők és lazítók, amelyek lehetnek rövid tárcsák, vagy kultivátor 

kapák, rögrendezők, tömörítő kerekek, vagy hengerek, melyek az egyenletes vetés mélység feltételeit teremetik 

meg, valamint a csoroszlyák, amelyek a magokat a talajba juttatják. Végül talajfésűvel zárják le a talajfelszínt. A 

szerkezetileg hosszú gépkombináció miatt pneumatikus vetőgépet alkalmaznak. Csökkenthető a gépkombináció 

hossza, amennyiben a szántás elmunkálására aktív talajművelő gépet használnak. Ekkor leggyakrabban 

forgóborona képezi a kombináció első tagját. A forgóborona által fellazított talajt az egyenletes vetés érdekében 

tömöríteni kell, erre tömörítő keréksort, vagy tömörítő hengert alkalmaznak. Az egyenletesen tömörített talajba 

a csoroszlyák pontos mélységbe tudják helyezni a magokat, ami az egyenletes kelés és a jó termés feltétele. A 

csoroszlyák után itt is rugós fésűtagok alkalmazhatók a mag takarására és a talajfelszín egyengetésére, 

lezárására. Miután az erőgép teljesítménye az aktív gépre TLT segítségével jobb hatásfokkal vihető át, mint a 

vontatott eszközökre, a gépkombináció üzemeltetéséhez kisebb teljesítményű és tömegű traktor is elegendő, ami 

a talajtaposás mérséklése érdekében fontos. 

A gépkombinációkban gondot okozhat a kombináció hossza, amennyiben függesztett gépekből állítják össze a 

gépkombinációt. Ebben az esetben a kombináció súlypontja messze esik az emelő szerkezettől, így a keletkező 

nyomaték megnő és csak nagy teljesítményű és tömegű erőgéppel üzemeltethető a gépkombináció. A probléma 

megoldására fejlesztették ki a kombinált függesztő szerkezetet, amely kihelyezett hidraulikus munkahengerek 

segítségével először a kombinációban legtávolabb elhelyezkedő gépet, pl. a vetőgépet emeli fel az aktív 

talajművelő gép-henger kombináció fölé, és a hárompont függesztő szerkezettel csak ezután, lényegesen kisebb 

erőkarral emelik ki a teljes gépkombinációt. Ezzel a megoldással lényegesen kisebb teljesítményű és tömegű 

erőgéppel üzemeltethető a gépkombináció, amely mind hajtóanyag fogyasztás, mind talajtaposás szempontjából 

kedvező. 

A gépkombinációk lehetőséget nyújtanak az erőgép egyenletes tömegeloszlásának megvalósítására. Az iker 

járókerekek egyenletesen tömörítik a vetőgép előtt a talajt, a kerekek által nem tömörített sávon gyakran külön 

tömörítő kerékegységet, vagy különböző tömörítő hengereket járatnak. Amennyiben szántott területen történik a 

vetés, úgy a szántás következtében keletkezett üregek eltüntetésére mélytömörítő hengerek szerelhetők az 

erőgép elejére. Amennyiben a gépkombináció az alapművelést is elvégzi, az erőgép elején helyezhető el a 

lazítást végző nehézkultivátor. 

A pneumatikus rendszerű vetőgépeknél a mag szállítása levegővel történik és nagyobb távú szállítás is 

lehetséges, ezért a magtartály az erőgép elején is elhelyezhető. Ebben az esetben a magtartály, a légáramot 

biztosító ventilátor, valamint a központi vetőegység (általában cellás adagoló) egy egységként az erőgép mellső 

függesztő művére kerül. Az erőgép hátsó függesztő művéhez kapcsolódik a talajművelő gépkombináció 

(passzív, vagy aktív), a magelosztó szerkezet, és magkihelyező egység. Az egyenletes erőgépterhelés csökkenti 

a talajtaposást, javítja az erőgép kapaszkodó képességét és a teljesítmény átadását. A fenti példák bizonyítják, 

hogy a gépkombinációk ésszerű összeállítására számtalan lehetőség adódik. A konkrét összeállítást mindig a 

helyi viszonyok szabják meg. 

A vetőgép kombinációk alkalmassá tehetők mulcsvetésre, amikor a szármaradványok a talaj felszínén, vagy a 

felső rétegbe bekeverve találhatók. Ez a konzerváló, talajvédő művelési mód nem alkalmaz forgatást, csak 5-15 

cm mély lazítást. A talajfelszín takarása ebben az esetben akár 80%-os is lehet. A gépkombinációt olyan módon 

kell összeállítani, hogy az említett feltételek mellet biztonságos maglehelyezést eredményezzen. Ez azt jelenti, 

hogy a szármaradványok átvágására is alkalmasnak kell lenni a csoroszlyáknak. 
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Chapter 4. Tápanyag gazdálkodás 
gépei 

1. A hatékony tápanyag kijuttatás feltételi 

A mezőgazdasági termelés, mint minden gazdasági tevékenység jövedelemorientált. A jövedelmezőséget a 

ráfordított költségek, és az előállított termelési érték aránya határozza meg. A jövedelmezőség fokozása a 

termelési költségek csökkentése, illetve a termelési érték növelése útján érhető el. Ma világviszonylatban inkább 

a termelési költségek csökkentésére helyezik a hangsúlyt. A terméshozamok fokozása iránti igény csak részben 

és az is térben differenciáltan jelentkezik. Az európai térségben -a termőterület korlátozott volta miatt- ma még 

az intenzív termesztéstechnológiára helyezik a hangsúlyt, szem előtt tartva a hatékonyság, az elvárt minőségi 

jellemzők elérése, a fenntarthatóság feltételei, ezen belül a környezet megóvása fontosságát. 

A korszerű termesztéstechnológia a vegyszerek minimálisan szükséges mennyiségét és azok hatékony 

felhasználását célozza. E kérdéskörben a növényvédelem mellett kulcsszerepe van a tudományosan 

megalapozott, korszerű, harmonikus tápanyag gazdálkodásnak. A hatékony tápanyagellátását összetett 

feltételrendszer elemeinek optimális kombinációjával lehet megteremteni. A feltételek részben előkészítő 

jellegűek (talajvizsgálat, hozammérés, tápanyagtérkép készítés stb.), részben a felhasznált tápanyag 

legfontosabb jellemzőinek ismeretén nyugszanak, részben műszaki jellegűek. 

Magyarországon a tápanyagellátásban a műtrágya dominál, hiszen a szervestrágya termelő kapacitás (0,5 

állat/ha) a teljes tápanyagigény egy ötödét, a tápanyagszint várható emelkedésével még kisebb hányadát tudja 

fedezni. Természetes ugyanakkor, hogy a rendelkezésre álló szerves trágya, komposzt, melléktermék célszerű 

felhasználása fontos. 

A tápanyagok hatékony kijuttatásához ismerni kell a ható tényezőket, amelyek a kijuttatáshoz alkalmazott gépek 

jellemzői mellett a tápanyagok tulajdonságainak, a termesztett növény igényeinek, a talaj tápanyag szolgáltató 

képességének, valamint a környezeti tényezőknek az ismeretét is feltételezi. 

Ma a műtrágya jelentős részét világviszonylatban röpítőtárcsás műtrágyaszóró gépekkel jutatják ki. Az utóbbi 

másfél évtizedben, hazánkban is jelentős változások következtek be a műtrágyaszóró gépek tekintetében. 

Korszerű, nagy munkaszélességű és pontosan adagoló és szóró gépek kerültek be külföldről, és a hazai 

fejlesztések is jelentős eredményekkel jártak. Ezek a gépek jól szabályozható, a kijuttatott mennyiség pontos 

mérésére és ellenőrzésére alkalmas, egyenletesen szóró gépek. Elkezdődött a termőhely-specifikus tápanyag 

kijuttatás, amely jelentős távlatokat nyit a hatékony tápanyag gazdálkodásban, általa a termesztés 

gazdaságossága fokozható, környezetkímélő gazdálkodás folytatható, és ellenőrzött minőségű termény 

biztosítható. 

A hatékony műtrágya kijuttatást számos feltétel befolyásolja. Ezek közül is meghatározó: 

1. a műtrágya jellemzői, 

2. a gép konstrukciója, 

3. a gép beállításához szükséges paraméterek ismerete, 

4. a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése, ezen belül a munkaszélesség pontos betartása, amely különböző 

módon oldható meg: 

1. művelő úttal, 

2. keretes gépeknél habjelző berendezéssel, 

3. párhuzamosan vezető berendezéssel, 

4. automata kormányzással, 

1. a gép állagmegőrzése, 
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2. a környezetvédelem figyelembevétele. 

A fenti szempontokat is szem előtt tartó, termőhely-specifikus tápanyagellátással a termesztés 

gazdaságosságának fokozása, a környezetkímélő gazdálkodás, és ellenőrzött minőségű termény biztosítható. A 

fenti feltételek mindegyikének azonos fontossága van, hiszen bármelyik hiánya csökkentheti, vagy 

megakadályozhatja a kitűzött cél elérését. 

2. Tápanyagkijuttató gépek alkalmazástechnikai 
kérdései 

A röpítőtárcsás műtrágyaszóró gépek tervezésénél és üzemeltetésénél alapvető kérdés a gép optimális 

munkaminősége. Ennek biztosításához elsősorban a műtrágya keresztirányú eloszlására ható főbb tényezők 

meghatározása fontos. A műtrágyaszemcsék keresztirányú szórásképben történő elhelyezkedésére ható tényezők 

közül a legfontosabbak azok, amelyek befolyásolják a műtrágyaszemcsék mozgását a röpítőtárcsa és a lapátok 

felületén, illetve meghatározzák azt, hogy a szemcsék a röpítőtárcsát, illetve a szórólapátot a haladási irányhoz 

képest hol, mekkora sebességgel és milyen irányban hagyják el, és azokat a levegőben repülés közben milyen 

hatások érik. Tekintettel arra, hogy az alkalmazott műtrágyák fizikai jellemzői eltérőek, a műtrágyaszóró gépek 

adagoló és szórószerkezetet úgy kell kialakítani, hogy különböző fizikai jellemzőkel bíró műtrágyák esetén is 

biztosítható legyen az optimális munkaminőség. A konstrukciós feltételeken túl a műtrágyaszóró gépek 

szakszerű üzemeltetése meghatározó. 

A szórásegyenlőtlenség hatása a terméshozamra 

A XX. század 90-es éveire hazánkban is kialakultak azok a műszaki feltételek, amelyekkel a műtrágyák 

egyenletes kijuttatása megoldható. Az egyenlőtlen műtrágya kijuttatás csökkenti a hatóanyag hasznosulását, 

gátolja a növény egyenletes fejlődését, csökkenti a termést és rontja a termények minőségét. A kutatók ezeket a 

tényeket már évtizedekkel ezelőtt felismerték, és széleskörű vizsgálatokat végeztek a szórásegyenlőtlenség 

terméscsökkentő hatásának megállapítására. A vizsgálatokat általában nitrogén műtrágyával végezték, hiszen 

közismert, hogy ezek egyenlőtlen kijuttatása kritikusabb a növények fejlődése szempontjából. A műtrágya 

eloszlásának egyenlőtlenségét több paraméterrel határozták meg, ezek közül a középérték százalékában 

kifejezett szórás, a variációs koefficiens (CV%) a legfontosabb. 

A szórásegyenlőtlenség terméscsökkentő hatása régről közismert (Prummel-Datema, 1962). A terméscsökkenés 

-a szórásegyenlőtlenség növekedésével- kezdetben kisebb mértékben, majd jelentősen nő, végül lineárissá 

változik. A gyakorlat számára még elfogadható 0,5% alatti terméscsökkenés csak 20% alatti 

szórásegyenlőtlenséggel érhető el. Ehhez laboratóriumi körülmények között kisebb, mint 10-15% 

szórásegyenlőtlenség tartozik. Az egyenlőtlenül kijuttatott műtrágya terméscsökkentő hatását az adag nagysága 

is befolyásolja. Ez a hatás fokozódik, amennyiben a kiszórt műtrágya mennyiségek szélső értékeinek 

különbsége nagy, továbbá, ha a legnagyobb és legkisebb mennyiségek térben távol esnek egymástól. Ellenkező 

esetben hatásos nivellálás figyelhető meg. Azt tapasztalták, hogy 0,5 m2-nél kisebb területen belüli egyenlőtlen 

eloszlás elhanyagolható, mivel a növények gyökérzete nivellálni képes az egyenlőtlenséget. A fenti megfigyelés 

alapján a műtrágyaszóró gépek szórásegyenlőtlenségének vizsgálatához 0,25 m2 felületű, 500 x 500 mm méretű 

mérőtálcákat alkalmaznak. 

A szórásegyenlőtlenség értékének meghatározása 

Ma a tápanyagok döntő többségét teljes felületre szórással juttatják ki. A műtrágyaszóró gépek haladás közben, 

a gép jellemzőiből adódó, meghatározott szélességű sávban juttatják ki a műtrágyát. A szórási szélességben a 

műtrágya eloszlása általában nem egyenletes, a műtrágyaszóró gépek zöménél a szórási sáv két szélén a 

műtrágya kevesebb, középen több. Ezért a különbségek kiegyenlítése érdekében a gépeket átfedéssel kell 

üzemeltetni. A műtrágyaszóró gépek legfontosabb jellemzője, hogy a munkaszélesség bármely szakaszán mért 

műtrágya mennyiség, ami optimális esetben egyezik az előre meghatározott műtrágya mennyiséggel, milyen 

mértékben tér el az átlagtól, ami kedvező esetben a kíván adagnagyság. 

A műtrágyaszóró gépek szórási pontosságát a keresztirányú- és a hosszirányú szórásképek értékelésével 

határozzák meg. Ennek megfelelően beszélünk a műtrágyaszóró gépek keresztirányú- és hosszirányú 

szórásegyenlőtlenségéről. 

A hosszirányú szórásegyenlőtlenség meghatározásától a vizsgálatok során gyakran eltekintenek, mert számtalan 

kísérlet bizonyította, hogy a gépek hosszirányú szórásegyenlőtlensége általában kisebb, mint a keresztirányú. A 



 Tápanyag gazdálkodás gépei  

 34  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

hosszirányú szórásegyenlőtlenség meghatározása akkor szükséges, ha az adagolás egyenlőtlenség, mely döntően 

kihat a hosszirányú szórásegyenlőtlenségre, nem megfelelő. A fenti okok miatt, ha általánosan fogalmazva a 

műtrágyaszóró gépek szórásegyenlőtlenségéről (CV %) esik szó, a szórásegyenlőtlenségi tényező a gép kereszt- 

és hosszirányú szórásegyenlőtlenségére egyaránt vonatkozik. 

A keresztirányú szórásegyenlőtlenség vizsgálatok 

A keresztirányú szórásegyenlőtlenség meghatározását egy mérőpályán mutatjuk be, amelynél a műtrágya 

felfogásához -a várható szórásszélességben, szorosan egymás mellé- mérőtálcákat helyeznek. A tálcákat a 

mérőpályára merőlegesen helyezik el. Annak érdekében, hogy a műtrágya a talajról ne pattogjon a tálcákba, a 

tálcasor a pálya szintjéhez képest kiemelten (500-900 mm magasságban) helyezkedik el. Biztosítani kell, hogy a 

műtrágyaszóró gép az emelt tálcasor felett a kívánt beállítási magasságban áthaladhasson. E feltételeket teljesíti 

a pálya fölé tolható konzolos tartószerkezetet, mely traktorral vontatható, és amely a műtrágyaszóró gépek 

csatlakoztatásához hárompont függesztő szerkezettel rendelkezik. 

Annak érdekében, hogy megakadályozzuk a műtrágyaszemcsék kipattogását a felfogó tálcákból, az 500x500 

mm méretű felfogó tálcák 50x50 mm osztású pattogás gátló ráccsal vannak ellátva. A kívánt paraméterekre 

beállított műtrágyaszóró gép a felfogó tálcasor felett üzemi sebességgel áthalad. A háromszori ismétléssel 

végzett mérés során a műtrágya a mérőtálcákból gyűjtődobozokba hull. A mérőtálcák csonka kúp alakja és 

oldalának meredeksége biztosítja, hogy a felfogott műtrágya maradéktalanul eljut a gyűjtődobozokba. A 

gyűjtődobozok tartalmát 0,1 g pontossággal megmérik, és a mért adatokat számítógépbe táplálják. A mérési 

adatok kiértékelését célszoftver biztosítja, amelynek segítségével számítógép határozza meg a szóró szerkezet 

legfontosabb munkaminőségi jellemzőit, amelyeket nemzetközi szabvány rögzít. A műtrágyaszóró gépek 

keresztirányú szórásegyenlőtlenségének jellemzésére három értéket használnak, amelyeket az alábbi 

összefüggések segítségével határoznak meg: 

Közepes eltérés (ek) 

[15] 

Ahol: 

1. xi        a háromszori ismétlés során, egy mérőhelyen felfogott műtrágya mennyiségek átlaga, 

x ˉ i size 12{ { bar {x}} rSub { size 8{i} } } {}         a háromszori ismétlés során, az összes mérőhelyen 

felfogott műtrágya mennyiségek átlaga, 

n        a mérőhelyek száma. 

ek megengedett értéke 10 %. 

Variációs tényező (CV) 

 [16] 

CV megengedett értéke 15 %. 

Legnagyobb eltérés (emax) 
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 [17] 

emax megengedett értéke 20 %. 

Egy-egy mérés eredménye mérőlapon jeleníthető meg, mely tartalmazza a fenti értékeket, a megkívánt 

átfedéssel bemutatott keresztirányú szórásképet, a különböző mértékű átfedéshez tartozó szórásegyenlőtlenség 

értékeket diagram formában. 

Vontatott gépek vizsgálatához talajszintre süllyesztett mérőtálcsasort alkalmaznak. 

A hosszirányú szórásegyenlőtlenséget általában nem mérik, mert az adagolás egyenlőtlenség és üzemi sebesség 

függő és ezek megfelelő kezelésével a megengedhető hosszirányú szórásegyenlőtlenség is tartható. A 

szórásegyenlőtlenség értékek meghatározásához a műtrágyaszóró gépeket gyártó cégek fedett mérőcsarnokokat 

használnak. Itt a mérés után a tálcák alatt elhelyezett szállító szerkezet a mérődobozokat a felfogó tálcák alól 

kiszállítja, és egyenként üríti egy öntárázó mérlegre, amely az adatokat számítógépbe táplálja. Ezzel a 

módszerrel a mérés jelentős mértékben gyorsítható és a tévesztésből adódó hiba kizárható. A zárt épületekben 

elhelyezett vizsgáló pályák nagy előnye, hogy az időjárási körülmények a mérést nem befolyásolják, így a 

mérések pontosabban tervezhetők, ütemezhetők. A szabadtéri mérőberendezésekkel alkalmazkodni kell az 

időjárás kínálta lehetőségekhez (csak szélcsendes és csapadékmentes időben lehet mérni). Ezt figyelembe véve 

azonban teljes értékű méréseket lehet szabadtéren is végezni. 

A műtrágyaszóró gépek munkaminőségének megismételhető ellenőrzését illetően jelentős lépés az egységes 

európai szabvány (EN 13739-1 és 2) bevezetése. A műtrágyaszóró gépek gyártói készek arra, hogy egységes 

környezetvédelmi előírások elfogadása esetén gépeiket ezeknek a normáknak megfelelően gyártsák. Az Európai 

Unió egyes tagországaiban már korábban léteztek ezzel kapcsolatos előírások. Első lépésként elő kívánják írni, 

hogy a véletlenszerű szórást elkerüljék, és biztosítsák azt, hogy a kívánt mennyiségű műtrágyát a gépek kiváló 

egyenletességgel juttassák ki. A műtrágyák fizikai jellemzőiben ma olyan különbségek vannak, hogy nem lehet 

megadni a megkívánt gépbeállítási paramétereket, és a felhasználók a szórás előtt a gépeiket kalibrálni 

kénytelenek. Az előírt keresztirányú eloszlási követelményeket a gépeknek normál szórásban ép úgy teljesíteni 

kell, mint szélszórásnál. A szél- vagy határszórásnál most jelentkeznek először szigorú előírások. Ennek 

értelmében a táblaszél 5 m-es szélességében a kijuttatott mennyiség nem lépheti túl a normát 20%-kal. A 

táblaszéli átmeneti zónára bevezettek egy tényezőt, amely hasonló, mint a CV érték. Ezt az átmeneti sávra 

számítják ki, és értéke nem lehet nagyobb, mint 25%. A túlszórás mértékére bevezettek egy veszteségtényezőt 

(Y), amely a 3‰-et nem lépheti túl. Ez az érték 100 m hosszon mért túlszórt műtrágyamennyiség viszonyítva 1 

ha-ra kijuttatott műtrágya mennyiséghez. Az előírások között realizálódott az a régen követelt szabály, hogy a 

gépeknek a 15%-os CV értéket szántóföldi körülmények között kell teljesíteni. A hosszirányú eloszlásra szintén 

előírásokat tartalmaz a szabvány. A tervezett adagmennyiségtől az eltérés 25 kg/ha alatt 15%, 25-150 kg/ha 

között 10%, 150 kg/ha felett 7,5% lehet. Még szigorúbb az előírás a mért tömegáram közepes értékétől való 

eltérést illetően. Ebben az esetben az eltérés 25 kg/ha alatt 10%, 25-150 kg/ha között 7,5%, 150 kg/ha felett 5% 

lehet. 

3. Termőhelyspecifikus tápanyag kijuttatás 

A növények tápanyagigényéhez alkalmazkodó, az adott táblára vonatkozó vizsgálati eredmények ismeretében 

végrehajtott, környezetre nem káros, termőhely-specifikus trágyázási mód csökkenti a műtrágya felhasználást, 

és akár 11-16 %-al is növelheti a fajlagos terméshozamot és javítja a termények minőségét. Mindez azonban 

csak akkor végezhető az elvárható szinten, ha az egyenletes műtrágya kijuttatás egyéb feltételeit (műszaki és 

üzemeltetési) maradéktalanul betartják. Ezért fontos, hogy amikor korszerű tápanyag gazdálkodásról beszélünk, 

akkor komplexen kezeljük a kérdést, ne szűkítsük le egyik vagy másik technológiai elemre. Ugyanakkor a fenti 

elemek optimális együtthatása esetén biztonságosan számíthatunk a megcélzott terméseredmény és 

termésminőség elérésére. A GPS használatára is alkalmas műtrágyaszóró gépek számos szolgáltatással 

rendelkeznek, és egyre pontosabban reagálnak a táblatérképek igényelte változásokra. Általában két paraméter 

változtatását tudják biztosítani, a két röpítőtárcsához tartozó adagoló nyílás szimmetrikus, vagy aszimmetrikus 

változtatását és esetenként a röpítőtárcsák egymáshoz viszonyított fordulatszámának a változtatását. E két 

változtatással, valamint ezek célszerű kombinációjával mind a differenciált műtrágya kijuttatás, mind a 

különböző szórásformák megvalósíthatók: normál szórás (bal és jobb tárcsa fordulatszáma egyforma), ékszórás, 

szélszórás és határszórás, mely a jobb és a bal tárcsa fordulatszámának célszerű beállításával érhető el. Az 
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ékszórás a szabálytalan alakú táblák kezelésénél állandóan jelentkező igény, a szélszórás a vízfolyások, utak 

melletti szórásnál szükséges, a határszórás a szomszédos tábla melletti szórást jelenti. A differenciált tápanyag 

kijuttatás megalapozásához számos megelőző műveletre van szükség. A táblán belüli heterogenitás 

meghatározását célozza a mintavétel, amelyeknek hely specifikus megoldására kézi és gépi lehetőségek 

egyaránt vannak. A minták gyakoriságát a tábla homogenitása és a költségek szabják meg. A talajminták 

elemzése számos hasznos információt nyújt, pl adatokat szolgáltat a talaj tápanyag szolgáltató képességéről. 

Szerencsés, ha a technológia alkalmazója több éves tapasztalattal rendelkezik a táblát illetően. Hasznos 

információ nyerhető a hozamtérképek elkészítésével. Amennyiben az aratócséplőgépeket ellátják 

nedvességmérővel kombinált hozammérővel, akkor a tábla különböző részeihez a GPS segítségével hozam 

kapcsolható. Az így szerzett alapinformációk segítségével digitalizált táblatérkép készíthető, és alkalmas 

műtrágyaszóró géppel, amely kapcsolható a DGPS terminálokhoz, a differenciált tápanyag kijuttatás 

megvalósítható. Hangsúlyozni szükséges, hogy csak differenciáljellel érhető el az a pontosság, ami a műtrágya 

kijuttatás csatlakoztatási igényét teljesíti. Ez a korszerű technika a fent részletezett egyéb feltételek birtokában 

csökkentheti a kijuttatott műtrágya mennyiségét, és a pontos tápanyagellátás következtében nő a termény 

mennyisége és javul a minőségére. A műtrágyaszóró gépek szakszerű üzemeltetésével kapcsolatban -elsősorban 

környezetvédelmi okok miatt- egyre szigorúbb előírásokat alkalmaznak. Ma már minden műtrágyaszóró gépeket 

gyártó cég biztosítja azt, hogy gépei a tábla széleket, út menti táblarészeket, csatornák, vízfolyások körzetét 

kezelni tudják. Az úgynevezett „szélszórás„ technikai megoldása nagy változatosságot mutat. Megoldható a 

kérdés a röpítőtárcsák egymáshoz viszonyított fordulatszámának módosításával (egy példát mutat az 5. ábra). 

Az ábrán felülről lefelé az alábbi szórásformák láthatók: normál szórás, ahol mindkét röpítőtárcsa fordulatszáma 

720 1/min, ékszórás, ahol a baloldali tárcsa fordulatszámát 700 1/min értékre csökkentették, a szélszórás, ahol a 

bal tárcsa fordulatszáma 540 1/min és határszórás, ahol a baloldali tárcsa fordulatszáma mindössze 400 1/min, 

miközben a jobb oldali tárcsa fordulatszáma végig változatlan. 

Figure 4.1. 5. ábra. Különböző szórási formák 

 

A szélszórás megvalósításának másik módja a terelőernyő alkalmazása. Ebben az esetben a csökkentett 

szélességű oldal irányába a szórótárcsa elé ívelt lapátokkal rendelkező terelőernyő fordítható, amely a 

műtrágyaszemcsék repülésének irányát a kívánt mértékben korrigálja. A terelő lapátok állíthatók, így a 

szórásszélesség szabályozható. A terelőernyő az erőgép vezető üléséből hidraulikus úton le-fel állítható. 

További megoldást kínál a speciális szélszóró lapátok alkalmazása. Ebben az esetben a lapát két oldala két eltérő 

lapáthosszúságot ad. A röpítőtárcsa forgásirányának megváltoztatásával a rövid lapátvéget aktivizálják, ezzel 

csökkentik a szórásszélességet. Összességében megállapítható, hogy a minőségi termék előállításához alkalmas 

tápanyag gazdálkodás számos tényező optimális együtthatásának eredményeként valósítható meg. Bármelyik 

tényező ezek közül negálhatja a többi hatását, ezért ebben a kérdésben a fent megfogalmazott szempontokat 

figyelembe kell venni. 

4. Korszerű műtrágyaszóró gépek jellemzői 
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A műtrágyaszóró gépek szerkezeti elemei közül csak azokat érintjük, amelyek a munkaszélességet és a 

szórásegynlőtlenséget jelentősen befolyásolják. 

A függesztett műtrágyaszóró gépek esetén a technológiai zavarok megelőzése érdekében a tartályban, 25-30 mm 

lyukméretű betöltőrács található, mely a gép tisztítása érdekében kiemelhető. A tiszta rögmentes műtrágya 

gravitációsan jut az adagoló szerkezethez. A műtrágya folyamatos áramlását az adagolószerkezeten át kis 

lengésszámú, vagy fordulatszámú (100-200 1/min) boltozódásgátló szerkezet biztosítja. Gyorsabb mozgású 

boltozódás gátló szerkezet aprítja a műtrágyát, és a módosult fizikai jellemzőkkel bíró műtrágyával a kívánt 

munkaminőség nerm érhető el. A függesztett gravitációs adagolású műtrágyaszóró gépeken résszabályozású 

adagoló szerkezeteket alkalmaznak, amelyek a tartály alján, vagy oldalán helyezkednek el. A rés alakját úgy 

határozzák meg, hogy az -kis műtrágya mennyiség esetén is- kedvező keresztmetszetet biztosítson. A 

résszabályzó szerkezetet egyszerűbb gépeken kézzel, egyébként az erőgép vezető üléséből általában hidraulikus 

úton működtetik. A területarányos és a hely-specifikus kijuttatáshoz szabályzó elektronikával felszerelt gépeken 

az adagoló szerkezet mozgatása általában elektromos motorral történik. Esetenként a gravitációs adagolást 

kényszeradagolással váltják fel, ebben az esetben a műtrágya röpítő tárcsára juttatását csiga, szállítószalag, vagy 

kaparólánc végzi. 

A röpítőtárcsás műtrágyaszóró gépek optimális keresztirányú szórásképének biztosításához a műtrágyát a 

röpítőtárcsa meghatározott felületére kell juttatni. Azt a pontot (keresztmetszetet), amelyre a műtrágyát juttatjuk, 

adagolási helynek nevezzük. Az adagolási hely -egyéb paraméterek (röpítőtárcsa fordulatszám, lapát alak, lapát 

hossz, lapát felület, lapát beállítás, műtrágya fizikai jellemzők stb.) mellett- meghatározza, hogy a műtrágya a 

haladási irányhoz képest milyen irányban és sebességgel jut ki a szóró szerkezetről. Az adagolási hellyel a 

szóráskép jellege (trapéz formájú, vagy háromszög alakú) is változtatható. Az optimális adagolási hely 

meghatározásához megfelelő kísérleti háttér szükséges. Az adagolási hely szerepe azért fontos, mert eltérő 

fizikai jellemzőkkel rendelkező műtrágya eltérő adagolási helyet igényel. Emellett módosítani kell az adagolási 

helyet, ha változtatjuk a kijuttatott műtrágya mennyiségét. Az adagolási hely jelentősen befolyásolja a gép 

munkaszélességét és szórásegyenlőtlenségét. Az adagolási hely ezért a korszerű műtrágyaszóró gépeken 

állítható. 

A röpítőtárcsás műtrágyaszóró gépek munkaszélességét és munkaminőségét a röpítőtárcsa és a szórólapátok 

jellemzői döntően befolyásolják. A röpítőtárcsa átmérője 400-800 mm, kialakítása a munkaszélesség növelése, a 

tárcsa merevsége, alaktartása érdekében általában kúpos. A tárcsán a lapátok rögzítéséhez furatsort, vagy ívelt 

rést alakítanak ki, amely a lapátok sugáriránnyal bezárt szögének állítását is biztosítja. A röpítőtárcsa 

fordulatszáma 500-1000 min-1. A röpítőtárcsákra 2-6 db szórólapátot szerelnek. A lapátok száma befolyásolja a 

géppel elérhető munkaminőséget. A szórólapátok számának csökkentésével csökken a szórásegyenlőtlenség 

(CV), tehát javul a munkaminőség, anélkül, hogy a szórásszélesség, illetve a munkaszélesség csökkenne. Ezért a 

mai korszerű röpítőtárcsás műtrágyaszóró gépek -a kiegyensúlyozást is figyelembe véve- kétlapátos tárcsákkal 

kerülnek forgalomba. Kettőnél több lapát alkalmazásának oka a kijuttatott műtrágya mennyiséggel van 

összefüggésben. Nagyobb műtrágya mennyiség kijuttatásánál (alap műtrágyázás) két lapát felületén nem 

oldható meg a nagyobb lapátmenti sebességet biztosító egyrétegű műtrágyamozgás, ezért az alapműtrágyázó 

gépeknél 3-6 lapátot alkalmaznak. A lapátok hosszának változtatása a munkaszélesség növelés legfontosabb 

lehetősége. Ma a lapátok hossza nem ritkán 400-500 mm, az alkalmazott kerületi sebesség 30-40 m/s, és az 

elérhető munkaszélesség 36-48 m. 

A lapátok beállítása lehet sugárirányú és a sugáriránnyal szöget bezáró. Forgásirányban hátra állított lapátok 

esetén csökken a szórás szélesség és a szórásegyenlőtlenség. Mivel a szórásegyenlőtlenség nagyobb mértékben 

csökken, mint a szórás szélesség, a korszerű gépeken a forgásirányban hátra állított lapátokat alkalmaznak. 

Az alaptárgyázáskor szokásos nagyobb műtrágyaadagok kijuttatására általában vontatott műtrágyaszóró gépeket 

használnak. Ezek a gépek a tartály nagyságában, alakjában és az adagolás módjában térnek el elsősorban a 

függesztett gépektől. A fekvő tartály miatt a gépek kényszeradagolásúak, ahol a műtrágya adagoló és 

szórószerkezethez juttatását szállítószalag, vagy kaparólánc végzi. Szórószerkezetük a fent jelzett különbségtől 

eltekintve megegyezik a függesztett gépekével. Az utóbbi években a vontatott röpítőtárcsás műtrágyaszóró 

gépeket olyan szóró szerkezettel szerelik fel, vagy opciós tételként olyan szóró szerkezetet ajánlanak hozzá, 

amellyel a nagyobb szórás pontosságot igénylő fejtrágyázásra is alkalmassá tehetők. A szórás pontossága 

tekintetében kritrikus a két röpítőtárcsára jutó műtrágya mennyisége. A legkisebb gyártási pontatlanság, vagy 

beállítási hiba, esetleg a gép deformációja asszimetrikus adagolást és asszimetrikus keresztirányú szórásképet 

eredményez. Ezért erre a gépek üzemeltetésénél különös figyelmet kell fordítani. 

Bár a gyakorlatban találkozunk a röpítőtárcsás gépektől eltérő szórószerkezetekkel (csigás, szalagos, 

lengőcsöves stb.) gyakorlati elterjedségük nem igényli ismertetésüket. Fontos viszont, hogy említést tegyünk a 



 Tápanyag gazdálkodás gépei  

 38  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

pneumatikus műtrágyaszóró gépekről, amelyek szórási pontosságban felülmúlják a röpítőtárcsás gépeket, 

jelentősen nagyobb áruk azonban korlátozta szélesebb körű elterjedésüket. A pneumatikus műtrágyaszóró gépek 

közül az osztott adagolású gépek terjedtek el jobban, amelyeknél ventilátor által szállított légáramot csövekre 

bontják, és szórócsövenként történik a műtrágya adagolása. Ez az adagolási mód szinte vetőgép pontosságot 

biztosít. A szórócsövek szórófejekbe végződnek, amelyek 25-50 cm osztásúak. A pontos adagolás és a kis 

szórófej osztás precíz mátrágyakijuttatást eredményez. A pneumatikus műtrágyaszóró gépek keresztirányú 

szórásképe a permetező gépek szórásképéhez hasonló, meredekfalú trapéz, amely pontos (15-20 cm) 

csatlakoztatási pontosságot igényel. 

5. A műtrágyaszóró gépek üzemeltetése 

A műtrágyaszóró gépek üzemeltetése előtt szólni kell a felhasznált műtrágya kezeléséről, tárolásáról. A 

műtrágya tárolása és kezelése során a gyári állapothoz képest jelentős változások állhatnak be, pedig a kijuttatás 

szempontjából fontos, hogy a gyári állapotot fenntartsuk. Ezért előnyös, ha a műtrágyát közvetlenül a kijuttatás 

előtt tudjuk beszerezni, illetve csak rövid ideig kell tárolni. Mivel a műtrágyák rendkívül nedvszívóak, tárolásuk 

ömlesztve csak zárt térben lehetséges, akkor is úgy, hogy kevés levegőréteg vegye a műtrágyát körül. Előnyös 

tehát, ha a tárolóteret a műtrágya a lehető legnagyobb mértékben kitölti. Fontos tudni, hogy hosszabb idejű 

ömlesztett tárolásnál a felvett nedvesség hatására a műtrágya összetapadhat, a rögös összeállt műtrágya csak 

előkészítés után szórható ki. Ilyen esetben a műtrágyát műtrágyaőrlő berendezések alkalmazásával tudjuk 

szórható állapotba hozni. Ekkor azonban a műtrágyák fizikai jellemzői olyan métrékben változnak, hogy az 

egyenletes kijuttatásuk lehetetlenné válik. 

A precíziós, a táblán belüli helyi feltételekhez és igényekhez igazodó termesztés, szabatos méréssel és pontosan 

szabályozott beavatkozással valósítható meg. A szabatos mérés és a pontosan szabályozott beavatkozás nem 

képzelhető el a gép gondos beállítása nélkül. Az adagolási táblázat alapján beállított gépnél mindig el kell 

végezni a leforgatási próbát, hiszen az aktuálisan felhasznált műtrágya jellemzői nem feltétlenül egyeznek meg 

az adagtáblázat elkészítéséhez használt műtrágya jellemzőivel. A korszerűbb gépeknél a gép tartozéka a 

leforgatáshoz alkalmas kiegészítő berendezés. Ahol ez csak opciós tétel, ajánlott a beszerzése. A leforgatási 

próba haladás közben, vagy álló helyzetben végezhető a gyártó cég ajánlása és a géphez rendelt kiegészítő 

berendezés nyújtotta lehetőségnek megfelelően. Vannak mérőegységek, amelyeknél az egyik tárcsát le kell 

szerelni, hogy a kiegészítő garat felszerelhető legyen. Az adagmérés haladás közben történik, a beállított 

munkaszélességhez igazodó távolság megtételével. Más cégek által forgalmazott mérőfelszereléssel a leforgatási 

próba álló helyzetben végezhető el, és a röpítőtárcsát nem kell leszerelni. A röpítőtárcsát ebben az esetben ernyő 

veszi körül, amely a gyűjtőedénybe tereli a műtrágyát. A berendezés haladás közbeni mérésre is alkalmas. A 

haladás közben végzett mérés a gép rázkódása miatt jobban igazodik a munkakörülményekhez, ezért az így 

kapott eredmény is megbízhatóbb. A leforgatási proba alapján a gép hosszirányú szórásegyenlőtlenségét 

jelentősen befolyásoló adagolásegyenlőtlenség is meghatározható. 

A gépek várható munkaszélessége az adott műtrágyával csak szakszerű vizsgálatokkal határozható meg. Ezért a 

gépekhez táblázatokat adnak, amelyek tartalmazzák a beállításhoz szükséges legfontosabb paramétereket 

(mütrágya fajtája, adagnagyság, munkaszélesség, üzemi sebesség). A táblázat alapján beállított gép esetén is 

célszerű ellenőrizni a gép munkaminőségét, hiszen mint fent már említettük, a műtrágyák fizikai jellemzői 

eltérnek a táblázatok összeállítása során alkalmazott műtrágyákétól. A szántóföldi ellenőrzéshez a 

gépforgalmazó cégek alapfelszerelésként, vagy opciós tételként szállítanak ellenőrző szettet, amelyek felfogó 

tálcákat (12-16 db) és mérőhengereket (4 db) tartalmaznak, és amelyekkel az esetleges durva beállítási hibák 

kiszűrhetők. Az ellenőrző mérés során a felfogó tálcákat négy sorban kell elhelyezni úgy, hogy egy-egy sor a 

traktornyom két oldalán, egy-egy sor pedig az oda-vissza menet átfedési zónájában a traktor középvonalától 

jobbra-balra fél munkaszélességre legyen. Egy sorban 3-4 tálca elhelyezése javasolt, a szett nyújtotta 

lehetőségnek megfelelően. A tálcák felett a gépcsoport üzemi beállítással halad át és a tálcákban felfogott 

műtrágyát soronként egy-egy mérőhengerbe kell önteni. Akkor megfelelő a gép beállítása, ha a 

mérőhengerekben a műtrágya mennyisége azonos. Ellenkező esetben a beállítást értelemszerűen korrigálni kell. 

A jó konstrukció és az optimális beállítás még nem garantálja a jó munkaminőséget, hiszen mindez elrontható 

helytelen üzemeltetéssel. Mint közismert, a röpítőtárcsás műtrágyaszóró gépek a haladási irányra merőleges, 

úgynevezett keresztirányú szórásképében a középvonaltól távolodva eltérő műtrágyamennyiség jut. Elsősorban 

konstrukciós és beállítási kérdés a keresztirányú szóráskép jellege. A szórásképeknek két alaptípusa van, a 

trapéz és a háromszög formájú. Bármelyikről legyen is szó, az egyenletes műtrágyaeloszlás érdekében a gépet 

átfedéssel kell üzemeltetni. Az átfedés mértéke és az átfedés mértékével változó keresztirányú 

szórásegyenlőtlenség csak vizsgálópályán határozható meg. Rendkívüli hibák forrása, ha valaki az átfedés 

mértékét szemmel kívánja megállapítani. A röpítőtárcsás műtrágyaszóró gépek munkaminőségi hibáiért 
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leginkább az optimális munkaszélességtől való eltérés a felelős. A kedvező műtrágyaeloszláshoz és a jó termény 

minőséghez elengedhetetlen az optimális szórásegyenlőtlenséghez tartozó munkaszélesség betartása. Ez egyben 

azt is jelenti, hogy a tervezett és beállított munkaszélesség táblán belüli tartására megfelelő segédeszközt kell 

alkalmazni. A művelő utas termesztési mód megteremtette a lehetőséget a munkaszélesség betartásához, a 

választott művelő úthoz a gép munkaszélességét azonban pontosan be kell állítani. Nagy jelentőséggel bír a 

műholdas navigáció, illetve ennek keretében alkalmazható párhuzamosan vezető rendszerek megjelenése. 

Ezekkel a GPS támogatta rendszerekkel -elfogadható költségszint mellett- elérhető a röpítőtárcsás 

műtrágyaszóró gépek csatlakoztatásánál megkívánt 50-60 cm, illetve a pneumatikus műtrágyaszóró gépeknél 

szükséges 10-15 cm csatlakoztatási pontosság. 

A párhuzamosan vezető berendezés antennáját és vevőegységét az erőgépen helyezik el. A párhuzamosan 

vezető rendszer alkalmazásához a tábla szélén 2 bázispontot kell felvenni, és a kívánt munkaszélességet 

beprogramozni. A választott mozgásmódnak, megfelelően a rendszer a beállított munkaszélességnek 

megfelelően párhuzamos vezetés biztosít. A berendezés sötétben, ködben és hullámos terepen is biztonságosan 

használható mivel a traktor vezetőjének fénypontokkal jelzi az optimális iránytól való eltérést, amit korrigálni 

tud. Ebben az esetben a vezetés pontossága függ a traktorvezető reakcióképességétől is. Mivel ez a tapasztalatok 

szerint 20-25 cm-nél nagyobb pontosságú vezetést nem tesz lehetővé, a rendszer kiválasztásnál ezt figyelembe 

kell venni. Nagyobb költséggel bár, de a rendszer segítségével megoldható az automatikus kormányzás, 

amellyel megfelelő koorekciós jel birtokában + 2-3 cm csatlakoztatási pontosság is elérhető, és a sebesség sem 

korlátozott. 

A műtrágyaszóró gépek munkaminősége jelentősen romlik, ha a gép paraméterei a gyári állapottól eltérnek. Ez 

az eltérés lehet a gép deformációja, vagy a szórólapátok kopása és sérülése. Kísérletekkel bizonyították (Ancza 

2005), hogy a kopott (kilukadt) lapátok jelentős mértékben rontják a keresztirányú szórásegyenlőtlenséget és 

ezzel a gép munkaminőségét. A gép állagának megőrzése tehát fontos kérdés, javítás során csak eredeti 

alkatrészek felhasználása javasolható. 

6. Folyékony műtrágyák kijuttatása 

A XX. század 70-es 80-as éveiben a röpítőtárcsás műtrágyaszóró gépek szórásegyeletessége még nem elégítette 

ki az agrotechnikai követelményeket. A probléma megoldását a hatóanyagok folyékony formában történő 

kijuttatásában látták. Az egyenletes kijuttatás mellett a hatóanyagok felhasználó igényének megfelelő keverését 

prognosztizálták. Ez utóbbi azonban a keverő üzemek korlátozó feltételei (tárolótartályok száma) miatt nem 

valósult meg. A röpítőtárcsás műtrágyaszóró gépek fejlesztésével a megkívánt szórásegyenletesség a 90-es 

évekre elérhető lett, ami a folyékony műtrágyázás iránti keresletet drasztikusan csökkentette. A szilárd 

műtrágyázás egyeduralkodóvá válásában közrejátszott a gépek egyszerűsége, a nagyobb területteljesítmény, 

végül az elmúlt években a csatlakoztatás korrekt megoldása. 

A nyomásmentes folyékony műtrágyákat földi vagy légi úton juttatták ki. A földi kijuttatás mind a kijuttatás 

költségét, mind a tápanyag eloszlásának egyenletességét tekintve kedvezőbb volt. A földi kijuttatás talajfelszínre 

vagy növényre permetezve illetve talajba injektálva történt. Oldatműtrágyák kipermetezéséhez a hagyományos 

felépítésű permetezőgépeket alkalmazták, amennyiben az áramlási rendszerükben alkalmazott anyagok 

ellenálltak az itt érvényesülő korróziós hatásoknak. A szuszpenziós műtrágyák talajfelszínre juttatásához az 

alacsony nyomású permetezőgépek felépítéséhez hasonló kijuttató gépeket alkalmazták. Ebben az esetben az 

áramlási rendszerből eltávolították a szűrőket, és növelt átmérőjű tömlőket alkalmaztak. A kijuttatás 

nagyméretű, felületütközéses szórófejekkel történt. 

7. Szervestrágya kijuttató gépek 

Az állattartó telepeken képződő istállótrágya és hígtrágya környezetvédelmi szempontból is megnyugtató 

elhelyezése csak ellenőrzött körülmények között történő talajba juttatással valósítható meg. A kijuttatás 

tervezésénél gazdaságossági okokból és a környezet káros terhelésének (talaj- és vízszennyezés) elkerülése 

érdekében arra kell törekedni, hogy a termesztési céllal a talajba juttatott tápanyagoknak minél nagyobb hányada 

hasznosuljon. A szervestrágyázás során kiemelt figyelmet kell fordítani a tárolás, valamint a kijuttatás folyamán 

jelentkező tápanyagveszteségek csökkentésére, valamint a minimális emisszióval (szaghatással) járó, minél 

egyenletesebb kijuttatásra. 

Az istállótrágya felhasználása gépesítési szempontból három fázisra bontható: 

1. rakodás, 
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2. szállítás, 

3. kijuttatás. 

A szerves trágya felhasználás gépesítése során kialakult és ma hagyományosnak mondható technológiánál a 

trágya rakodására – megfelelő munkaeszközzel felszerelt – rakodógépeket alkalmaznak. A rakodó gépek két 

nagy csoportba sorolhatók. Amennyiben a trágyatároló hely mellett a rakodógép számára megfelelő mozgási 

körülmény biztosított, úgy homlokrakodó gépek alkalmazhatók, amelyek a szervestrágya rakodásához 

trágyavillával szerelhetők fel. Amennyiben a szervestrágya tároló hely körül rosszak a terepviszonyok, 

célszerűbb hidraulikus forgórakodót alkalmazni. 

Istállótrágya szóró gépek 

Az istállótrágya kijuttatása szállító-szóró gépekkel, vagy trágyaszóró célgépekkel történik. A szórószerkezet 

elhelyezése szerint hátra- és oldalra szóró gépeket különböztetünk meg. A gyakorlatban a hátraszóró gépek 

terjedtek el, amelyek vízszintes, vagy függőleges szóródobokkal szereltek. A vízszintes dobos 

szervestrágyaszóró gépeket a kisebb gazdaságok alkalmazzák. Munkaszélességük a gép szélességével 

megegyező (~2 m), ezért területteljesítményük igen kicsi. A szórógép általában egytengelyes pótkocsi, 

amelynek a rakfelületén kaparólánc mozgatja a szerveastrágyát a szóródobokhoz. A lánc hajtása mechanikus (az 

erőgép TLT-ről) vagy hidrosztatikus. Szórószerkezetként két egymás felett elhelyezett, egy irányban, állandó 

fordulatszámmal forgó, tépőfogakkal ellátott henger, amelynek hajtása a TLT-ről történik. A területegységre 

kijuttatott tárágya mennyisége a kaparólánc sebességével, vagy a haladási sebességgel, illetve ezek 

kombinációjával szabályozható. A függőleges dobokkal szerelt szórószerkezet a rakfelület hátsó végén 

elhelyezett, általában négy egymás mellett lévő szóródobból áll. A szóródobpárok forgásiránya ellentétes. A 

szóródobok tépőfogait általában csigavonal mentén helyezik el és azok az egyenletes bontás és terítés érdekében 

kellően tagoltak. A rakfelületen hátrafelé mozgó kaparólánc által szállított trágyát a tépőfogakkal szerelt 

szóródobok fellazítják és hátra, illetve oldalra szétterítik. A gép szórásszélessége a trágya jellemzőitől függően 

8-9 m. A gép közepétől két oldalra a kiszórt trágya mennyisége csökken, így a gépet átfedéssel kell üzemeltetni. 

A munkaszélesség így a trágya jellemzőitől függően 7-8 m. A gép keresztirányú szórásképének jellege trapéz, 

nem meredek oldalfalakkal, ezért a csatlakoztatás pontosságára a gép kevéssé érzékeny, mint a vízszintes dobos 

gépek. A kiadagolt trágya mennyiségének beállítása megegyezik a vízszintes dobos gépekével. 

A mai korszerű gépeken a vízszintes, vagy függőleges dobok legtöbbször csak a trágya bontását végzik el, a 

szórást röpítőtácsák végzik. A röpítőtárcsás szervestrágya szórógépek kevéssé érett istállótrágyával és könnyű 

komposzttal 8-14 m, míg érett trágyával és nehéz komposzttal 12-20 m munkaszélességet érnek el. 

Keresztirányú szórásegyenlőtlenségük eléri, vagy megközelíti a 15%-ot, ami a kisebb hatóanyagtartalmat 

figyelembe véve elfogadható. A területegységre jutó trágya mennyisége itt is a kaparólánc sebességével és a 

haladási sebességgel változtatható. A kaparólánc hajtása általában hidrosztatikus. A szóródobok, illetve tárcsák 

hajtása a TLT-ről történik állandó áttételen keresztül. 

Trágyalé és hígtrágya kijuttató gépek 

A trágyalé áramlási jellemzői lehetővé teszik, hogy öntözéssel vagy tartálykocsival - előzetes kezelés nélkül – 

juttassák ki. A hígtárgya azonban sűrűbb, nehezebben folyó anyag. Felhasználása előtt fázisbontással vagy 

homogenizálással kell a megkívánt áramlási jellemzőket elérni. A hígtágya a talaj felszínére vagy a talajba 

juttatható. A felületre történő kijuttatás hagyományos módon központi szórófejjel, levegőben repítéssel történt. 

Ennél a kijuttatási módnál nagy volt a hatóanyag veszteség, az emisszió és a környezetterhelés. Ezért ezt a 

kijuttatási módot kerülni kell. A talaj felületére történő kijuttatás legkedvezőbb megoldása a csúszócsöves 

kijuttatás. A korszerű kijuttató gépek ma már saját szivattyúval (általában csigaszivattyú) rendelkeznek. A 

szivattyúval elvégezhető a homogenizálás, a tartáylkocsi feltöltése, a keverés, és a kijuttatás. A szivattyú a 

kijuttatás során a hígtárgyát forgó elosztóba szállítja. Az aprítókéssel ellátott forgó elosztó a hígtárgyában még 

fellelhető szilárd anyagokat aprítja, és nyomás alatt juttatja azt a körbe rendezett adagolócsövekbe. A hígtrágya 

35-40 cm osztású, talajon csúszó csövekből jut a talaj felszínére. Az ~5 cm átmérőjű csúszócsövek megfelelően 

kevert és homogenizált hígtárgya esetén 10% szárazanyag tartalom mellett is biztonságos kijuttatást tesznek 

lehetővé. Különösen sorba vetett kultúra kezelésére előnyös a módszer, hiszen a kultúrnövény szennyezése 

nélkül, pontos helyre és jól szabályozható mennyiségben juttatható ki az anyag. Itt a hatóanyag veszteséget és a 

szaghatást a kultúrnövény árnyékoló hatása csökkenti. Kultúrnövény nélküli felületre juttatásnál az azonnali 

bedolgozás fontos. Ezzel a módszerrel az agrotechnikai követelményekben megfogalmazott eloszlási pontosság 

betartható. 
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Mind a hatóanyag megőrzése, mind a környezetterhelés csökkentése szempontjából a kijuttatás legkedvezőbb 

módja a hígtrágya talajba injektálása. Ebben az esetben a hígtrágya a tartályból a már ismertetett forgó elosztón 

át jut a 25-30 cm osztástávolságú talajlazító eszközhöz kapcsolt csövön keresztül a talajba. Az injektálás 

szokásos mélysége 10-15 cm. A lazító eszközök általában kultivátor kapák. Lazább talajon a kijuttató csövek 

csúszó-, illetve tárcsás csoroszlyához csatlakozhatnak. A tömörítő kerékkel lezárt barázda a hatóanyag 

veszteséget és a szaghatást is megszünteti. A gyakorlatban alkalmazott 10-15 soros injektoroknak a felületre 

szóráshoz képest lényegesen nagyobb az energiaigénye és kisebb a területteljesítménye. Ezen segít, ha a 

hígtrágyát kisebb osztású, sekélyen járó injektáló eszközzel juttatják a talajba. Amennyiben az injektálás 

mélysége 5-10 cm közötti, úgy az állandóan művelt felső talajrétegbe történik az injektálás, aminek az 

energiaigénye lényegesen kisebb, mint a korábban általánosan alkalmazott mélyebb injektálásnak. Ugyanakkor 

a mérsékeltebb energiaigény lehetővé teszi, hogy az injektáló talajművelő eszközöket kisebb osztással 

alkalmazzuk, ami egyenletesebb kijuttatást jelent. Megfelelő barázdanyitó injektáló eszköz és tömörítő kerék 

alkalmazásával teljes mértékben megakadályozható a hatóanyag veszteség és a környezetterhelés. A 

sekélyinjektálás a szántóföldi alkalmazás mellett legelők ápolására is alkalmas, amennyiben megfelelő művelő 

eszközt alkalmaznak. 

A szerves anyagok kijuttatása során a trágya mennyisége mellett a munkaminőségi paraméterek (pl. 

munkaszélesség, kereszt-, és hosszirányú szórásegyenlőtlenség) megfelelő összhangját is figyelemmel kell 

kísérni. Ezeknek a jellemzőknek a meghatározása a műtrágyaszóró gépeknél ismertetett módszerrel lehetséges. 

A szórásegyenlőtlenség megkívánt értéke +15%. 

A szervestrágya szóró gépek üzemeltetésénél fontos a gépek munkaszélességének ismerete és annak betartása. 

A szimmetrikus szórásképpel rendelkező hátraszóró gépeket vetélő, míg az aszimmetrikus szórásképű 

oldalraszóró gépeket fogásokban végzett körbeműveléssel célszerű üzemeltetni. Főleg a nagyobb 

munkaszéleségű gépek esetén a pontos csatlakoztatáshoz párhuzamosan vezető rendszer, vagy automata 

kormányzás előnyös. 
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Chapter 5. Vetés, ültetés, palántázás 
gépei 

1. Sorvetőgépek 

Az optimális vetés feltétele a pontos vetőszerkezet, a megfelelően előkészített magágy, az egyenletes vetési 

mélységet biztosító csoroszlyarendszer, valamint a pontos fogáscsatlakozás. A sorvetőgépek vetőszerkezete 

mechanikus és penumatikus rendszerű lehet. Ez utóbbiakat a kombinált gépeknél alkamazzák elsősorban. A 

mechanikus vetőgépek tolóbütykös és tolóhengeres vetőszerkezettel készülnek. Mindkét vetőszerkezet képes az 

egyenletes magkivetésre, a tolóhengeres rendszerek növelt sebességű vetés esetén is pontos vetés biztosítanak. 

A kivetett magmennyiség a géphez rendszeresített táblázat segítségével állítható be. A beállítás helyességét az 

adott vetőmaghoz ellenőrizni kell. A ellenőrzés a kivetett magvak vetőágyban történő megszámlálásával, vagy 

leforgatási próbával végezthető el. A leforgatási próbához a vetőgép kerekének, amennyiben a gépet ellátták 

lefogató karral, úgy a leforgatókarnak az egy hektárra, vagy annak egy részére eső fordulatszámát (nk) kell 

kiszámítani az alábbi összefüggésel: 

 [18] 

1. D-a vetőgép kerekének az átmérője [m] 

2. S-a vetőgép munkaszélessége [m] 

Amennyiben a leforgatókar és a vetőgép hajtó kereke között áttétel van, úgy ezt a számításnál figyelembe kell 

venni. A kerékfordulat kisebb területre is számítható, pl. 1/10 ha-ra, ebben az esetben a kiszámított érték 

tizedrészét kell figyelembe venni. A kerék fordulat kiszámításánál célszerű 4-6 % kerékcsúszással számolni. 

Egyes korszerű vetőgépeknél a beállító táblázatok a leforgatáshoz szükséges adatokat is tartalmazzák. 

A magvak lehelyezéséért felelős csoroszlyák közül könnyebb talajokon a csúszó-, kötöttebb talajokon a tárcsás 

rendszerű csoroszlyák biztosítják jobban az egyenletes vetési mélységet. Fontos a csoroszlyákhoz kapcsolódó 

tömörítőkerék rendszer megoldása. A gépeket a vezető ülésből irányítható nyomjelzővel szerelik fel, amelyhez a 

művelőnyomot biztosító rendszert is kapcsolják. A fogáscsatlakoztatás ma még általában nyomjelzővel történik. 

A nyomjelző hossza a gép közepétől (Nyjk), vagy a szélső csoroszlyától (Nyjcs) egyaránt számítható és a 

nyomon a traktor első kereke, vagy a közepe vezethető. A traktor első kerekét vezetve a nyomon a nyomjelző 

hossza az alábbi összefüggéssel számítható: 

 , illetve  , ahol:                                [19] 

1. S- a vetési szélesség, (S=zt) [m] 

2. z-a csoroszlyák száma [db] 

3. t-a sortávolság [m] 

4. A- a traktor elsőkerék nyomtávolsága [m] 

5. T- a két szélső csoroszlya közötti távolság (T=S-t) [m] 
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Amikor a nyomjelző nyomán a traktor közepét vezetik, az A 2 size 12{ { {A} over {2} } } {} értéket nem kell 

levonni az S-ből. Amernnyiben a vetőgépet üzemeltető erőgép +10 cm-nél pontosabb nyomkövetést biztosító 

navigációs rendszerrel rendelkezik, a fogáscsatlakoztatás megoldható a navigációs rendszerrel. 

2. Szemenként vető gépek 

A kisebb tőszámmal termesztett szántóföldi növények (cukorrépa, kukorica, napraforgó stb.) vetésére 

szemenként vető gépeket alkalmaznak. A vetőszerkezet mechanikus, vagy pneumatikus lehet. A pneumatikus 

vetőszerkezet szívó, vagy nyomórendszerű. A mechanikus vetőszerkezeteket, amelyeket cukorrépa és 

zöldségmagvak vetésére alkalmaztak elsősorban, a pneumatikus rendszerű vetőszerkezetek egye inkább háttérbe 

szorították. A pneumatikus vetőszerkezetek közül leggyakrabban a szívó rendszerű pneumatikus 

vetőszerkezeteket alkalmazzák (6. ábra), amelyek műtrágyaszóró és mikro-granulátumszóró, illetve 

sorpermetező egységgel is felszerelhetők. A magtartályból a vetőmag gravitációs úton jut a függőleges síkban 

forgó vetőtárcsa egyik oldalához. 
 

 

6. ábra. Szívó rendszerű pneumatikus vetőgép vázlata (a szerző). 

A vetőtárcsa másik oldala a ventilátor szívó oldalához csatlakozik. A szívó légáram a magvakat a tárcsa 

furataihoz szívja. A vetőtárcsán lévő furatok mérete kisebb, mint a vetőmagvak mérete, így a magvak a 

vetőtárcsa oldalához tapadnak. A szívó légáram 2-3 magvat is a furathoz szorít, így biztosítható, hogy minden 

furatnál lesz mag. A járókerékről hajtott vetőtárcsa a magvakat körbe viszi. A furatsor pályáját érintő 

maglesodró szerkezet a magvakat megmozgatja és csak a legjobb pozícióban lévő egyetlen magot hagy a 

furatnál. A lesodró szerkezet állítható, így vele a különböző méretű magvak esetén is biztosítható az egy mag 

kivetése. A mag leválása érdekében a kivetés helyén a szívó légáramot megszüntetik, vagy úgy, hogy a szívótér 

véget ér, vagy úgy, hogy a furatot görgővel zárják el, illetve a ventilátor nyomó légáramát is alkalmazhatják erre 

a célra. Ennek előnye az, hogy a nyomó levegő a vetőtárcsa furatait is tisztítja, ami pl. a csávázó anyagtól 

könnyen eltömődik. A magárkot általában csúszó csoroszlya nyitja. Az éles vetőárok javítja a magvak 

sortartását és a vetési mélység tartását. A magárok fenekéhez közel vezetett vetőtárcsa pontos vetést 

eredményez. A magárkot sortömörítő kerék, vagy kerekek zárják. A kerekek egyben a pontos mélységtartást is 

biztosítják. A vetőgéphez különböző furatméretű és furatszámú vetőtárcsák tartoznak, amellyel a magvak 

méretéhez lehet igazodni, illetve a tőtávolságot is lehet szabályozni. A tőtávolság emellett áttétellel is 

módosítható. A kivetett mag mennyiségét tehát a vetőtárcsák furatszámával és fordulatszámával (áttételével) 

lehet szabályozni. 

A szívó rendszerű vetőszerkezetek mellett hazánban alkalmaznak nyomó rendszerű pneumatikus 

vetőszerkezeteket is. A ventilátor által nyomás alá helyezett tartályból gravitációsan jut a mag a nyomás alatt 

lévő hajtott vetődobba. A vetődob palástján a sorszámnak megfelelő számú sorban furatok találhatók, 

amelyekhez a kiáramló levegő a magvakat belülről odaszorítja. A vetődob a magvakat körbeviszi, miközben a 

felsleges magvakat lesodró távolítja el. A dob felső pontján a furatokat gumikerekekkel lezárják, a magvak így a 

furatok alatt elrendezett tölcsérekbe hullnak és a szállító levegővel a csoroszlyákba jutnak. A kivetett mag 

mennyisége a dob furatszámával és fordulatszámával szabályozható. A beállítást táblázat segíti. 

A szemenkét vető gépek forgáscsatlakoztatása a sorvetőgépekével megegyező. 
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3. Burgonyaültető gépek 

A burgonyaültetés ideje, módja, a kiültetett gumószám, a gumók elhelyezkedése a termés mennyiségén kívül 

jelentősen befolyásolja a termés minőségét, valamint a gépi betakarítás feltételeit. Az ültetőgépek a jól 

előkészített talajba, csúszó, vagy tárcsás csoroszlya által nyitott barázdába, 1-2 cm mélységbe helyezik a 

gumókat. Mivel a bakhátak kialakítása az ültetéssel egy időben történik, ennél mélyebb ültetésre nincs szükség 

és az nem is kedvező. A burgonya sortávolsága, figyelembe véve a nagyobb teljesítményű traktorok méreteit is, 

75-80 cm. A tőtávolság a termesztés céljától függően 20-35 cm. A gumók kiválasztása és talajba helyezésének 

módja szerint félautomata és automata burgonyaültető gépeket különböztetünk meg. 

Az előhajtatott gumók ültetése, a csírák megóvása érdekében, félautomata burgonyaültető gépekkel történik. A 

gép ebben az esetben barázdát nyit, a burgonya kiválasztása kézzel történik. Korábban hazánkban kelyhes 

félautomata ültetőgépeket használtak, ahol járókerékről hajtott függőleges síkban forgó, vezérelt ültető kelyhek 

szolgáltak a gumók ültetésére, amelyek a vezérlés következtében az ültető személy előtt összesűrűsödtek, 

egyszerűsítve a kelyhek gyorsabb feltöltését, a barázda felett szétnyíltak, nagyobb kerületi sebességet, és ezzel 

nagyobb haladási sebességet biztosítva. A tőtávolság a járókerék és a kelyhes kerék közötti áttétel 

változtatásával módosítható volt. A félautomata ültetőgépekre a kis ültetési teljesítmény (80-120 gumó/min), és 

a nagy munkaerőigény volt a jellemző. Üzemeltetésük az erőgép mászó sebességével (0,8-1,6 km/h) történt. 

Az automata burgonyaültető gépeknél a gumók tartályból történő kiemelése és azok talajba helyezése egyaránt 

gépi úton történik. Ennek megfelelően ültetési teljesítményük lényegesen nagyobb, mint a félautomata gépeké 

(300-600 gumó/min). Hazánkban korábban többségében szorítóujjas ültetőgépeket alkalmaztak. A gumótartály 

két oldalán járókerékről hajtott függőleges síkú ültető tárcsák végezték a gumók megfogását és kiültetését. A 

tárcsák oldalán rugó által zárt, vezérlőpályával nyitható, a tárcsa tartály felőli oldalára átnyúló, szorító elemben 

végződő ujjak szolgáltak a gumó kiválasztására, körbeszállítására és lehelyezésére. A gép előhajtatott gumók 

ültetésére alkalmatlan volt. Egyenlőtlen gumóméret esetén jelentős ültetési hibával (kettős ültetés, tőkihagyás) 

kellett számolni. A hibákat elektromos jelzéssel azonosítani lehetett (mind az ültető tárcsa forgását, mind a 

tőkihagyást fényjelzés azonosította) a hiba elhárítása azonban csak rendszeres ismétlődés estén volt szokásos, 

ami jelentős hiba forrása volt. A sortávolság állandó volt, a tőtávolságot a járókerék és az ültető tárcsa közötti 

áttétellel lehetett módosítani. A fenti hibák miatt a szorítóujjas gépeket merítő rendszerű ültetőgépek (merítő 

kelyhes és merítőkanalas) váltották fel. Ezekkel a gépekkel csíráztatott burgonya is ültethető és az ültetés 

pontossága kiváló, teljesítik a szigorú agrotechnikai követelményeket: 2% alatti tőkihagyás, 3% alatti kettős 

ültetés, 20%-nál kisebb tőtáv eltérés. 

A merítő kelyhes ültetőgépeknél az ültető kelyhek általában gumi hevederen helyezkednek el legtöbbször két 

sorban, de szokásos egy és háromsoros elhelyezés is. Osztályozott burgonya ültetésére alkalmas, a kelyheket 

betéttel, vagy cserével lehet a gumómérethez igazítani. A gumósérülés csökkentése érdekében a merítő 

kelyhekhez a gumók szabályozott rétegvastagságban jutnak. A soronként általában több mint 200 kg 

befogadóképességű tartály kelyhek felőli oldala függőleges síkban állítható, ezzel a kedvező rétegvastagság 

beállítható. A biztos gumófogás érdekében a kelyhek mérete több gumó felvételét teszi lehetővé. A kettős 

ültetés elkerülése érdekében a kelyheket tartó hevedert rázószerkezet mozgatja, lerázva ezzel a kelyhekből a 

felesleges gumókat. A kelyhekben csak a biztonságosan elhelyezkedő egy-egy gumó marad. A szalagcsúszást és 

ezzel a tőtáv pontatlanságot speciális szalagmozgató görgőkkel oldják meg, amelyek egyik lehetséges változata 

a gumigörgők alkalmazása. A pontos gumólehelyezést segíti, hogy a felső feszítőgörgőn átforduló kelyhekből a 

gumók az előttük haladó kehely hátoldalára esnek és szabadon mozognak lefelé az ejtő csatornában, és 

minimális esési magasságból jutnak a barázdába. Az esési magasság általában az ültetőgép magasságának több 

fokozatban történő állításával is szabályozható. Az esetleges tőkihagyást érzékelő által vezérelt hiánypótló 

automata pótolhatja, amely lehet mechanikus, vagy elektronikus működtetésű. A mechanikus hiánypótló 

rendszer tapogató karja érzékeli a kelyhekben haladó gumókat. Hiány esetén a réselt kehely a tapogatókart 

engedi lefelé elmozdulni, és a kar tengelyén lévő kilincs a menesztő kart lefelé elmozdítja, így annak ütközője a 

menesztő tárcsa csapjába akad, így a menesztő kar a cellás keréken fordít egy osztásnyit. A cellás kerék a 

hiányzó gumó helyére ejt egyet. Az elektronikus tőpótló tapogató karja elektromos kapcsolót működtet, amely 

gondoskodik a cellás kerék elfordításáról. A burgonyaültető gépeknél szigorúak az ültetési mélységgel 

kapcsolatos előírások, hiszen az optimális mélységtől való 1-2 cm eltérés akár 70 t/ha föld mozgatását jelenti a 

betakarítás során, amely a betakarítás energiaigényét és a betakarítógép elhasználódását egyaránt növeli. Ezért a 

sornyitó csoroszlyák munkamélységét egyedi mélységhatároló kerékkel, és paralelogramma felfüggesztéssel 

biztosítják. A mélységhatároló kerekek oldalt és függőleges irányban több fokozatban állíthatók, igazodva az 

erőgép és a talaj adottságaihoz. A barázdába hullott gumókat közvetlenül az ejtő csatorna mögé szerelt 

takaróelem fedi, amelynek szélessége, magassága, és szögállása is módosítható. A takaróelem kialakítja a kívánt 
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bakhátat és megakadályozza a gumók elgurulását. A tőtávolság általában lánckerék cserével 10-15 fokozatban 

állítható 15-45 cm tartományban. 

A merítőkanalas gépek (7. ábra) a merítő eszköz kivitelében, valamint a kettős ültetés megakadályozásának 

módjában különböznek a merítő kelyhes gépektől. A merítő eszköz ebben az esetben egy, vagy több sor láncra 

szerelt nyújtott kanál (1), amely több gumó felvételére alkalmas. A három lánckeréken (3) vezetett láncnak felül 

vízszintes szakasza (2) van, ahol a függőlegesen álló kanalak láncfelőli végénél kialakított kisebb hely biztosítja, 

hogy a kanalak függőlegesre fordulása során a felesleges gumók kihullnak, és egy terelőlemezen (5) 

visszajutnak a tartályba (7). A kanálba a gumó méretének megfelelő betét helyezhető (8. ábra). A gép egyébként 

kevéssé érzékeny a gumók méretére és alakjára. A ferde ejtőcsövön (7. ábra, 4), a merítő kanalak hátoldalán 

mozgó gumóknak a haladási iránnyal ellentétes irányú mozgása is van, ami javítja az ültetés pontosságát. Az 

ültetőgép egyéb szerkezeti elemei megegyeznek a merítőkelyhes gépeknél ismertetettel. 
 

  

7. ábra. Merítőkanalas ültetőgép (a szerző) 8. ábra. Merítőkanalakba helyezhető betétek (a szerző) 

Az előhajtatott gumók ültetése különösen kíméletes bánásmódot igényel az ültetőgépektől. A merítő kelyhes és 

merítőkanalas gépekkel ültethető előhajtatott burgonya, azonban a csirasérülés csökkentése érdekében kisebb 

munkasebesség alkalmazása célszerű. A csíráztatott gumók kíméletesebb ültetése adagolószalag beépítésével 

lehetséges. Ebben az esetben a tartályból vízszintes szállítószalag juttatja a gumókat egy rétegben egy ferde 

lemezre, ahonnan a gumók belegurulnak a kelyhekbe, megakadályozva, hogy a merítő szerkezet görgesse a 

gumókat, és ezzel csirasérülést okozzon. Az adagolószalag optimális sebességét érzékelő vezérli. Egyéb 

vonatkozásban a gép megegyezik a merítőkelyhes és a merítőkanalas gépek felépítésével. 

A gépek tartályában lévő vetőgumó folyamatos pótlása hidraulikusan billenthető tartály segítségével lehetséges. 

Az ültetőgépek felszerelhetők sorműtrágyázó berendezéssel, bakhátak elsődleges kialakításához 

kormánylemezes töltögető testtel, vagy tárcsapárral, nyomlazítókkal, bakhátköz tisztítóval, bakháttömörítő 

kerékkel, nyomjelző automatikával, oldalstabilitást növelő vezető tárcsával (különösen lejtős területen előnyös), 

sorkikapcsolóval, stb. Az ültetőgépek felszerelhetők továbbá ültetésellenőrző monitorral, amely a tőtáv beállítás, 

tőtáv ellenőrzés, sebességellenőrzés, adagolószalag vezérlés stb. műveletek automatizálásának lehetőségét 

teremti meg. Egyes burgonyaültető gépek alkalmasak arra, hogy bakhátanként két sor burgonyát eltolva 

helyezzenek el. A rombusz formában elhelyezett gumókra alapozott ültetési mód előnye, hogy csökkenthető az 

ápolási munka, kedvezőbb a fényhasznosítás és a tápanyagfelvétel, jobb a nedvességmegőrzés, kiegyenlítettebb 

a gumóméret. Vannak ágyásos termesztésben alkalmazott ültetőgépek, amelyeknél egy ágyásba 3 vagy 4 sor 

burgonya ültethető. 

Ültetés előtt a vetőgumót csávázni kell. A csávázás történhet gumócsávázó géppel, ahol a gumók leggyakrabban 

csávázólével átitatott szivacs hengerek között átjutva veszik fel a csávázóanyagot. Ma már vannak olyan 

ültetőgépek, amelyben a csávázás a kiejtés előtti pillanatban történik meg szórófejek által porlasztott 

csávázólével. 

4. Palántázó gépek 

A hatékony palántázáshoz megfelelően nevelt, egészséges palánták szükségesek. A zöldség- és dísznövények 

szaporítóanyagát a kiültetés előtt növényházban nevelik. A palántákat és csemetéket szabad gyökérzettel (szálas 
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palánta) vagy táptalajtömbben (tápkockában, konténerben stb.) ültetik ki. Szabad gyökérzetű palántákat 

elsősorban a zöldségtermesztésben alkalmaznak. Nagyobb biztonságot, egységesebb növekedést jelent azonban, 

ha a növényt a termesztő közeggel együtt ültetik ki. A termesztő közeget alapvetően kétféle módon készítik elő 

a palánták számára: 

1. földkeverékből kellő szilárdságú tápkockákat préselnek, 

2. a táptalajt konténerekbe töltik. 

A tápkocka prések működési elve géptípustól függetlenül azonos: a tárolóból a földkeverék az egymással 

szemben mozgó nyomólap és matrica közé kerül. Ezek egy-egy hasábot préselnek, és a hasáb felvágása útján 

nyerik a kockákat. Egy-egy géppel többféle méretű kocka állítható elő. A konténerek alakja és mérete a 

termesztendő növénytől függően rendkívül változatos lehet. Ide sorolhatók a hagyományos agyagcserepek, azok 

műanyag változatai, fóliatasakok, papírcellák, tömbösített egyedi burkolatok stb. 

A vetés tápkockás palántanevelésnél 

A tápkockákba való vetésre kézi segédeszközök és automatikus berendezések egyaránt rendelkezésre állnak. 

Pneumatikus kézi vetőeszköz egy furatokkal ellátott vetőfelületből, a hozzá csatlakozó tartályból, pneumatikus 

csatlakozásból, vibrátorból és fogantyúból áll. Az eszköz tartályában lévő magok a berendezés elfordításával, a 

furatokkal ellátott vetőfelületre vezethetők. A vetőfelület alatt szívólégáram biztosítja, hogy a magvak a 

vetőfelület furataiba beülnek. A vetőegység visszafordítása során a markolattal egybeépített rázószerkezet 

gondoskodik arról, hogy egy furatban csak egy mag tapadjon meg. A felesleges magvak a magtartályba hullnak 

vissza. Az eszközt vagy közvetlenül a vetendő felület fölött, vagy magelosztó csövek fölé helyezve légtelenítik 

(megszüntetik a vákuumot), így a magvak a kívánt helyre kerülnek.  A vetőfelölet furatosztása megegyezik a 

tápkockatartó, vagy a konténerek osztásával. 

A vetés automatizált, pneumatikus vetőhengerrel is elvégezhető, ahol a vetőhengeren kívül helyezik el a tatrtályt 

és a hengerbben belül hoznak létre vákuumot. A vetőhenger belsejében létrehozott vákuum itt a henger palástján 

levő furatokhoz, a külső felületre szívja a magokat, amelyeket a forgó henger a tartályból emel ki. A felesleges 

magvakat légáram távolítja el. A vetés a henger aljánál történik, amikor egy belső gumihenger lezárja az alatta 

levő furatokat, megszüntetve ott a vákuumot. A vetőhenger fordulatszáma és a tápkockákat szállító szalag 

sebessége összehangolt, így a magvak pontosan a konténerekbe hullnak. A vetőhenger lehet többsoros, ebben az 

esetben a sorok száma megegyezik a tápkocka tálca sorainak számával és pozíciójával. A vetőhenger palástja 

érintheti a tápkockák felületét, és a magvakat a táptalajba nyomhatja. A megfelelő hőmérsékletű hajtatóházban, 

megfelelő tápanyag és víz ellátása mellett biztonságosan nevelhetők fel a palánták. 

Kiültetéskor a tálcák a palántázó gépek függőleges tengelyű, forgatható tálcatartó szerkezetére kerülnek. A 

plántázó személyek a palántákat kényelmesen tudják kiemelni a tálcából, ami gyorsítja az ültetést, növeli a 

teljesítményt. 

Palántázó gépekkel szemben támasztott követelmények 

1. kiültetéskor a palánta ne szenvedjen sérülést, 

2. állítható legyen az ültetési mélység, 

3. a gép a növényt megfelelően rögzítse a talajba, 

4. megfelelő sor és tőtávolságot biztosítson, 

5. biztosítsa a palánta függőleges helyzetét, 

6. az ültetéssel együtt legyen kijuttatható víz, tápanyag és vegyszer. 

A talajjal szemben támasztott követelmények 

1. az ültetési mélységet meghaladóan legyen egyenletesen átlazítva a talaj (gyökérfejlődés biztosítása), 

2. a talajszerkezet legyen megfelelő a palántához (a szálas palántákhoz kell a legjobban megmunkált 

talajszerkezet), 

3. a tápkocka mérete és a talaj megmunkáltsága között fordított az arány. 
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A palántázás lépései 

1. ültető árok (üreg) nyitása, 

2. a növény lehelyezése, 

3. a palánta rögzítése a talajban, 

4. szükség esetén víz, tápanyag, vegyszer adagolása. 

A tápkockák mérete, alakja, térfogata a táblázatban tanulmányozható (1. táblázat). 
 

1. táblázat. A tápkockák mérete, alakja, térfogata 

 

A palántázó gépek az erőgéphez kapcsolás módja szerint lehetnek: 

1. függesztett, 

2. magajáró, 

3. vezetőpályához kötött (a pálya áttelepíthető fém sín, vagy peremes favályú). 

A palántázó gépek szerkezete 

Sornyitó berendezések 

A sornyitó lehet csúszó vagy tárcsás csoroszlya. A nyitóelem cserélhető, ezzel a barázda mélysége és szélessége 

változtatható. A nyitóelemek a vázszerkezeten oldalirányban eltolhatók, így a sortávolság állítható. A 

sornyitókat önálló egységként elsősorban csemeteültetéshez alkalmazzák. A csemetéket ebben az esetben kézzel 

helyezik a barázdába és a földet taposással tömörítik a csemete körül. 

Lyukkészítő palántázó gépek 

A sor- és a tőtávolságnak megfelelően lyukakat készítenek a talajba. Erre leggyakrabban excenter működtetésű, 

lyukkészítő kelyhekkel ellátott hengert alkalmaznak. A palántákat (szálas, vagy tápkockás egyaránt lehet) kézzel 

helyezik a lyukakba. Póréhagyma ültetéséhez előszeretettel alkalmazzák ezt a palántázási módot, mert itt 20 cm 

ültetési mélység kell. 

Bütykös, vagy gyűrűshengeres palántázó gép 

A palántázó gép félig függesztett kivitelű. A gép eleje a traktor függesztő szerkezetéhez csatlakozik. A 

vázszerkezet elején helyezik el a palánta rekeszeket. A gép hátsó része kerékre támaszkodik, amely az 
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egyenletes mélység biztosításában is jelentős szerepet játszik. A gép lyukkészítő eleme egy bütykös kerék, 

amelyiken a tőtávolságnak megfelelő távolságra, a palánta igényeinek megfelelő méretű, csonka gúla, vagy 

csonka kúp alakú bütykök találhatók. Használható folyamatos barázdát készítő gyűrűs henger is. A tápkockás, 

vagy konténeres palántákat kézzel helyezik a furatokba. A kezelő számára talaj közeli ülés található a gépen, a 

palántázás ennek ellenére megerőltető munka, hiszen a palánták lehelyezéséhez a kezelőnek mélyen le kell 

hajolni. A palántákat tömörítő kerékpár rögzíti a talajba. Többsoros változat esetén a palántázó egység oldalra 

tolásával szabályozható a sortávolság. A tőtávolság a bütykös kerék cseréjével változtatható. 

Fogóujjas palántázógép 

Korábban gyakran alkalmazták a fogóujjas palántázó gépeket, amelyeknél a szerkezeti részek vázszerkezethez 

csatlakoznak. Az ültető árkot csúszó csoroszlya alakítja ki. A csoroszlya lazább talaj esetén hátrahajló élű, 

kötöttebb talajon behúzó orros. Az ültető árok mélysége a csoroszlyatartó rögzítő csavarjának oldása után 

állítható. A palántákat tároló rekeszekből kezelő emeli ki és helyezi gyökérrel felfelé az előtte elhaladó, haladási 

irányban forgó fogó ujjba. A palánták sérülésének elkerülése érdekében a fogó ujj általában egy rugós acél 

lapból és egy szivacstestből áll. A fogó ujj a palántákat csak a záró pálya elérése után rögzíti, ezért a kezelőnek a 

palántát a szorítópálya eléréséig tartani kell. A fogó ujj átfordulás után a palántákat az ültető árokba helyezi. A 

palántának a lehelyezés pillanatában függőleges helyzetűnek kell lenni, ezért a gép haladási sebességének meg 

kell egyezni a fogó ujjak kerületi sebességével. A palánta lehelyezésének pillanatában az ültető ároknak teljesen 

nyitottnak kell lenni, a fogó ujjnak ugyanakkor csak akkor szabad a palántát elengedni, amikor a tömörítő 

kerekek azt a talajba rögzítették. Helyes gépbeállítás esetén ez azért lehetséges, mert a fogó ujjaknak a 

lehelyezés pillanatában nincs haladási irányú sebessége. A helyes gépbeállítást jelzi, ha a gép elhaladása után a 

palánták függőlegesen állnak. A palántasor melletti terület elmunkálására a gépen simítóelemeket alkalmaznak. 

A gép elsősorban szálas palánta ültetésére alkalmas. 

Szorítótárcsás palántázó gép 

Az ültető elemként alkalmazott szorító tárcsapár acél, vagy műanyag hajlékony tárcsákból áll. Az egymással 

szöget bezáró tárcsák a haladási irányban elöl 1/3 részig érintkeznek egymással és haladási irányban együtt 

forognak. Az érintkezés a lehelyezési pontnál ér véget. A kezelő a palántákat gyökérrel kifelé a felső érintkezési 

ponton helyezi a tárcsák közé. A tárcsák a palántákat körbeviszik és az ültető árokba helyezik. A tömörítő 

kerékpárnak ebben a pillanatban kell a palántákat a talajba rögzíteni. A tőtávolság a leírt módon üzemelő 

gépeknél a kezelőre van bízva és pontosan nem tartható, bár a tárcsákon alklamazhatók különböző jelzések a 

tőtávolság betartásának könnyítésére. 

Korszerű palántázó gépeknél a kezelő a rekeszekből a palántákat közvetett módon, adagoló szerkezet 

segítségével juttatja a szorító tárcsákhoz. Az adagoló szerkezet általában láncra szerelt vályúk sora, amelyekbe a 

táphengeres, vagy szálas palántákat fekve kell belehelyezni. A palántákat az adagoló szerkezet táphengerrel, 

vagy gyökérrel kifelé juttatja a szorító tárcsák közé. Miután a kezelő több adagolóelemet lát maga előtt és csak 

bele kell a palántákat azokba fektetni, az ültetés sebessége jelentősen növelhető. Az adagoló szerkezet adagolási 

sebessége és a szorító tárcsák kerületi sebessége összehangolt. Az adagolóláncon lévő adagoló elemek 

távolságával, illetve az adagolólánc és a szorítótárcsák közötti áttétel módosításával a tőtávolság szabályozható. 

Az ültető árkot csúszó csoroszlya nyitja és tömörítő kerékpár zárja. A sorok melletti területet simító egyengeti 

el. 

Láncos-fogóelemes palántázó gép 

A gépen a kezelő a menetirányhoz viszonyítva háttal ül és a palántákat az előtte lévő rekeszből adagolja a 

fogóelemekbe. Szálas és tápkockás palántákhoz egyaránt alkalmas a gép. A fogóelemeket láncra szerelik, 

egymástól mért távolságuk határozza meg a tőtávolságot. A fogóelemek palántával érintkező felülete puha 

műanyag, vagy gumi, ami megakadályozza a palánták sérülését. A nyitott fogóelemek záró sín közé kerülve 

összecsukódnak és a palántákat rögzítik. A záró sín a szorító elemeket alsó függőleges helyzetben engedi 

kinyílni, amikor a tömörítő kerekek a palántákat a talajban rögzítik. A fogóelemeket szállító lánc a tömörítő 

kerekekről kapja a hajtását. Az ültető árkot ebben az esetben is csúszó csoroszlya nyitja. A sortávolság a 

palántázó elemek kereten történő elmozdításával állítható. A legkisebb sortávolságot a palántázó egységek 

szélessége határozza meg. Ennél kisebb sortávolság csak úgy állítható be, hogy minden második elemet 

hosszabb segédkeretre szerelnek. 

Ültető-serleges palántázó gépek 
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Az ültető egységet körpályán mozgó serlegek képezik, amelyek vezérlése révén függőleges helyzetben, 

önmagukkal párhuzamosan mozognak. A serlegek felső része zárt cső, alsó része szétnyitható. A kezelő a 

tápkockás palántát a serlegbe helyezi, amely a palántát alsó helyzetéig szállítja. A körpálya alsó pontján 

vezérlőpálya nyitja a serleget, azok a talajt két oldalra széttolják, így a palánta a serlegből kiesik. A gép 

felszerelhető nyitó csoroszlyával, ebben az esetben a palánták az ültető árokba kerülnek, de nyitó csoroszlya 

nélkül is működőképes a gép, hiszen az éles végű serlegek képesek a talajba hatolni és a szükséges mélységű 

lyukat kialakítani. Ez lehetővé teszi azt is, hogy fóliatakarás esetén is lehessen palántázni, hiszen a serlegek a 

fóliát átszúrva le tudják helyezni a kívánt mélységbe a palántákat. Akár sornyitó csoroszlyával, akár anélkül 

működik a gép, a palánták rögzítése tömörítő kerékpárral történik. A sortávolság a palántázó egységek kereten 

történő elcsúsztatásával, a tőtávolság a serlegek számával, illetve áttétel változtatásával szabályozható. Mivel a 

gép a palántákat a talajba helyezi, pontos tőtávolságot lehet tartani. 

Táras palántázó gépek 

A táras palántázó gépeknél a kezelőnek a vízszintes síkban forgó 6-8 serleges tárba kell a palántát belehelyezni. 

Mivel a kezelő egyszerre több serleget lát mega előtt, munkája egyszerűbbé és gyorsabbá válik. A serlegek alsó 

része nyitható, azok az ejtőcső felett nyílnak és így jut a palánta az ejtőcsőbe. A nagy esési magasság miatt a 

táras gépeket eséscsökkentő és pozicionáló egységgel szokták kombinálni. 

Revolverfej táras palántázó gép 

A menetirányhoz viszonyítva háttal ülő kezelők előtt vízszintes síkban forgó tárak találhatók. A 8-12 serleges, 

alul nyitott serlegű tárak alatt álló fenéklemez található, amely csak az ejtőcső felett nyitott. A nagy serlegszám 

következtében a kezelő sok serleget lát maga előtt, ami könnyíti a munkáját, növelt adagolási sebességet tesz 

lehetővé, ami jelentős teljesítménynövelést biztosít. A serlegből kieső palánta lehelyezésére különböző 

ejtőcsövek alkalmasak. Ferde ejtőcső fékezheti a palánták esését és vezérelt küllősor közé vezeti azokat. A 

küllősor ültető árokba nyúló küllői függőleges helyzetben állnak és haladási irányú sebességük a palánta 

lehelyezésének pillanatában nulla. Ez a haladási iránnyal ellentétes mozgással, és a haladási sebességgel azonos 

kerületi sebességgel érhető el. A küllők közé jutó palánták esését a küllők tovább fékezik, és mindaddig tartják 

azokat, amíg a tömörítő kerekek nem stabilizálják helyzetüket. A küllők ezután függőleges irányban felfelé 

kihúzódnak a földből. A mai palántázó gépeken a revorvertár 12-24 férőhelyes is lehet (9. ábra). Ezek a 

palántázó gépek tálcás palánták ültetésére alkalmasak. A szálas palántáknak nincs meg a szükséges tartása, a 

préselt tápkockás palánták pedig méret és alakegyenetlenségük miatt nem ürülnek biztonságosan. A mozgó 

gépelemek hajtásáról központi hajtókerékgondoskodik. A hajtás egyrészt a serlegtárakat forgatja, másrészt a 

palánta lehelyező szerkezetetműködteti. A táras palántázó gépek előnye, hogy a tárak magasságát úgy 

határozzák meg, hogy a dolgozók ergonómiailag kedvező testtartásban végezhetik a munkát, így a munkavégzés 

során kevésbé fáradnak el. 
 

  

9. ábra. 12 helyes revolverfej tár (a szerző felvétele) 10. ábra. Szalagos palántázó gép (a szerző) 

Szalagos palántázó gépek (10. ábra) 

A szalagos palántázó gépek négyszögletes konténerben nevelt tápkockás palánták kiültetésére alkalmasak. A 

tápkockák mérete lehet 3 x 3; 4 x 4; 5 x 5 cm. Elsősorban salátafélék kiültetésére alkalmazzák. Egy négy-vagy 

hatsoros gépet két kezelőszemély képes ellátni. A kezelőknek csak a palánták ültető szalag elejére történő 

elrendezése a feladata, a többit a gép elvégzi. Az egymáshoz képest lazán elhelyezkedő tápkockák lejtős 

szállítószalagokra kerülnek (minden ültetendő sorhoz egy szalag tartozik), a szalagok a tápkockákat a nyitott 
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ültető árokba helyezik. Ezt követően tömörítő kerekek végzik a palánták rögzítését. A tőtávolság a 

szállítószalag-sebesség és a gép haladási sebesség-arányának változtatásával állítható be. Soronként és óránként 

a gép akár 5000 palánta kiültetésére is alkalmas. A pontos tőtávolság szalagos palántázó gépeknél csak aktív 

palántaadagolással valósítható meg. Ennek során a legalsó tápkockát egy fogómechanizmus átveszi és az ültető 

árokba helyezi. 
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Chapter 6. Víz és energiatakarékos 
öntözés műszaki kérdései 

Az öntözőberendezéseknek egy sor egymásra épülő feladatot kell megoldani. Ki kell emelni a vizet a viznyerő 

helyről, amelyhez átmelő szivattyúkra van szükség, megfelelő nyomású vizet kell biztosítani a megfelelő 

vízszállításhoz és cseppbontáshoz, el kell vezetni a vizet a felhasznlás helyére, és azt az igényeknek megfelelően 

el kell osztani. A különböző öntözőberendezések eltérő módon oldják meg ezeket a feladatokat, de vannak 

azonos elemek a rendszerekben. Ezek a szivattyúk, a csővezetétek, a különböző szerelvények és bizonyos 

mértékig még a szórófejek is. 

1. Szivattyúk 

A szivattyúk két nagy csoportba sorolhatók, a kiemelő és az öntöző szivattyúkra. A kiemelő szivattyúk 

csavarlapátos és szárnylapátos rendszerűek lehetnek. A csavarlapátos szivattyúk forgórésze csigaházban 

helyezkedik el. Tengelye vízszintes. Csavart és egymást átfedő lapátjainak száma 3-5 db. A víz áramlása 

félaxiális. Térfogatárama 30-800 dm3/s, szívómagassága 2-4 m, nyomómagassága 4-16 m. Feladata a víz 

átemelése. Indítás előtt, mint minden centrifugális szivattyúnál a szivattyúházat és a szívócsővet vízzel fel kell 

tölteni (légtelenítés). A szárnylapátos szivattyúk forgórésze kibővülő hengeres házban, függőleges tengelyen 

elhelyezett, 3-4 szárnylapát. A víz áramlása axiális. Térfogatárama 100-800 dm3/s. Szívómagassága 0-1 m, 

Nyomómagassága 1-10 m. Indításhoz, amennyiben nem vízbe süllyesztve üzemeltetik, a szivattyúház és a 

szívócső vízzel történő feltöltése szükséges. 

A centrifugál szivattyúnál a vízszintes tengelyen elhelyezett, tárcsa alakú lapátkerék, bővülő csigaházban forog. 

A víz tengelyirányban érkezik a 6-10 db hátrahajló lapátot tartalmazó, nyitott, vagy zárt járókerékhez, amely azt 

a centrifugális erő hatására felgyorsítja és a bővülő csigaház nyomócsonkjához szállítja. A vízszállítás feltétele, 

hogy indítás előtt a szivattyú ház és a szívócső legyen feltöltve vízzel. A centrifugál szivattyúk tömegárama 5-

200 dm3/s. szívómagassága 4-6 m, nyomómagassága egy lépcsős szivattyúnál 20-70 m (2-7 bar), kétfokozatú 

szivattyú esetén a szállítási magasság eléri a 120 m-t (12 bar). A szivattyúkat gyakran készítik mobil kivitelben, 

motorral egybeépítve (szivattyús gépcsoport). 

Amint az egyes szivattyúknál megjegyeztük, a centrifugális jellegű szivattyúkat (csavarlapátos, szárnylapátos, 

centrifugál) indítás előtt vízzel kell feltölteni (légteleníteni kell). A légtelenítés a szívócsőre és a szivattyú 

házára terjed ki. A légtelenítés módja: 

1. a szivattyúházon keresztül kézi feltöltés, 

2. kézi szivattyúval való levegő eltávolítás, 

3. kisméretű szivattyúval való feltöltés, 

4. kipufogó gázzal, légsugár szivattyú elven történő levegő eltávolítás. 

A szívócső végén alkalmazott visszacsapó szelep megakadályozza a víz visszafolyását a szívócsőből, ezért 

ismételt indításnál a légtelenítésre nincs szükség. 
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A szivattyúk legfontosabb üzemi jellemzőit jelleggörbék (11. ábra) tartalmazzák, amelyeket a tömegáram Q 

(dm3/min) függvényében ábrázolják, adott fordulatszámon. Az emelőmagasság, H (bar), vagy (m), a tömegáram 

csökkentésével nő, egészen a záró nyomásig, ahol Q=0 és H a legnagyobb. 

A teljesítményigény P (kW) egyenes arányban van a tömegárammal, és az emelő magassággal és fordítottan a 

hatásfokkal: 
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 [20] 

A szivattyú hatásfoka, h (%) a tömegáram növelésével kezdetben nő, majd csökken, tehát van optimum pontja. 

A szivattyút ebben a tartományban célszerű üzemeltetni. 

A szivattyú által szállított öntözővizet csövezetéken át juttatják a felhasználás helyére. A gerencvezeték 

átmérője 150-160 mm, a szárnyvezetékek átmérője 80-90 mm. Az áttelepíthető csővezetékek 6 m hosszú 

szakaszokból állnak, két végükön az összekacpcsolást biztosító gömb és gömbsüveg felülettel. Az 

összekapcsolás gyorskapcsoló (Perrot) segítségével történik, a tömítést gumigyűrű biztosítja. A gömbsüveg 

kapcsoló idom bizonyos szögeltérést lehetővé tesz, ami a terepegyenetlenségek kiegyenlítését biztosítja. Az 

elosztást, az irányváltozást, a nyitást, zárást, különböző szerelvények (T idomok és cső ívek, tolózáras 

szerelvények stb.) biztosítják. A csővezetékek anyaga horganyzott acél, alumínium, vagy műanyag. 

2. Szórófejek 

A szivattyú által szállított vizet a szórófejek bontják cseppekre és juttatják ki. A körforgó szórófejek a 

szárnyvezetékhez, vagy felszálló csővezetékhez kapcsolódnak. A sugárcső végén cserélhető fúvóka biztosítja 

adott nyomáson a kívánt öntözési távolságot és cseppméretet. A sugárcső forgatását vízszintes síkban lengő, 

kanalas végű kar végzi. A lengőkart a vízsugár téríti ki, visszahúzását (ütköztetés) és a körülfordulási idő 

szabályozását rugó biztosítja. Egy és két sugárcsöves változatok használtak. Szektorhatároló szerkezet 

beépítésével szektoros öntözés valósítható meg. A szektor szöge fokozatmentesen szabályozható. Két-három 

fúvókás változataik terjedtek el. A nagy teljesítményű, egy sugárcsöves szórófejek forgatását függőleges síkban 

mozgó ütközőkar biztosítja. Szektoros és körbeművelésre is alkalmasak. A szektoros öntözés elsősorban a 

mozgó szórófejeknél előnyös, hiszen így megoldható, hogy a berendezés száraz talajon mozogjon. Emellett az 

öntözött területek csatlkoztatása is könnyebb, mint a körbeművelő szórófejeknél. 

Az öntöző szórófejek legfontosabb jellemzői jelleggörbékkel szemléltethetők. A szórófej tömegáramának q 

(dm3/min) változása a nyomás P (Pa) függvényében, különböző fúvóka méretnél d (mm) fontos információkat 

tartalmaz, például a cseppméret alakulását illetően (kisebb nyomáshoz nagyobb cseppek és viszont tartoznak). A 

vonalkázott rész a javasolt üzemi tartomány. Pmin alatti nyomásnál durva cseppek képződnek, amelyek mind a 

talajt, mind a növényzetet károsíthatják, Pmax feletti nyomásnál megnő a kis cseppek aránya, amely jelentős 

párolgási veszteséget eredményezhet. 

Figure 6.1. 12. ábra. Szórófej jelleggörbék 
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A térfogatáram szerint a szórófejek lehetnek: kis (q=10-100 dm3/min), közepes (q=100-600 dm3/min) és nagy 

(q>600 dm3/min) térfogatáramúak. A szórási sugár R (m) a szórófej és a nedvesített terület legtávolabbi pontja 

közötti távolság. A sugár mentén a vízmennyiség változó. Az intenzitás i (mm/h) az időegység alatt az adott 

területre kijuttatott víz mennyisége: [21] 

ahol a a szárnyvezetékek osztása, b a szórófejek osztása. Az esőszerű öntözés mellett kisebb arányban bár, de 

alkalmaznak egyéb öntözési formákat is. 

3. Öntözési módok 

Árasztásos öntözés esetén a parcellákra (5-15 ha) osztott öntözött területet gátak választják el. A tereprendezett 

(sík) területet vízzel árasztják el. A víz a növény megkívánta ideig marad a területen. Rizstermesztésnél és 

ritkábban gyepek öntözésénél alkalmazzák. Hátránya, hogy nagy a vízfelhasználás és rossz a vízhasznosulás. 

Barázdás öntözés nagy sortávolságú kapásnövényeknél alkalmazható. Itt a növénysorok közé húzott barázdát 

árasztják el vízzel. Alkalmaznak sekély (10-15 cm) keskeny barázdákat laza talajokon, és mély (25-30 cm), 
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szélesebb (40-50 cm) barázdákat kötöttebb talajokon. Több soronként kihúzott barázdák esetén a növények 

vízellátása egyenlőtlen. A vízfelhasználás nagy és a víz hasznosulása kedvezőtlen. 

A fenti két öntözési mód egyszerű, de vízpazarló, nem tartozik az energiatakarékos öntözési módok közé, ezért 

alkalmazásuk jelentősen visszaszorult. 

A kézi áttelepítésű berendezéseknél a vízkivételi helyhez fővezeték csatlakozik, amely az öntözendő táblán 

végig vezeti a vizet. A fővezetékhez szárnyvezetékek kapcsolódnak, az alkalmazott szórófejek által 

meghatározott távolságonként. A szárnyvezetékeken a szórófejek kötéstávolságának megfelelő távolságban 

szórófej csatlakozási lehetőségek vannak, amelyekre közvetlenül, vagy felszálló vezetéken keresztül 

csatlakoznak a szórófejek. A szivattyú adott nyomáson elérhető térfogatárama határozza meg az egyszerre 

üzemeltetett szórófejek számát. A szórófejek osztásánál figyelembe kell venni, hogy az egyenletes vízborítás 

csak átfedéssel érhető el. A kívánt intenzitás elérése után a szórófejek és a szárnyvezetékek célszerű 

áttelepítésével az öntözést a teljes terület beöntözéséig kell folytatni. 

A módszer hátránya a nagy kézimunkaerő, a nehéz fizikai munka az öntözött területen való áttelepítéskor 

jelentkező talajtaposás, valamint az egyenlőtlen vízeloszlás. 

A gépi áttelepítésű, vagy mobil öntözőberendezéseknél a szórófej, vagy szórófejek mozognak a 

szárnyvezetékkel. Két általánosan elterjedt változatuk a csévélhető- és a többtámaszú öntözőberendezés. 

4. Csévélhető öntözőberendezések 

A csévélhető öntözőberendezések hidránshoz, vagy szivattyús gépcsoporthoz kapcsolódnak. Forgatható dobra 

300-800 m alaktartó (kemény polietilén) öntözőcsövet csévélnek, amelynek egyik vége a vízkivételi helyhez, 

másik a szórófejhez csatlakozik. Az egy, vagy két szórófejet hordozó szórófej kocsi egyik táblavégre történő 

kihúzása után a vízáram indítható. A 70-80 m széles sávot öntöző szektoros szórófejeket hordozó kocsit 

vízmotor húzza be. A vízmotort az öntözővíz működteti dugattyús, vagy turbinakerekes hajtóművel, többszörös 

fogaskerék áttételen keresztül. A behúzás sebessége szabályozható, esetenként programozható elektronikus 

egységgel felszerelt. Az öntözés minőségének javításához öntözőkerettel is felszerelhetők. A csévélhető öntöző 

berendezések előnye, hogy kisebb területen, egyenetlen terepviszonyok között is alkalmazható, univerzális 

öntözőberendezés. Az öntöződobok mozgatása, a szórófej kocsi kihúzása traktorral történik, kézimunkaerő 

igénye kicsi. Nagyobb terület öntözése esetén egy traktor akár 8-10 berendezés folyamatos üzemeltetését is 

biztosítani tudja (a behúzás végén a szórófej kocsi a vízáramot kikapcsolja). Speciális szórófejekkel ellátva 

ültetvények öntözésére is alkalmassá tehetők. Szántóföldi viszonyok között, szórókerettel felszerelve 

esőminősége kiváló. Mobilitása tagolt táblaelhelyezés mellett is lehetővé teszi az öntözést. A különböző 

nagyságú gazdaságokhoz különböző méretű és komfort fokozatú berendezések állnak rendelkezésre. 

5. Többtámaszú öntözőberendezések 

Szabályos, nagyméretű, sík (legfeljebb 15 % terepesésig) táblák öntözésére alkalmazhatók a többtámaszú 

öntözőberendezések. A 25-55 m-es szakaszokból álló, és járószerkezettel alátámasztott mobil rendszer 

változtatható hossza az 1000 m-t is elérheti. Középen, vagy egyik végén történik a víz betáplálása csatornából, 

vagy hidránsról. A 2-5 bár nyomáson üzemelő rendszer ütközéses szórófejeit lelógó csöveken helyezik el, közel 

az öntözött állományhoz, így kiváló esőminőséggel és jó vízhasznosulással dolgoznak. 1,5-3 m 

szabadmagasságuk magas növények öntözését is lehetővé teszi. A csővezeték közepén, vagy végén helyezik el 

az erőforrásként alkalmazott motort, mely a szivattyú mellett áramfejlesztőt is működtet (hidránsról üzemelés 

esetén csak áramfejlesztőt). A járószerkezetet villanymotorok működtetik nagy áttételen keresztül, így a 

berendezés sebessége 80-250 m/h között szabályozható, automatizált. A kis sebesség a tagok egyenkénti 

léptetésével érhető el. Szögérzékelők és kapcsolók gondoskodnak a csővezeték egyenesben tartásáról és a tagok 

egymás utáni léptetéséről. A berendezést talaj feletti vezeték, vagy földben lévő kábel vezeti a táblán a 

csővezetékre merőlegesen (lineár). 

Az ütközéses szórófejek kiképzése egyenletes vízterítést biztosít, és a kis nyomás miatt az apró cseppek aránya 

is kicsi, így a párolgási veszteség jelentősen csökkenthető. A kis sebesség és kis nyomás miatt az intenzitás a 

frissítő öntözéstől a teljes értékű öntözésig szabályozható. A berendezés általában táblához kötött, mozgásmódja 

oda-vissza menet. Szélesebb táblák esetén olyan mozgásmód is alkalmazható, hogy a tábla végén a berendezés 

az egyik vége körül körmozgást végez, majd a másik sávon visszafelé halad, és ezt a mozgást végzi, amíg a 

táblát teljes szélesség be nem öntözi. 
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A többtámaszú öntözőberendezések másik változata a körbe művelő (center) kivitel. A csővezeték egyik vége a 

vízkivételi helyhez csatlakozik és az egész berendezés ekörül a tengely körül mozog körbe. A berendezés 

bizonyos hosszúságig képes négyszögletes terület öntözésére is. Ekkor a csővezeték másik végére konzolos 

szórófejet szerelnek, amely helyzetét és öntözési irányát úgy változtatja meg, hogy a körben haladó berendezés 

által kihagyott sarkokat egyenletesen beöntözi. Mindkét berendezést általában táblához kötötten üzemeltetik, 

azonban egyes típusoknál lehetőség van a kerekek elfordítására, traktorral tengelyirányú vontatásra, és más 

táblára való áttelepítésre. Az egyenletes vízborítás miatt tápanyag és vegyszerek kijuttatása is lehetséges. 

Az öntözés költségeit a berendezés beruházási összege, az öntözővíz költsége, a szükséges előkészítő munkák 

költsége és az öntözés energiaköltsége határozza meg. Keresve az energiatakarékos öntözés módját, ezeket a 

paramétereket célszerű optimalizálni. A legkorszerűbb öntözőberendezések (többtámaszú) fejlesztésénél 

figyelembe vették ezeket az összetevőket: 

1. csökkentették a víz nyomását (7-35 kPa), 

2. szórófejek helyett talajra lógó, alaktartó csúszó csöveket alkalmaztak, 

3. e két tényező együttesen csökkentette a vízveszteséget és mérsékelte az energiafelhasználást, 

4. a víz talajfelszínre juttatása kizárta a szélhatást (egyenletesebb vízborítás), 

5. az esőztető öntözés helyett járva üzemelő felületi öntözést alakítottak ki, 

6. a csúszó csövek a berendezés mögé vezetik a vizet, a járószerkezet ennek megfelelően száraz talajon halad 

(talajvédelem), 

7. 20%-os vízmegtakarítás, 

8. 60%-os energia megtakarítás érhető el. 

6. Mikroöntözés berendezései 

A mikro öntözés a víz- és energia megtakarítás jegyében született rendszer. Két változata van, a mikro 

szórófejes- és a csepegtető öntözés. Mindkét változat növény öntözést valósít meg és az optimális 

nedvességtartalom folyamatos fenntartására alkalmas. Az öntözőberendezés elhelyezkedhet a felszín alatt, és a 

gyökérzónához juttatja a vizet, nem zavarva a felszíni munkálatokat. 

A mikro szórófejes öntözésnél a szórófejeket a növény közelében helyezik el (mellette, felette) és célirányosan a 

gyökérzónát célozzák meg. A kis hatósugár miatt kis nyomás alkalmazható, nem szükséges finom cseppképzés, 

kivéve, ha párásítás a cél. Az öntözővíz legtöbbször sugarak formájában jut a talajra, vagy a növényre. A 

szórófejek ütközőlapos, vagy rotoros rendszerűek. A nyomás növelésével a cseppméret csökken és a 

szélhatással is számolni kell. A mikro öntöző szórófejek kis nyílásméretük miatt eltömődésre hajlamosak, ezért 

a rendszert szűrő berendezéssel kell ellátni. Szita, lamellás, vagy közegszűrők egyaránt alkalmazhatók. 

Leggyakrabban központi szűrőt használnak 80-100 mesh (1 collra eső furatok száma) méretben. Eltömődés 

visszamosással, vagy szétszereléssel szüntethető meg. Az egyenletes nyomást nyomásszabályozó biztosítja. 

Célszerű a szórófejbe integrált nyomásszabályozó alkalmazása. Az öntözés vezérlés érdekében a térfogatáramot 

átfolyásmérővel mérik. A vezérlés talajnedvesség jel, esőérzékelő, páratartalom mérő, időkapcsoló, hőmérséklet 

jel, növénynövekedési függvény, stb. alapján működik. A rendszer igény szerint teljesen automatizálható. 

A csepegtető öntözés valósítja meg leginkább a lokális öntözést. A víz szétosztására használt csövek a talaj 

felületén helyezkednek el, vagy támrendszerhez rögzítettek, a növény igényének megfelelő magasságban. A 

csővezetékben megfelelő távolságonként elhelyezett csepegtető testek az öntözővizet cseppek formájában 

juttatják a talaj felszínére. A csepegtető testek távolsága és térfogatárama szerint számtalan variáció áll a 

termesztők rendelkezésére. Leginkább az alaktartó, felcsévélhető csöveket alkalmazzák. Az időegység alatt 

kijuttatott mennyiséget a nyomás és a csepegtető test jellemzői határozzák meg. A csepegtető testek lehetnek 

csőbe épített, vagy csőre szerelhető rendszerűek. A csőbe épített csepegtetőtestnél a víz legtöbbször 

labirintusrendszeren át jut ki a csőből, aminek nyomásszabályozó szerepe van. A csőre szerelhető 

csepegtetőtesteket külön kell megvásárolni és a mellékvezetéknek szánt csőbe a kívánt távolságokba beszúrni. 

Itt a csepegtetőtestek osztása tekintetében nagyobb a lehetőség, és igény szerint újabb csepegtetőtesteket lehet 

utólag is elhelyezni. Ezt a rendszert előszeretettel alkalmazzák gyümölcsösökben, zárt terekben, konténeres 
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növénykiosztásnál, és talaj nélküli termesztéstechnológiák esetén. Dombos területen, vagy hosszú 

szárnyvezetékek esetén nyomásszabályozós csepegtetőtestekkel lehet biztosítani az állandó térfogatáramot. 

A mikro öntözés célszerű vízkiosztása lehetőséget biztosít a különböző vegyszerek (tápanyagok, növényvédő 

szerek, stb.) öntözővízzel történő kijuttatására, amely csökkenti a költségeket, a környezetterhelést és számos 

további előnye van. A vegyszereket a vízáramba injektálják megfelelő hígítással és pontos adagmennyiségben. 

A vegyszereket gyakran keverve juttatják ki, itt azonban nagy gondot kell fordítani az adott vegyszerek 

keverhetőségére. Azt is figyelembe kell venni, hogy az alkalmazott vegyszerek a berendezés elemeit nem 

támadják-e meg. A vegyszerek injektálása energiát igényel, amely lehet elektromos energia, ennek hiányában 

sűrített gáz, belsőégésű motor, az öntözővíz energiája, vagy gravitáció. A különböző tápoldatok és vegyszerek 

beadagolásához külön adagolókat építenek be. A rendszer automatizálható, emberi hibától mentesíthető, így 

nagy termésbiztonságot nyújt. Zárt növényházakban, ahol a környezeti tényezők pontosan mérhetők és 

befolyásolhatók, a vegyszerek kijuttatása automatizálható és pontosan szabályozható. Ezekben a rendszerekben 

valósítható meg leginkább a szenzortechnikán alapuló, automatizált öntözés és vegyszerkijuttatás. A növények 

életfeltételeihez szükséges optimális paraméterek (nedvességtartalom, hőmérséklet, relatív páratartalom, 

tápanyagmennyiség és összetétel, védelmet szolgáló vegyszerek stb.) érzékelőkkel mérhetők, vagy vizsgálattal 

meghatározhatók és a növények növekedésfüggvényének figyelembevételével a fejlődés optimalizálható. 

Természetesen a szenzortechnikán alapuló termesztés szabadföldi körülmények között is alkalmazható. 

7. Különleges célú öntözések 

A különleges célú öntözések nem vízpótlást, hanem speciális célokat szolgálnak. Frissítő öntözéssel, meleg 

napokon a növények hőmérsékletét szabályozzuk, csökkentjük a párologtatást, az öregedést. Szinező öntözéssel 

a gyümölcsök érési idején a gyümölcs színvilágát javítjuk. Fagyvédelmi öntözésnél 2-4 mm/h intenzitás mellett, 

a kijuttatott víz megfagyásakor felszabaduló hőmennyiséggel a növényi részek hőmérsékletét - 0,5 és -1 oC 

között lehet tartani és -5 oC külső hőmérsékletig hatásosan lehet a fagykárok ellen védekezni. Párásító öntözés a 

termések kötődését segíti, és akkor is hatásos lehet, ha a talajban van elegendő felvehető nedvesség. Kelesztő 

öntözéssel a talaj vetési mélységig történő átnedvesítésével lerövidíthető a csírázás ideje. Talajjavító öntözéssel 

a talaj sótartalmának mélyebb rétegekbe mosása a cél. 

Az öntözés automatizálható, amennyiben megbízható jel vezérli a berendezést. Szerencsés, ha nem csupán a 

talaj nedvességtartalma alapján történik az öntözés szabályozása. A növények vízigénye a vegetáció során 

jelentősen változik. Célszerű figyelembe venni a talaj nedvességtartalma mellett a vízmegtartó képességet. A 

növények vízigénye függ a levegő relatív páratartalmától, valamint a környező hőmérséklettől is. Mindezeket 

figyelembe véve egy függvény elkészítése célszerű, amely az összes ható tényező súlyozott figyelembe 

vételével határozza meg az öntözési időt, a kijuttatott öntöző víz mennyiségét, valamint az öntözés 

periodikusságát. A célzott területen több szenzor elhelyezése célszerű, ugyanis még kis területen is lehetnek 

lényeges eltérések a ható jellemzőkben az adott időpontban. 
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Chapter 7. Környezetkímélő 
növényvédelmi technológiák 

A növényvédelem a kultúrnövények védelmét jelentő eljárások összessége. Bár az eljárások sokrétűek 

(agrotechnikai, mechanikai, biológiai, kémiai), ezek együttes alkalmazásával (integrált növényvédelem) érhető 

el a vegyszertakarékos, környezetkímélő, a fenntartható termesztés szempontjából is elfogadható, hatékony 

védekezés. A mai termesztéstechnológiában a vegyszeres növényvédelem szerepe meghatározó. Ma nem az a 

kérdés, hogy használjunk-e vegyszert, hanem az, hogy milyen technikát, technológiát válasszunk ahhoz, hogy a 

növényvédelmet a lehető legkisebb vegyszermennyiséggel, a legkisebb veszteséggel és ezzel a legkisebb 

környezeti terheléssel végezzük. Ez nagymértékben függ a permetező gépek felszereltségétől, műszaki 

állapotától, szakszerű üzemeltetésétől. A továbbiakban azokkal a technológiai, technikai elemekkel, 

megoldásokkal foglalkozunk, amelyek a fenti szempontokat leginkább szolgálják. 

1. Növényvédő gépek alkalmazástechnikai kérdései 

A növényvédelmi gépek rossz műszaki állapotban, vagy helytelen beállítás mellett jelentős környezeti terhelés 

forrásai lehetnek, egyben a termesztés költségére és a termények minőségére is kedvezőtlen hatásuk lehet. Ezért 

a permetező gépek műszaki felülvizsgálata a fejlett mezőgazdasággal rendelkező országokban kötelező. 

Hazánkban az új gépek kötelező típusvizsgálatára van törvény, és megtörténtek az előkészületek a rendszeres 

műszaki felülvizsgálat bevezetésére is. A gépek felülvizsgálatának első lépése a szemrevételezés, az általános 

átvizsgálás. Ezt követi az áramlási rendszer egészét, vagy annak elemeit érintő, a gépek munkaminősége 

szempontjából fontos beállítások elvégzése. 

Adagolás egyenlőtlenség 

A permetező gépek áramlási rendszerében lezajló folyamatokat jelentősen befolyásolhatja a gép rossz adagolás 

egyenletessége. Hibás, kopott szivattyú, sérült vagy tömődött szűrők, elhasznált tömlők, hibás nyomásszabályzó 

okozhat azonos beállítás mellett is időben változó folyadékáramot. Az adagolás egyenlőtlenség mérése tiszta 

vízzel történik. A szántóföldi permetező gépeket 4 bar nyomás mellett célszerű vizsgálni. A vizsgálat a kereten 

lévő szórófejek bármelyikénél elvégezhető. Folyamatosan működő gépnél többszöri ismétléssel kalibrált 

edénnyel, kézi átfolyás mérővel, vagy kúposcsöves átfolyásmérővel (rotaméter), megmérik egy szórófej 

teljesítményét. 

Az adagolás egyenlőtlenség (+e %) az alábbi összefüggéssel határozható meg: 

 [22] 

Ahol xmax az ismétlés során mért legnagyobb, xmin a legkisebb érték. 

Az e megengedett értéke + 5 %. Abban az esetben, ha az adagolás egyenlőtlensége 5 %-nál nagyobb, a felsorolt 

okok figyelembevételével a hibát meg kell keresni, és ki kell küszöbölni. 

Keresztirányú szórásegyenlőtlenség 

A keresztirányú szórásegyenlőtlenség meghatározása ma már számítógéppel vezérelt mobil mérőpaddal történik 

az alábbi összefüggés figyelembevételével: 

 [23] 

Ahol: 
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1. xi az egyes mérőfelületeken felfogott folyadék mennyisége; 

2. x ¯ size 12{ {overline {x}} } {} az összes mérőfelületen felfogott folyadék mennyiség átlaga; 

3. n a mérőhelyek száma. 

A CV megengedett értéke új gépnél 7 %, használt gép esetén 10%. 

A berendezés a szóró keret alá lefektethető sínpályán mozgó 1 m széles felfogó vályúsor, amely meghatározott 

ideig a szóró keret adott szakasza alatt tartózkodik és közben a 100 mm-es osztású vályúkban összegyűlt 

folyadékot megméri és a mért adatokat számítógépbe táplálja. A berendezésnek a szóró keret alatt történő 

léptetését a számítógép vezérli. A keret teljes szélességében összegyűjtött adatok segítségével a számítógép 

kiszámítja és megjeleníti a keresztirányú szórásképet és meghatározza az eloszlás egyenlőtlenségét meghatározó 

CV értéket. A berendezésnek a korábban alkalmazott, a gép munkaszélességével megegyező, vagy annál 

szélesebb mérőpaddal szembeni előnye, hogy változó keretszélességű gépek méréséhez csak a sínpálya hosszát 

kell változtatni, nem helyhez kötött és viszonylag kis helyigény mellett szállítható. 

Hosszirányú szórásegyenlőtlenség 

A szántóföldi permetezőgépek hosszirányú szórásegyenlőtlenségének jelentősége megegyezik a keresztirányú 

szórásegyenlőtlenségével. A szabvány a névleges kijuttatott értéktől való eltérést adja meg követelményként, 

amely 6% lehet, a variációs együttható megengedett értéke 3 %. A hosszirányú szórásegyenlőtlenséget általában 

nem mérik. Ennek a magyarázata a következő. A permetező gépek haladási irányba eső permetlé eloszlását 

lényegében két tényező befolyásolja, az adagolás egyenlőtlenség, amelynek vizsgálatáról szóltunk és a 

sebességváltozás. Tekintettel arra, hogy a sebesség változása a gyakorlati tapasztalatok szerint általában 

nagyobb, mint a hosszirányú szórásegyenlőtlenségre megengedett érték, tudomásul kell venni, hogy csak 

sebességfüggő permetlé adagolással tartható a szabványban előírt érték. Ezért azok a permetező gépek, amelyek 

nincsenek ellátva sebességarányos permetlé adagolással, általában nem tudják teljesíteni a hosszirányú 

szórásegyenlőtlenség megengedett értékét. A sebességarányos permetlé adagolásról később szólunk. 

2. A szórófejek kiválasztása 

A permetező gépek beállításának lényeges kérdése az adott technológia igényeinek megfelelő fajtájú és méretű 

szórófejek kiválasztása. Ehhez ismerni kell a gép munkaszélességét B [m], a hektáronként kijuttatandó permetlé 

mennyiséget Q [dm3/ha], és a permetezés közbeni sebességet v [km/h]. A permetezés célja, valamint az 

alkalmazott szer ismeretében meghatározható a kívánt nyomás. Az üzemi sebesség kiválasztásánál figyelembe 

kell venni a kezelés célját, a talaj egyenetlenségét, a permetezőgép műszaki jellemzőit. Ajánlott értéke 5-8 km/h. 

A sebességet félig feltöltött tartállyal, a permetezendő területen, vagy azzal azonos feltételek között, a tervezett 

sebességfokozatban meg kell mérni. 100 m út megtételéhez szükséges idő t [sec] alapján kell kiszámítani a 

tényleges üzemi sebességet v [km/h], az alábbi összefüggéssel: 

 [24] 

A szórókeretre jutó folyadék mennyiséget qö [dm3/min] az alábbi összefüggéssel határozzuk meg: 

 [25] 
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Ahol:        

1. qö – a kereten lévő összes szórófej együttes térfogatárama [dm3/min] 

1. Q – a hektáronkénti permetlé mennyiség [dm3/ha] 

2. B – a permetezőgép munkaszélessége [m] 

3. v – a gép sebessége permetezés közben [km/h] 

Amennyiben a qö értékét elosztjuk a szórófejek számával, megkapjuk egy szórófej teljesítményét (q1). A 

tervezett nyomás figyelembe vételével katalógus alapján határozható meg a szórófej mérete. A kiválasztott 

szórófejek felszerelése és a nyomás beállítása után célszerű a beállítást ellenőrizni. Telt tartállyal ismert hosszon 

(pl. 500 m) permetezünk. A gép munkaszélessége (B) és az 500 m szorzata adja a bepermetezett területet. A 

kipermetezett folyadék mennyiségét mért utántöltéssel határozzuk meg, és ezt arányosítjuk a tervezett 

hektáronkénti mennyiséghez (Q dm3/ha). Amennyiben szükséges a nyomás módosításával korrigálhatjuk az 

esetleges beállítási hibát. 

3. Ültetvénypermetező gépek speciális beállításai 

Az ültetvénypermetező gépek térbeli célfelületet permeteznek, ezért szóró szerkezetük kialakítása jelentősen 

eltér a szántóföldi permetező gépekétől. Vizsgálatuk is speciális berendezéseket kíván. A qö meghatározását a 

szántóföldi permetezőgépeknél leírt módon végezzük, azonban a gép munkaszélességeként az ültetvény 

sortávolságát vesszük figyelembe. Változik ugyanakkor a szórófejek kiválasztásának módja, hiszen szemben a 

szántóföldi permetezőgépekkel itt a szórófejek nagysága változó lehet. A szóró íven elhelyezett szórófejek 

nagyságának meghatározásánál ugyanis figyelembe kell venni, hogy hagyományos telepítésű ültetvényeknél a 

permetlé mennyiség 50 % - át a szóró ív közepén, 30 % - át a szóró ív felső részén, 20 % - át a szóró ív alsó 

részén kell kijutni. Intenzív ültetvényekben, szőlőben más eloszlás lehet célravezető. Az egyes szórófejek 

nagyságát tehát úgy kell megválasztani, hogy a qö a kiszámított értéktől ne térjen el. Természetesen a megosztás 

módosulhat akkor is, ha a szórófejek a lombtól azonos távolságra vannak (osztott fúvócsövek, keresztáramú 

ventilátor stb.). Ültetvények kezelésénél a ventilátor teljesítménye mellett a légáram iránya kiemelt 

jelentőséggel bír. 

A ventilátor teljesítményét (V [m3/h]) tudni kell szabályozni. Erre a célra az alábbi összefüggés alkalmazható: 

 [26] 

Ahol:        B - az ültetvény sortávolsága [m] 

        v - a permetezőgép sebessége [km/h] 

        h - az ültetvény magassága [m] 

A nevezőben lévő szám (3) tapasztalati érték, amely ritka lomb esetén 3-3,5, sűrű lombnál 2,5-3. Fontos tudni, 

hogy a szükségesnél kisebb légmennyiséggel nem érjük el a kívánt fedettséget, nagyobb légmennyiség esetén a 

levegő a permetcseppeket a lombon átfújja és csökkent fedettség mellet nő a veszteség és ezzel a környezet 

terhelés. A ventilátor által szállított levegő mennyisége egyes ventilátoroknál a fordulatszám módosításával, 

másoknál a lapátszög változtatásával, esetenként e két lehetőség kombinációjával szabályozható. Szükséges 

felhívni a figyelmet arra is, hogy az üzemi sebesség növelése csökkenti a permetlé függöny hatótávolságát, ezzel 

a permetezés hatékonyságát, ezért 4-5 km/h-nál nagyobb sebesség alkalmazása ezeknél a gépeknél nem 

célszerű. 
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4. A szántóföldi permetező gépek permetlé áramlási 
rendszere 

A korszerű permetezőgépek ismertetéséhez elengedhetetlen a hagyományos gépek áramlási rendszerének (13. 

ábra) ismerete. 

Figure 7.1. 13. ábra. Permetlé áramlási rendszer 

 

A tartályból (1) a betöltő szűrőn (2) betöltött permetlé többállású csapon (3) és szívószűrőn (4) át jut a 

szivattyúba (5). A térkiszorításos szivattyúk szállítási ingadozását nyomáskiegyenlítő tartály (6) csillapítja. A 

nyomóoldalról a szivattyú által szállított permetlé egy része a keverőfejhez (7) jut, további része nyomószűrőn 

(8), át jut a nyomóarmatúrához, ahol szakaszoló kapcsolók (9) osztják el a nyomásmérő órával (10) ellenőrzött 

és a nyomásszabályozó szeleppel (11) beállított nyomású permetlevet. A nyomásszabályozó szelep a permetlé 

egy részét (12) a tartályba engedi vissza. A szakaszoló kapcsolóktól a permetlé nyomótömlőkön (13) jut a szóró 

kereten elrendezett szórófejekhez (14). A felsorolt áramlási rendszer elemek közül csak a hatékony permetezés 

és a környeztvédelem szempontjából leglényegesebbeket emeljük ki. 

A tartály alakja (tisztíthatóság, keverhetőség), anyaga (vegysszerellenállóság, hőmérsékletre változó 

tulajdonságok, anyagleválás), sziládsága (élettartam) befolyáasolja a technológiai zavaroktól mentes üzemet. Ma 

a tartályok leggyakrabban polietilénből készülnek. Ezek a fröccsöntéssel, préseléssel alakítható tartályok jól 

alkalmazkodnak a tartály integrálhatósága szempontjából fontos bonyolult formákhoz. Kis sűrűségük (0,91-0,96 

kg/m3), nagy szilárdságuk könnyű tartálykialakítást tesz lehetővé. Felületük sima, könnyen tisztítható, az ide 

vonatkozó szabvány szigorú előírásainak eleget tesz. Sérülés esetén hegesztéssel javíthatók, de a javítás nagy 

szakértelmet igényel. A tartályban lévő folyadékszint ellenőrzésére szintjelzőt alkalmaznak. A szintjelző a 

folyadékszintet követő úszó, vagy elektronikus tartálytöltöttség jelző lehet. A megengedett kijelzési hibahatár a 

tartály 20%-áig +7,5%, azt meghaladó tartományban +5%. A tartály aljának kiképzése, valamint a kifolyónyílás 

elhelyezése lehetővé teszi, hogy a permetezés végén a tartályban maradt permetlé kis helyen koncentrálódjon. 

Amikor a permetlészint csökkenése miatt a nyomás 25%-al csökken, a tartályban lévő műszaki maradék nem 

lehet több, mint a tartály nettó térfogatának 0,5%-a +2 dm3/m keretszélességre jutó permetlé mennyiség. 

A korszerű permetező gépekben 4-5 szűrő található: betöltő, szívó, öntisztító, nyomó, szórófej előtti, vagy elemi 

szűrő. A betöltő szűrő akadályozza meg, hogy a víz, vagy a kész permetlé feltöltése során durva szennyeződés 

kerüljön a tartályba. A szívószűrő a szivattyút védi, a nyomószűrő a szórófejek eltömödését gátolja meg. A 
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szűrők lyukmérete a betöltőszűrőtől (1-2 mm) a nyomószűrőn át (0,8-0,25 mm) a szórófej előtti szűrőig 

folyamatosan finomodik. A lyukméretet mm-ben, vagy mesh-ben (1 “-ra eső lyukszám) adják meg. A szűrők 

tisztaságát folyamatosan biztosítani kell, mert eltömődésük esetén a tömegáram és ezzel a kijuttatott mennyiség 

változik. A nyomószűrő terhelését öntisztító szűrővel csökkentik. 

A permetezőgépek tartályában lévő permetlé homogenitását keveréssel tartják fenn. Ehhez hidraulikus, 

pneumatikus és mechanikus keverőket alkalmazhatnak. Leggyakrabban hidraulikus rendszerű keverő 

berendezéseket használnak, amelyeket a tartályfenék közelében helyeznek el. A hidraulikus keverés a 

permetlevet használja fel, és a keverést vízsugár szivattyú elvén működő keverőfejjel, vagy tartály fenekén 

végighaladó perforált csővel végzi. A keverő berendezésnek biztosítani kell a permetlé egyenletes 

koncentrációját. A tartály különböző pontján és a permetezés során mért koncentráció eltérés nem haladhatja 

meg a 15%-ot. A permetlé homogenitását 15 óra üzemszünet után, 10 perces keveréssel vissza kell tudni állítani. 

A homogenitás fenntartásához a tartályban lévő permetlé mennyiség 5-10%-át kell percenként keverésre 

felhasználni. Tekintettel a permetezés közben csökkenő permetlé mennyiségre, a keverésre is egyre kevesebb 

folyadék szükséges. Amennyiben a kisebb mennyiségű permetlevet változatlan mennyiségű permetlével 

keverik, egyes szerek habosodhatnak, ami technológiai hibákhoz vezethet, kedvezőtlen esetben a habzó 

permetlé a tartályból kifolyhat. 

A korszerű keverő berendezések alkalmasak a tartályban lévő folyadékmennyiséggel arányos keverés 

megvalósítására. A nagyobb teljesítményű gépeken gyakran két szivattyút alkalmaznak, melyek közül az egyik 

a szórófejek permetlé ellátását, a másik a keverést szolgálja. A keverésre szolgáló külön szivattyúval 

könnyebben megoldható, hogy a tartályban aktuálisan jelenlévő permetlé mennyiséggel arányos 

folyadékmennyiséggel történjen a keverés. A keverés természetesen ki is kapcsolható, ha arra nincs szükség. 

Öblítő (tisztavizes) tartály 

A permetlétartály mellett ma már legtöbbször alapfelszereltség az öblítőtartály, amely több funkciót lát el. A 

permetezés végén a műszaki maradékot, illetve a megmaradt permetlevet az öblítő tartály tartalmával (ez a 

főtartály 10%-a) felhígítják és ezt a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve, kijuttatják a már 

permetezett felültre. További funkciója, hogy permetezés közbeni kényszermegállás idejére az áramlási 

rendszert át lehet öblíteni, ezzel a későbbi technológiai zavarok megelőzhetők. Végül felhasználható a tartály 

belső mosásához. Ezeknek a funkcióknak a biztosításához az öblítőtartály bekapcsolható az áramlási rendszerbe. 

Amennyiben az öblítőtartály opciós tétel, úgy az utólagos beszerelése könnyen megoldható. Az áramlási 

rendszerben történő funkcióváltozásokat egy kezelőpultra helyezett csaprendszerrel oldják meg. Az integrált 

csaprendszer megkönnyíti a gép kezelését, áttekinthetővé teszi a folyamatokat, és lehetőséget biztosít az opciós 

szerkezetek pótlólagos bekapcsolására. A permetező gépeket el kell látni minimum 15 dm3 űrtartalmú kézmosó 

tartállyal. Fontos, hogy a kézmosó tartály és az öblítő tartály nem vonható össze. 

A permetező gépek fontos szerkezeti része a szivattyú, hiszen szabályos működésétől függ a permetezés 

eredményessége. Korábban számos szivattyúfajtát alkalmaztak üzemi szivattyúként (dugattyús, membrán, 

görgős, centrifugális), ma már azonban a dugattyús és a membrán szivattyúk váltak egyeduralkodóvá. 

Mindkettő térkiszorításos rendszerű. Nagy előnyük, hogy alkalmasak szántóföldi és ültetvénypermetező 

gépekhez egyaránt. További előnyük, hogy a nyomás növelésével a szállított permetlé mennyiség csak kis 

mértékben csökken, tehát térfogatáramuk a teljes üzemi tartományban állandónak tekinthető. A centrifugális 

szivattyúkat a permetlékészítés, szállítás műveleteinél ma is alkalmazzák, emellett minden egyéb helyen 

használható, ahol kis nyomás elegendő. 

A dugattyús szivattyúkat és a nagynyomású membránszivattyúkat elsősorban ültatvénypermetező gépeken 

alkalmazzák, ahol az alkalmazott üzemi nyomás 10-30 bár. Mindkét szivattyú alkalmas nagyobb nyomás (40-60 

bar) elérésére, 30 bár feletti nyomás azonban csak speciális esetben (szórópisztollyal egyedi fakezelés) 

javasolható. A szántóföldi permetezőgépek nyomásigényét a kisnyomású membránszivattyúk is kielégítik. A 

dugattyús és a membránszivattyúkra egyaránt érvényes, hogy folyadékszállításuk ciklikus. Ez a hengerszám 

növelésével csökkenhető, de nem szüntethető meg. Ezért az egyenletes permetlészállítás érdekében 

nyomáskiegyenlítő tartályt (légüst) alkalmaznak. Ma már csak kétterű légüstök használatosak, ahol a két fél 

házból álló, gömb alakú teret membrán osztja ketté. A membrán feletti tér szelepen keresztül sűrített levegővel, 

vagy gázzal tölthető fel. A membrán túlzott nyúlását tehermentesítő rács akadályozza meg. A membrán alatti tér 

az áramlási rendszerhez kapcsolódik. A szivattyú szállítási ütemében a légüstbe áramló permetlé a levegőpárnát 

összenyomja. Amikor a szivattyú nem szállít, a levegőpárna a permetlé egy részét a légüstből kiszorítja, így 

megszünteti a szállítás ciklikusságát. Az előfeszítési nyomás a várható üzemi nyomás 1/3-a, de szántóföldi 

gépeknél ez maximum 3 bar, ültetvénypermetező gépeknél 5 bar. A nyomáskiegyenlítő tartály helyes beállítása 
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növeli a membránok és a szelepek élettartamát, ezért annak üzemszerű állapotát (nyomás beállítását) mindig 

biztosítani kell. 

A szivattyú után a permetlé a nyomóoldalon több irányba ágazik el. Egy része a tartályban lévő permetlé 

keverését biztosítja, további része a nyomóarmatúrába kerül. A permetező gépeken alkalmazott szivattyúk 

potenciális nyomása akár 60 bar is lehet, az aktuális permetezési nyomás szántóföldi permetezés esetén 1,5-

5(10) bar, ültetvénypermetezésnél 10-30 bar. Szükség van tehát egy szabályzó szelepre, amellyel a mindenkori 

üzemi nyomás beállítható. A hagyományos rugóterhelésű membránszelepek helyett a korszerű 

permetezőgépeken ma már a vezető ülésből kezelő elektronikus vezérlésű, és elektromos működtetésű 

nyomásszabályozó szelepeket alkalmaznak. A nyomásszabályozó szelepet legtöbbször egy egységbe integrálják 

a főkapcsolóval és a szakaszolókapcsolókkal. A szakaszoló kapcsolók mechanikus, vagy elektromos 

működésűek. Az elektromos működésű szaklaszoló kapcsolók két változata ismert. Egyszerűbb kivitele 

elektromágneses. Ennek hibája, hogy elektromos zavar esetén a szelepek kézzel nem működtethetők. Ezért az 

utóbbi időben inkább a villanymotorral működtetett excenter csapos változatok terjedtek el, ahol a csap kézzel is 

forgatható, tehát a gép elektromos zavar esetén is működőképes marad. A szakaszok kapcsolásával az áramlási 

rendszerben nyomásváltozás lép fel. Ennek kiküszöbölésére a korszerű gépeken minden szakaszoló kapcsolóhoz 

külön nyomásszabályozó szelep tartozik. A beállított nyomást a nyomásszabályozó szelepnek változatlan TLT 

fordulatszám mellett állandó értéken kell tartani. A permetezés kikapcsolása majd újbóli bekapcsolása az 

eredetileg beállított nyomást nem módosíthatja +7,5%-nál nagyobb mértékben. A nyomás beállítását a gép 

kezelője + jelzésű kezelőgombokkal tudja elvégezni. A nyomásszabályzó szelep üzem közben tartja a beállított 

nyomást, és állandó sebesség mellett biztosítja a területegységre kijuttatandó permetlé azonos mennyiségét. 

Változó sebesség mellett csak útarányos kijuttatású ellenőrző, vagy szabályozó rendszerrel szerelt gépek tudják 

a területegységre kijuttatandó permetlé azonos mennyiségét biztosítani. 

A beállított, illetve a rendszerben uralkodó mindenkori nyomás nyomásmérő órával ellenőrizhető. A 

nyomásmérő órákkal szemben több követelmény fogalmazható meg: 

1. átmérője legalább 63 mm legyen (leolvashatóság); 

2. a szántóföldi nyomástartományban (1,5- 10 bar) 0,1 bar pontosságú leolvasást biztosítson, ami 0,2 bar 

beosztást jelent, az ültetvénypermetezés nyomástartományában (10-30 bar) a 0,5 bar leolvasási pontosság, 

tehát az 1 bar-os beosztás megengedett; 

3. végkitérése legyen nagyobb, mint a szivattyúval a rendszerben elérhető legnagyobb nyomás; 

4. hitelesített legyen (pontossági osztály 1,6 -a megengedett legnagyobb eltérés 1,6%). 

A nyomásmérő óráknak két változata ismert, a lineáris és a feszített számlapú. Kisnyomású szivattyúknál (0-15 

bar) a fenti követelmények lineáris beosztású nyomásmérő órával kielégíthetők. Ebben az esetben a 

nyomásmérő óra számlapja 0-tól a végkitérésig egyenletesen 0,2 bar beosztású (ültetvénypermetező gépeknél 1 

bar beosztású). Nagyobb nyomású szivattyúknál, amennyiben a nyomásmérő órát mind a szántóföldi, mind az 

ültetvény permetező gépek nyomástartományában használni kívánjuk, (0-30 bar) meg kell osztani a számlapot 

úgy, hogy a 0-10 bar nyomástartományban a skála beosztása 0,2 bar lépcsőzetű, e felett 1 bar beosztású legyen. 

Azokat a permetező gépeket, amelyeken ellenőrző, vagy szabályzó rendszer működik, a szórófejekhez jutó 

permetlé mennyiség mérésére átfolyás mérővel szerelik fel. Az átfolyás mérők leggyakrabban szárnykerekes 

rendszerűek, amelyeknél az áramló permetlé által forgatott szárnykerék a ttérfogatárammal arányos indukciós 

jelet szolgáltat. Az ellenőrző, vagy szabályozó rendszerekkel megvalósítható a területarányos permetlé kijuttatás 

változó sebeség mellett is, és számos a permetezőgép üzemére jellemző adat nyerhető pl. tartály töltöttség, 

elfogyasztott permetlé mennyisége, bepermetezett terület nagysága, stb.). 

5. A cseppképzés 

A nyomóarmatúrából a szabályzott mennyiségű és nyomású permetlé a szórófejekhez jut. A szórófejek közötti 

nyomáskülönbség kiküszöbölése érdekében a szórófejekből csoportokat képeznek és az egyes csoportokat külön 

tömlő táplálja. 24 m munkaszélességig legfeljebb 9, 24 m felette nem több, mint 12 szórófej tartozhat egy 

szórófej csoportba, amit egy szakasznak nevezünk. Az egyes szakaszoknak a nyomóarmatúrán külön kapcsolója 

van. A szórófejek a permetlevet a szórófej fajtája, mérete, az alkalmazott nyomás függvényében különböző 

méretű cseppekre bontják. A kijuttatás technikája szerint az alábbi módszereket különböztetjük meg: 

1. permetezés (a cseppek több mint 80%-a 150-  
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2. porlasztás (a cseppek több mint 80%-a 50-150  

3. ködképzés (~0,1-  

4. porozás (~25-  

5. mikro-granulátum kijuttatás (~100-  

Amennyiben a cseppek méretét felére csökkentjük, elvileg a felhasznált permetlé mennyiség is a felére 

csökkenthető. A cseppek méretének csökkentése azonban korlátozott, mert a kis cseppek nehezen kezelhetők, de 

a nagy méretű cseppekkel is akadnak gondok: 

1. -nél kisebb cseppek elsodródnak, beszáradnak, nem rakódnak le a célfelületre; 

2. az 50- -es cseppek könnyen sodródnak, szőrös levélfelületen nem érintkeznek a levél felületével, 

veszteségként jelentkeznek; 

3. a 100- -es cseppek megfelelő technikával kezelhetők; 

4. elsodródási veszély esetén a 150- -es cseppeket tartjuk a jelenlegi technika mellett kedvezőnek; 

5. -nél nagyobb cseppek a hagyományos technika mellet, nagyobb felületi feszültség esetén könnyen 

legurulnak a célfelületről (ma már van technika a nagyobb cseppek kezelésére). 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a cseppméret egy szűk tartománya kezelhető jól, ezért a permetező 

gépek fejlesztése az optimális cseppméretnél kisebb és nagyobb cseppek kezelésének biztosítására és a permetlé 

felhasználás hatékonyságának növelésére irányul. A területegységre felhasznált folyadék mennyiség szorosan 

összefügg ezekkel a fejlesztésekkel. Általános törekvés a kisebb folyadék mennyiség alkalmazása, aminek 

szintén megvannak a korlátai. 

A mai permetezéstechnika jelentős részben a 150-500 dm3/ha kategóriába esik. Ennél kevesebb permetlevet a 

repülőgépes növényvédelemben, ezt meghaladó mennyiséget pedig ültetvények permetezésénél használhatnak. 

A permetezés hatékonysága a cseppképzés és a cseppek kezelésének módjától nagymértékben függ. 

A cseppképzés lehet: 

1. hidraulikus (nyomás alatti cseppképzés); 

2. pneumatikus (légporlasztás); 

3. mechanikus; 

4. termikus. 

Szántóföldi permetező gépeknél ma a hidraulikus cseppképzés az általános, ahol a permetlé cseppekre bontását 

a szórófejek nyílásán nyomás alatt átáramló folyadékra ható erők (súrlódási, kohéziós, adhéziós, aerodinamikai 

erők, felületi feszültség stb.) biztosítják. A hidraulikus cseppképzés legnagyobb gondja, a heterogén 

cseppspektrum, ezért a szórófejek és az alkalmazástechnika fejlesztésének legfontosabb célja a 

cseppspektumban törvényszerűen meglévő, a jól kezelhető cseppeknél (150-350 μm) kisebb és nagyobb cseppek 

mennyiségének mérséklése, és/vagy kezelése, illetve a cseppek minél nagyobb hányadának a célfelületre 

juttatása. A 100-150 μm átmérőnél kisebb cseppek elsodródásra hajlamosak, a 350 μm átmérőnél nagyobb 

cseppek a célfelületről könnyen legördülnek, növelve a hatóanyag veszteséget és a környezeti terhelést. Mindkét 

probléma megoldására számos szórófejtípust fejlesztettek ki. Az apró cseppek mennyiségének mérséklésére 

alacsony momású (LP) szórófejeket, és Anti-drift szórófejelet, a nyagyobb cseppek célfelületen tartására 

különböző légbekeveréses szórófejeket alakítottak ki. 

A szántóföldi permetezőgépeken leggyakrabban folyadékütközéses (réses) szórófejeket alkalmaznak, 

amelyeknél a kibocsátott folyadékfátyol kúpszöge névleges nyomáson (4 bar) 110o. A szórófejek 

nyomástartománya a kezelés céljától függően 1,5-5 bar. Egyes szórófejtípusoknál 10 bár is lehet. A kilépő 

nyílás méretének és alakjának célszerű megválasztásával sávpermetezésre 45o, 60o, 80o, 90o stb. kúpszögű 

szórófejek is kialakíthatók. A szórófejek teljesítményét a szórófej mérete mellett az alkalmazott üzemi nyomás 

is befolyásolja. A nyomás hatására a térfogatáram nő. A növekedés mértéke a szórófejek méretének 
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növekedésével fokozódik. A nyomás növelésével a cseppméret jelentősen csökken. Nem célszerű azonban a 

nyomás növelése azon a határon túl, ahol jelentős cseppméret csökkenés már nem érhető el. 

A hidraulikus cseppképzés mellett kisebb mértékben bár, de alkalmaznak egyéb cseppképzési rendszerket pl. 

légporlasztást, hidegköd képzést, termikus- és mechanikus cseppképzést. A légporlasztású cseppképzés 

elsősorban az ültetvénypermetező gépeknél jellemző, ahol a levegő a cseppeket képzi, szállítja, a lombot 

mozgatja, így a penetrációt és a fedettséget is kedvezően befolyásolja. Minden esetben amikor a cseppképzés 

helyén a légsebesség meghaladja a 25 m/s értéket, a levegőnek van cseppfinomító hatása. Tisztán légporlasztást 

azonban csak 80 m/s feletti légsebességgel lehet elérni. A két érték között kombinált cseppképzésről berszélünk. 

Az ültetvénypermetező gépek nagyobb része ebbe a kategóriába tartozik. A hideg ködképzés szintén 

légporlasztás, itt azonban olyan légsebességet alkalmaznak, amely tisztán légporlasztással 30-50 μm 

cseppméretet biztosít. Ültetvénypermetező gépként alkalmazzák, felhasználása ritka. A termikus cseppképzést 

(melegköd képzés) elsősorban belső terek fertötlenítésére alkalmazzák. Elsősorban kis teljesítményű, kézi 

eszközök készülnek belőle. A mechanikus cseppképzés gyorsan forgó tárcsával képzi a cseppeket. Egyöntetű, 

szabályozható méretű cseppek képezhetők e módon. Elsősorban csávázógépeknél alkalmazzák. 

6. Szántóföldi permetezőgépek szórókeretei 

A szórófejeket szóró kereten helyezik el, amelynek jelentős szerepe van abban, hogy a szórófejek által képzett 

permetcseppek a megkívánt módon jussanak a célfelületre. Hiába a jó cseppképzés, ha a keret nem tudja 

biztosítani a szórófejek kívánt térbeli helyzetét. A szántóföldi permetező gépeknél nagyobbrészt síkszóró 

kereteket használnak, ahol a szórófejek a kereten egy síkban helyezkednek el, a célfelülettől azonos 

magasságban, amely 0,5-1,5 m között változtatható. Ma a leggyakrabban alkalmazott keretek szélessége12 - 24 

m, bár 28, 36 és 48 m széles kereteket is gyártanak. A keretlengés csökkentése érdekében egy pont körül 

elforduló, önbeálló kereteket alkalmaznak, amelyeket lengéscsillapítóval, vagy trapéz felfüggesztéssel 

csillapítanak. Magas kulturák (kukorica késői permetezése, napraforgó deszikkálása stb.) permetezésére növelt 

szabadmagasságú, magajáró permetező gépeket használnak 120-150 cm-es has magassággal. A szóró keret 

állítása 0,5-3 méter szórófej magasságot tesz lehetővé. A magajáró permetező gépek elsősorban speciális 

felépítésük, többfunkciós kormányzásuk, hidrosztatikus hajtásuk, vezetőfülkéjük formája, keretelhelyezésük 

módja miatt tekinthetők különlegesnek. Gyakran látják el őket korszerű navigációs rendszerekkel, 

automatakormányzással. Ezáltal nagy területteljesítmény mellett kiváló munkaminőséget biztosítanak. A 

hagyományos keretek mellett a magajáró permetező gépeket gyakran látják el légzsákos szóró kerettel, amelyről 

később részletesen szólunk. 

7. Ültetvénypermetező gépek szórókeretei 

Az ültetvénypermetező gépek elsősorban a szóró keret megoldásában, a cseppek célfelületre juttatás módjában 

térnek el a szántóföldi permetező gépektől. Ebben a vonatkozásban beszélhetünk tisztán hidraulikus 

cseppképzésű, szállítólevegős, kombinált cseppképzésű és légporlasztású megoldásokról. A tisztán hidraulikus 

cseppképzésű keretek levegő rásegítés nélküli rendszerek, és legfeljebb kis sortávú és lombméretű 

ültetvényekben alkalmazhatók. A sztállítólevegős rendszereknél axiálventilátor által szállított levegő juttatja el a 

hidraulikusan bontott cseppeket a célfelületre. Ma még általános a központi szórószerkezet, ahol a szórófejeket a 

ventilátor kifúvó nyílása köré rendezik. Ennek hátránya, hogy a célfelülettől a szórófejek különböző távolságra 

vannak, ami rontja a permetezés hatékonyságát. A permetcseppeknek nagy utat kell megttenni a levegőben, 

aminek során elsősorban az apró cseppek beszáradhatnak, elsodródhatnak, nem jutnak a célfelületre. Javítható a 

permetezés hatékonysága, ha a szórófejek és a légáram iránya a célfelület felé mutat (nálunk ezt célzott 

permetezésnek hívják). 

A légárammal kombinált permetezés legtöbbször kombinált cseppképzés, hiszen 25 m/s feletti a légsebesség a 

cseppképzés helyén (30-45 m/s). A gyakorlatban alkalmazott levegővel kombinált permetezőgépek légsebessége 

a cseppképzés helyén többnyire 25-80 m/s közé esik, ez pedig kombinált cseppképzést jelent. Amennyiben a 

cseppképzésben a hidraulikus cseppképzés dominál és a levegő csak cseppfinomítást végez, szállítólevegős 

permetezésről beszélünk és axial ventilátort alkalmaznak. Amennyiben a cseppképzésben jelentős szerepet kap a 

légáram, általában radiálventilátort alkalmaznak. 

A központi szórószerkezetek mellett, elsősorban a radiálventilátorok alkalmazásával kapcsolatban fejlesztették 

ki az osztrott szórócsöves szórószerkezeteket. Itt a hatékony permetezés érdekében a ventilátor levegőjét több 

fúvócsőre bontják és így a polip karokhoz hasonló, állítható helyzetű és kifúvónyílásban végződő légvezető 

csövek alkotják a gép szóró szerkezetét, amely legkülönfélébb ültetvényekhez beállítható. A célfelület közeli 

cseppképzés és a levegő szállító hatása finomabb cseppképzést tesz lehetővé, ami a levegő lombmozgató 
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hatásával kombinálva jobb fedettséget eredményez kisebb permetlé mennyiségnél is, és növeli a fonákoldali 

fedettséget, javítja a behatolást. Alacsonyabb lombozat esetén a fúvócsövek a lombozat fölé rendezhetők és 

felülről lefelé átfúvással lehet a védekezést elvégezni. Ekkor több sor egyidejű kezelésére is lehetőség van. Az 

osztott szóró csöves permetezőgépek sokoldalúak, célszerűen igazíthatók a célfelülethez, vegyszertakarékos 

üzem megvalósítására alkalmasak. 

8. Speciális környezetkímélő növényvédelmi eljárások 

A korszerű, költségtakarékos és környezetkímélő növényvédelem a felhasznált vegyszer mennyiségének 

csökkentésére, a kijuttatás hatékonyságának növelésére helyezi a hangsúlyt. Az alkalmazott műszaki 

megoldások: 

1. a felhasznált vegyszer mennyiségének csökkentése; 

2. a kis cseppek elsodródásának megakadályozása; 

3. a nagy cseppek célfelületen tartása; 

4. vegyszermentes kezelési eljárások alkalmazása. 

A felhasznált vegyszer mennyiségének csökkentése 

A kapás növények termesztése során jelentős vegyszer megtakarítás érhető el a sávos permetezés és a 

mechanikai gyomirtás kombinációjával. A vegyszer kijuttatás ebben az esetben csak a kultúrnövény sorra 

történik kisebb szögű szórófejjel (pl. 45-90o), elsősorban vetőgéppel, vagy kultivátorral kombináltan. A 

sávszélesség korrekt tartása érdekében a nyomást 1-4 bar tartományban célszerű tartani. A sávpermetezésnél 

alacsony fúvóka elrendezés alkalmazható, mely jelentősen csökkenti a kis nyomás következtében elsodródásra 

egyébként sem nagyon hajlamos cseppek elsodródását. A sáv szélessége a szórófej magasságával és/vagy a 

szórófej elfordításával szabályozható. A sávos permetezéssel jelentős vegyszermennyiség takarítható meg. A 

sávos permetezésnél korszerű kijuttatási technikával javítható a hatékonyság, csökkenthető a környezet vegyszer 

terhelése, megkésett kezelések is elvégezhetők. 

A sávos kezelés egyik speciális változata az ültetvények sorközeinek gyomirtása. Itt a mechanikusan kezelhető 

felületet nem vegyszerezik, a lombkorona alatti terület egy részét és a fasávot azonban a fasort érintő és kitérni 

képes, mechanikus és hidraulikus vezérlésű fasáv permetező gépekkel kezelik. 

A kultúrnövény sorok sávos kezelésére vegetáció közben is lehetőség van. Ekkor levél alá permetezést 

alkalmaznak. Ebben az esetben célszerű aszimmetrikus szórófejet (pl. OC fúvóka) és levélterelő (védő) ernyőt 

alkalmazni. Az alacsony, védőernyő alatti szórófej elrendezés és a kis nyomás (1,5-4 bar) nagymértékben 

csökkenti a vegyszer veszteséget és növeli a védekezés hatékonyságát. 

Jelentős vegyszer megtakarítás érhető el ültetvényekben szakaszos permetezés alkalmazásával. Ebben az 

esetben optikai, infravörös, vagy ultrahangos érzékelő folyamatosan érzékeli a növényzet felültét és aktivizálja a 

felület irányában álló szórófejet. A szórófej csak addig működik, amíg a szenzor növény felületet észlel. A 

vegyszer megtakarítás hiánymentes ültetvényben is 10-20 % lehet, fiatal gyümölcsösnél, télvégi lemosó 

permetezésnél pedig, elérheti a 30-70 %-ot is. Előrehaladott vizsgálatok folynak ugyanakkor szántóföldi 

alkalmazásra a gyomfelismerés és az ezzel megvalósítható gyomirtás területén is. 

A vegyszer hasznosulásának növelésére különleges lehetőséget nyújt a cseppképzés nélküli vegyszeres kezelés, 

az úgynevezett felkenő vegyszerezés. A technikát elsősorban cukorrépa termesztéshez, a vegetáció során a 

kultúrnövényen túlnövő gyomok irtására fejlesztették ki. A hatóanyagot vegyszerrel átitatott henger keni fel a 

kezelt felületre. A berendezések általában nagy töménységű vegyszerrel dolgoznak, pl. 10 l vízben 5-6 l 

gyomirtó szert oldanak. A nagy töménység azonban nem okoz gondot, hiszen vegyszer csak a gyomok felületére 

jut, nem kerül sem a talajra, sem a környezetbe. A technológia nagy előnye, hogy a kezelést a légmozgás sem 

zavarja és az alkalmazott kezelési sebesség akár 15 km/h is lehet. 

Az apró cseppek elsodródásának csökkentése 

A kis cseppek elsodródása csökkenthető légfüggönyös permetezéssel. Ebben az esetben a szántóföldi kerettel 

megegyező szélességű légvezető tömlőt szerelnek a keretre, amelyet ventilátor táplál. A légáram a tömlő alján 

kiképzett furatokon, vagy végig haladó résen jut ki. A légfüggöny a sűrű növényállományt légsugárral 
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megnyitja, a menetszelet felfogja, az apró cseppek elsodródását megakadályozza, sőt a légfüggöny és a szórófej 

helyes beállítása esetén a cseppeket az állományba kényszeríti. A nyitott állomány miatt a szórófejek lejjebb 

állíthatók. Az elsodródádási veszély csökkenése miatt a permetezés nagyobb nyomás mellett, kisebb szórófej 

mérettel végezhető, csökkentve ezzel a felhasznált permetlé mennyiségét és növelve a fedettséget és ezzel a 

permetezés hatékonyságát. A kisebb méretű szórófejek alkalmazása miatt a szórófej osztás ezeknél a permetező 

gépeknél általában 25 cm. A rendszer további előnye, hogy nagyobb légsebesség (4-5 m/s) mellett is 

alkalmazható elsodródási veszély nélkül. 

Ültetvénypermetező gépek esetén különös hangsúlyt kap a permetléköd eddiginél pontosabb irányítása, a 

cseppek pontosabb célfelületre juttatása, az elsodródás és ezzel a veszteség csökkentése. Erre nyújt lehetőséget a 

védőernyős permetezőgép alkalmazása. A térpermetező gépeknél gyakori jelenség, hogy a permetezőgép a 

permetcseppeket az állományon átfújja és azok az állomány másik oldalán a földre rakódnak le. Különösen 

jelentős az ilyen veszteség, ha a lombozat nem zárt. A védőernyős permetezésnél az állomány egyik, vagy 

mindkét oldalán védőernyőt helyeznek el. A szórófejek a védőernyő irányába permeteznek és az állományon 

áthaladó cseppek az ernyő felületén lecsapódnak. Az ernyőn lecsurgó permetlevet vályúban gyűjtik, majd 

szűrőn keresztül szivattyú juttatja vissza azt a tartályba. Az így elérhető vegyszer megtakarítás a 30-40 %-ot is 

elérheti. További előnye, hogy a szokásosnál nagyobb szélsebesség (4-5 m/s) mellett is végezhető a kezelés. 

Az apró permetcseppek elsodródásának megakadályozására és a fedettség növelésére fejlesztették ki az 

elektrosztatikus feltöltéssel működő permetező gépeket. A pozitív töltéssel ellátott permetcseppek biztonságosan 

rakódnak le a negatív töltésű célfelületen. Ezért a permetcseppek 30-70 kV feszültségű árammal ionizált 

levegőben (korona feltöltés) vagy speciális szórófej belsejében közvetlenül a permetlé feltöltésével (kontakt 

feltöltés) pozitív töltést kapnak. Elsősorban szállítólevegős pertmetező gépek esetén alkalmazható hatékonyan, 

ahol a légsebesség és légmennyiség optimális beállítása lehetővé teszi, hogy a cseppek ne csak a lomb külső 

felületén rakódjanak le, hanem jó fedettséget érjenek el a lomb belsejében is. Ültetvénypermetező gépek 

tekintetében a rendszer eljutott az üzemi alkalmazásig. 

A nagy cseppek célfelületen tartása 

A 350 μm feletti cseppek a célfelületről könnyen legördülnek a talajra, növelve ezzel a veszteséget és a 

környezeti terhelést. Ezért a fejlesztés fontos területe volt a nagyobb cseppek célfelületen tartásának megoldása. 

Ezt a feladatot a légbeszívásos (injektoros) és a légbefúvásos szórófejek fejlesztésével igyekeztek megoldani. 

Mindkét esetben a szórófej egy célszerűen kiképzett kamrájában a permetcseppek légbuborékot vesznek fel. A 

légzárványos, nagyméretű cseppek kevésbé sodródnak, ugyanakkor a célfelületen szétpattannak és azon vékony 

filmként terülnek szét, nem gördülnek le a felületről. 

Vegyszermentes növényvédelmi eljárások 

A korábban már említett mechanikai gyomirtás mellett több vegyszermentes növényvédelmi eljárás ismert. Ezek 

közé tartozik a termikus gyomirtás, amikor propán-bután gáz elégetésével keletkezett hőt, egy célszerűen 

kiképzett égőfejjel az elpusztítandó gyomokra irányítják, és a fiatal gyomok levelét 60-80o C-ra melegítik, 

aminek következtében a sejtfolyadék kitágul, átszakítja a sejtfalat, fehérjekicsapódás történik, ami a növény 

teljes vagy részleges elhalásához vezet. A kezelt növényfelület 1-2 nap alatt elszárad. 

Vegyszermentes védekezést valósít meg a bio-kollektor, melyet burgonyabogarak és lárváik gyűjtésére 

alakítottak ki. A burgonyasorok között haladó ventilátorok légárama fújja le a bogarakat és a lárvákat a 

növényről, és azok egy a ventilátor házhoz kapcsolódó, alul elhelyezett felfogó vályúba gyűlnek össze, ahonnan 

üríthetők és megsemmisíthetők. A berendezés a bogarak ~95%-át és a lárvák ~85 %-át képes begyűjteni. A 

kezelés után általában csak a fiatal lárvák maradnak a növényen. A talajon az összes kártevő mintegy 2 %-a 

található. A gépet jelenleg 2-6 soros változatban gyártják és a vizsgálatok szerint többszörös kezeléssel a 

burgonya állomány vegyszer nélkül biztonságosan megvédhető. A vegyszermentes talajfertőtlenítés lehetősége a 

gőzölés. Ültetvények fasorainak gyommentesítésére fejlesztették ki a forróhabbal történő kezelést, amikor a fák 

körüli területet forró habbal, esetleg forró vízzel kezelik, és ezzel semmisítik meg a gyomokat. 

9. Permetezőgépek üzemeltetése 

A környezet védelmét szolgálja a szakszerű, vegyszerveszteségmentes permetlékészítés, amelynek egyik 

megoldása a permeztezőgépekre szerelt vegyszerbemosó alkalmazása. A vegyszer bemosásához a tartályba 

feltöltött tiszta vízet használják, amelyet a szivattyúval cirkuláltatnak, és amibe a vegyszert injektorral 

bekeverik. A bemosó berendezéssel lényegében zárt rendszerben lehet a vegyszert bekeverni, a kezelőre nézve 

is veszélytelen körülmények között. Alkalmazásával a permetlé koncentrációja pontosan beállítható és a keverő 
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szekezettel homogén permetlé állítható elő, aminek a homogenitása üzem közben is fenntartható. Az egy 

tartályhoz szükséges vegyszer mennyiségének meghatározása az alábbi összefüggéssel történik, ha a 

koncentrációra nincs javaslat: 

[27] 

Ahol: 

1. Vm- az egy tartályhoz szükséges vegyszer mennyisége [dm3]; 

2. Vt- permetezőgép tartályának térfogata [dm3]; 

3. D- az egy hektárra jutó vegyszer mennyiség [dm3/ha]; 

4. Q- a hektáronkénti permetlé mennyiség [dm3/ha]. 

Amennyiben ismert az egy hektárra jutó vegyszer mennyiség és javaslat van a koncentrációra, úgy a 

hektáronkénti permetlé mennyiség meghatározásához az alábbi összefüggést lehet használni: 

 [28] 

Ahol: K- a koncentráció [%]. 

Az egy tartályhoz szükséges vegyszermennyiség kiszámítása ebben az esetben is az előbbiekhez hasonlóan 

történik. A tábla befejezéséhez szükséges permetlé mennyiséget (utolsó húzás) úgy célszerű meghatározni, hogy 

a permetezés befejezésekor a tartályban kevés permetlé maradjon. Ezt a permetlé mennyiséget az öblítő 

(tisztavizes) tartály tartalmával fel kell hígítani és a már permetezett felületre kipermetezni. 

Szántóföldi permetező gépek fogáscsatlakoztatása 

A szántóföldi permetező gépek keresztirányú szórásképe középen kiegyenlített, két szélén fokozatosan nulla 

értékig csökkenő, szabályos trapézforma meredek oldalakkal, ami azt jelenti, hogy az egyenletes fedettség 

eléréséhez a szórásképeket át kell fedni, a gépet átfedéssel kell üzemeltetni. Az átfedés azonban mindössze fél 

méter (egy szórófej osztás) és az ettől való bármilyen irányú eltérés súlyos hibát okoz. Amennyiben az átfedés a 

kívántnál nagyobb, úgy a növényzetre dupla mennyiségű permetlé jut, amely perzseléshez vezethet, amennyiben 

kisebb, akkor kezeletlen sáv keletkezik, ami a kezelés eredményességét kérdőjelezi meg. Csak akkor 

tekinthetjük a kezelést eredményesnek, ha a pontos csatlakozást (+10-15 cm) biztosítani tudjuk. Ilyen pontos 

csatlakoztatást azonban csak megfelelő segédeszközök alkalmazásával érhetünk el. Ennek egyik lehetséges 

megoldása a művelő nyomos termesztési mód. A vetéssel egy menetben kialakított, a permetezőgép 

munkaszélességéhez igazodó művelőnyom pontos fogáscsatlakoztatást tesz lehetővé. Másik lehetőség a 

párhuzamosan vezető rendszer alkalmazása, amellyel megközelíthető a +10-15 cm-es csatlakoztatási pontosság. 

Fontos megjegyezni, hogy az erőgép vezetőjének képességei is befolyásolják a csatlakoztatási pontosságot. 

Tapasztalatok szerint a +10-15 cm csatlakoztatási pontosság emberi beavatkozással csak közelíthető (általában 

+20-25 cm-es pontosság érhető el), ezért rendszer oldalról ennél pontosabb technikára nem célszerű törekedni. 

A fentieknél pontosabb csatlakoztatási igény esetén az automatikus kormányzást kell alkalmazni, ahol az emberi 

tényező nem befolyásolja a pontosságot, és ahol egyéb feltétel megléte esetén +2-2,5 cm pontosság is elérhető. 
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A két rendszer előnye, hogy látási, valamint domborzati viszonyoktól független, biztonságos irányítást tesz 

lehetővé. Alkalmazásával kiterjeszthető a kezelés ideje. 

Az egyenletes permetezés biztosítása a gép haladási irányában 

A pontos fogáscsatlakoztatás megoldása csak a keresztirányú eloszlás egyenletességét biztosítja. A permetező 

gépek hosszirányú eloszlásának hibája azonban éppoly káros lehet, mint a keresztirányúé. Ezért a jó 

munkaminőség elérése érdekében feltétlenül foglalkozni kell a hosszirányú szórásegyenlőtlenséget befolyásoló 

tényezőkkel. A permetező gépek haladási irányba eső permetlé eloszlását lényegében két tényező befolyásolja, 

az adagolás egyenlőtlenség és a sebességváltozás. A szabvány a névleges kijuttatott értéktől való eltérést adja 

meg, amely 6% lehet, a variációs együttható megengedett értéke 3 %. 

A sebességarányos permetlé kijuttatás ellenőrző, vagy szabályzó elektronikával valósítható meg. Az ellenőrző 

rendszernél átfolyás mérő méri a szórófejekhez jutó permetlé mennyiséget, és az útjellel összehasonlítva a 

rendszer kijelzi a beállított értékhez képesti eltérést. Amennyiben eltérés van a beállított hektáronkénti permetlé 

mennyiség és a pillanatnyi kijuttatott érték között, a vezető a sebesség korrekciójával tud módosítani. 

A szabályozó rendszereknél (14. ábra) útjellel szabályozott szelepet alkalmaznak, ahol átfolyás mérő méri a 

szórófejekhez jutó permetlé mennyiséget és út jeladó (indukciós, vagy radar) méri a sebesség változását. 

Vezérlőegység a két adatot összevetve a beprogramozott hektáronkénti permetlé igénnyel, a permetlé egy 

részének a tartályba történő visszavezetésével szabályozza a szórófejekhez jutó permetlé mennyiséget. A 

szakaszolókapcsolókhoz így mindig területarányos permetlémennyiség jut. 
 

 

 

14. ábra. Szabályzó berendezés 15. ábra. Hatóanyag adagoló 

A másik módszer a vegyszereknek a permetező gép áramlási rendszerébe történő közvetlen adagolása (15. 

ábra). Itt, a permetezőgép tartályában (1) tiszta víz van és a szivattyú (2) is tiszta vizet szállít a szabályzó 

egységen (3) át a vegyszeradagolóba (4). A vegyszeradagoló, amely lehet a vízáram által hajtott, 

sebességarányosan adagolja a vegyszert a vízbe. A víz és a vegyszer keverőkamrában (5) egyesül. Többféle 

vegyszer egyidejű adagolása is lehetséges. A vegyszeradagoló közvetlenül a göngyölegből (6) szívja a 

vegyszert, ami így csak a nyomoldallal kerül érintkezésbe. A vegyszer a szakaszoló kapcsolókat közvetlenül 

megelőzően jut a vízbe, és homogén permetlé formájában kerül a szórókeretbe (7). A permetezés végeztével, 

vagy vegyszerváltásnál a rendszer vízzel teljesen átmosható, így vegyszermaradékoktól mentesíthető. A 

vegyszeradagoló ebben az esetben a tartályból az öblítő vezetéken (8) át tiszta vizet szív. A permetlé 

koncentráció az adagolórendszerrel menet közben is módosítható és a beállított koncentráció pontosan tartható a 

permetezés teljes ideje alatt. Az adagoló berendezés bármelyik permetezőgéphez utólag is adaptálható. A 

berendezés alkalmazásának számtalan előnye van. Elmarad a permetlékészítés és az ebből adódó hibák is 

elkerülhetők. Elmarad a tisztítás művelete a vegyszerváltásnál és a munka befejezésénél egyaránt. Nincs 

vegyszermaradék. Környezetvédelem tekintetében számos előnnyel rendelkezik a rendszer. A kezelés végén a 

gép tartályában tiszta víz marad, a göngyölegben maradt vegyszer egy további kezelésnél teljes mértékben 

felhasználható. A megmaradt permetlé és a műszaki maradék kijuttatása elmarad és elmarad az ezzel 
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kapcsolatos talajtaposás és vegyszerterhelés is. A vegyszer kezelése teljesen zárt körben történik így nincs 

egészségügyi kockázat. Az adagoló rendszer kiiktatható, ebben az esetben a permetlé kikerülő ágon (9) jut a 

szórófejekhez. Ebben az esetben a permetezőgép hagyományos módon dolgozik. 
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Chapter 8. A betakarítás gépei 

1. Szálastakarmány betakarító gépek 

A szálastakarmányok betakarítása során a termény levágása alternáló és rotációs kaszákkal törtélnik. 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 magasság a kasza két végét alátámasztó 

csúszósarúkkal állítható. 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 az elmúlt időben csökkent. 

A körforgó mozgást végző rotációs kaszák esetén a termény levágását vízszinteshez közeli síkban forgó 

tárcsákon elhelyezett lengőkések végzik (általában 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 megtámasztást jelent az elvágáshoz. Az 

egyenletes száradás érdekében a kaszához szársértőt, vagy szártörőt alkalmazhatnak. A levágott terményből 

rendterelő tömör rendet képez. A 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. 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. 

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. 

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 elől 

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. 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. 
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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 azt. 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. 

A szálastakarmányok bálázott formában is betakaríthatók. Ezzel a módszerrel növelhető a térfogattömeg, 

hatékonyabbá tehető a termény mozgatása, tárolása. A bálázó gépek vezérelt ujjas felszedővel a rendről 

felemelik a terményt, továbbítják a terménykamrába, tömörítik, majd kötözik, vagy hálóval fogják körbe és a 

talajra ürítik. A zsineggel kötözés olcsóbb, a hálózás gyorsabb és biztonságosabb. Korábban alkalmaztak 

kisméretű, kézzel mozgatható bálát készítő gépeket, ma azonban a korszerű gazdaságokban csak nagyméretű, 

géppel mozgatható bálákat készítő gépeket alkalmaznak. Két alapvető típusuk van, hengeres és szögletes bálát 

készítő, a hengeres bálakészítők lehetnek állandó- és változó kamrás kivitelűek, ez utóbbi bálák 1,2-1,5 m 

szélesek és 0,8-1,8 m átmérőjűek. 

Az állandó kamrás bálázó gépek préskamráját bordázott görgők veszik körül, amelyek állandó belső teret 

biztosítanak. A kamrába érkező 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 elmozdításával 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). 

A változó présterű bálázók hevederes kivitelűek. Előnyük, hogy a bálát folyamatosan tömörítik, így a bála teljes 

keresztmetszetében 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 a talajra érő 

villasor biztosítja. A nagy szalagsebesség (3 m/s) miatt nagy bálázási sebesség érhető el. 

A szögletes nagybála készítő gépek rendkívüli 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 aprítókésekkel, 

aminek következtében a bála 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 is jó térkitöltésűek. 

A szálastakarmányok betakaríthatók aprított formában járvaszecskázó gépekkel. 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, és fekteti rá tömörített formában az állítható állókésre. Silókukorica betakarításánál 

szemroppantó hengerpár alkalmazható. Az aprított termény dobóventilátor segítségével jut a mellette vontatott 

járműre. A gépet ellátják a vezetőfülkéből kezelhető élező berendezéssel és állókés állító lehetőséggel. Az aprító 

szerkezet épségét fém és kődetektor védi. A járva szecskázó gépek kaszáló, rendfelszedő, és soros adapterekkel 

(silókukorica betakarításához) 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, eltömődésmentes üzemét terelőujjak 

biztosítják. 

2. Gabonabetakarító gépek 

A gabonabetakarító gépek bonyolult, összetett szerkezetek, felépítésük a 16. ábrán tanulmányozható. A 

terményt vágóasztal választja le, amelynek szélessége területnagysághoz és a cséplő és tisztítószerkezet 
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áteresztő képességéhez illeszkedve 4-12 m. A vágóasztal magassági-, és keresztirányú helyzete állítható. 

Magába foglalja a motollát, vágószerkezetet, a gyűjtőcsigát és a ferde felhordót. A terményt vízszintes és 

függőleges síkban is állítható motolla tereli a vágószerkezethez. A motolla kerületi sebessége (vk) 

munkasebesség (vh ) függő (vk/vh=1,05-1,2), terelőujjai a függőlegeshez képest állíthatók. A motolla tengelye 

álló gabonánál a vágószerkezet felett helyezkedik el, magasságát úgy állítják be, hogy a terményt a felső 1/3-

ában támassza meg. Dőlt gabona esetén a dőlés irányának és a dőlt termény magasságának megfelelően előre, 

vagy hátra és lefelé kell állítani. A vágószerkezet normál vágású alternáló kasza, álló és mozgó pengéje is 

recézett, két oldalát rendterelő zárja. Dőlt gabona esetén a kaszaszerkezetre kalászemelőt szerelnek, amely a 

gabonát felemeli és továbbítja a vágószerkezethez. A levágott terményt jobb-bal menetes csiga szállítja középre, 

ott egy vezérelt ujjas bedobó szerkezet juttatja a ferde felhordó lánchoz. A felhordó lánc házát kő-, illetve 

fémkiválasztó kamrával látják el. 

 

16. ábra. Gabonabetakarító gép röntgen rajza 

A cséplőszerkezet kereszt-, és hosszdobos rendszerű lehet. A keresztdobos rendszernél gyorsító dob adagolja a 

terményt a dob és a kosár közé. A gyorsítódob feladata, hogy a ferde felhordótól kis sebességgel érkező 

terményt a cséplődob kerületi sebességéhez közelítse, ezzel csökkentse a szemtörést. A verőléces cséplődob 

kerületi sebessége kalászos gabona betakarításánál 28-32 m/s. A dobot 110-150o-ban kosár veszi körül. A dob 

és a kosár közötti hézag terményfüggő és forgás irányban bővülő (belépő/kilépő távolság) 13/3 mm. A 

cséplőszerkezet áteresztő képessége (szem+szalma) 8-18 kg/s, 1,5 % szemveszteség mellett. A dob és a kosár 

között kicsépelt szem, törek pelyva nagy része a kosár hézagain át a rostaszekrény gyűjtőasztalára kerül. A 

dobból kilépő szalmát, a még benne lévő szemet, töreket, pelyvát 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. 

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 jutnak vissza. A szalmarázó ládák felett forgó-lengő 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 

szalmarázó ládák előnyösebbek. 
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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 magtrartályba érkező mag számos beállítási hibáról 

árulkodhat (pl. tört szemek a cséplőszerkezet, szemetes gabona a tisztítómű hibás beállítását jelzi), ezért a 

vezető azt folyamatosan ellenőrzi. A tartály töltöttségét az arató-cséplő gép tetején elhelyezett és messziről jól 

látható villogó fény előre jelzi, hogy a szállító jármű időben érkezzen, és ne akadályozza a gép folyamatos 

működését. A tartály ürítése néhány perc alatt elvégezhető az ürítőcsiga segítségével álló, vagy haladó 

helyzetben egyaránt. 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 

szabályozásával módosítható. A légsebesség helyes beállítása esetén szem a törekkel, vagy pelyvával nem juthat 

ki a gépből. A letört, de ki nem csépelt kalászokat csiga gyűjti és juttatja vissza a cséplő szerkezetbe, tehát 

kicsépeletlen kalász sem juthat ki a gépből. 

A szalmát a további felhasználástól függően az arató-cséplőgép rendre rakja, vagy teljes szélességbe szétteríti és 

az 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 elláthatják helyzetérzékelővel és hidraulikus szint 

kiegyenlítővel. Különösen kritikus az oldallejtés, ahol a rosták terhelése egyoldalúvá válik. Szintkiegyenlítővel 

20% oldallejtésig megmarad a tisztítás teljesítménye és minősége. 

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, mérési pontosságukat segíti, hogy dőlésszög érzékelővel is felszerelhetik őket, és 

ezzel a mérési eredménynél korrekciós tényezőt vehetnek figyelembe. A mai korszerű arató-cséplő gépek 

elektronikus ellenőrző rendszere egyre több ellenőrzési műveletet vesz át a gépkezelőtől, hogy az a legfontosabb 

jellemzőkre koncentrálhasson. Az elektronikus rendszer többek között az alábbi adatokat jelezheti: 

1. pillanatnyi áteresztő képesség (kg/s), 

2. hozam (t/ha), 

3. összes learatott mennyiség (t), 

4. nedvességtartalom (%), 

5. hozam adott nedvességtartalomnál (t). 

A korszerű arató-cséplő gépeket a vágószélesség betartása és a területteljesítmény növelése érdekében 

elláthatják kormányzást segítő berendezéssel, vagy automatikus kormányzással. 

3. Az arató-cséplőgép felhasználása egyéb növények 
betakarítására 

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 4-6-8-12 soros adaptereket egyaránt alkalmaznak. A kukoricaszárat 

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. 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 juthassanak 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. A kukoricaszár rendre 

rakható és begyűjtés után takarmányozási, almozási, vagy tüzelési célra felhasználható. Amennyiben a szárat 

nem kívánjuk begyűjteni, akkor aprítás után a talajon a gép szétteríti. A szár hasznosítása esetén a rendrakáshoz 
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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. A nagy munkaszélességű adapterekkel a közúton történő mozgás körülményes. 

Korábban az adaptereket szállításhoz le kellett szerelni, ami munkaigényes művelet. A korszerű adapterek két 

oldala felhajtható, így a kombájn szélességére redukálható az adapter szélessége, ami lehetővé teszi az 

adapterekkel felszerelt arató-cséplő gépek közúton történő mozgását. A biztonságos szállításhoz a csőtőrő 

szerkezetet védőponyvával fedik be és jelzőléccel figyelmeztetnek a veszélyes szerkezetre. A gépeket gyakran 

látják el elektro-hidraulikus rendszerű, sort érzékelő automatakormányzással. 

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 gumi 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 (12-14 %) osztott szárítással is elérhető, ekkor a csutkát nem kell 24 % alá szárítani, ami 

energiamegtakarítást eredményez. 

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: 

1. fosztatlanul csövesen, 

2. fosztottan csövesen, 

3. fosztás után morzsoltan. 

A szem-csutka keverék (CCM=corn-cob-mix) betakarítható átalakított arató-cséplő géppel. Az átalakítás során: 

1. csőtörő adaptert kell felszerelni, 

2. a verőlécek közötti hézagot burkolni kell, 

3. a dobra zúzóléceket kell szerelni, 

4. a dob kerületi sebességét növelni kell (25-30 m/s), 

5. a dob és kosár közötti belépő hézag 30 mm, kilépő hézag 5-7 mm, 

6. CCM kosár alkalmazása (15 mm átmérőjű huzalok távolsága 20 mm), 

7. a szalmarázó ládáknál olyan nyílásméret kell alkalmazni, ahol a csutkadarabok áteshetnek, 

8. a törekrosta mérete alkalmas legyen a csutkadarabok áteséséhez, 

9. a pelyvarostát el kell távolítani, 

10. a kalászkihordó csigát le kell fedni, de az eltömődési veszély miatt járatni kell, 

11. a ventilátor légsebességét csökkenteni kell, 

12. a helyes csutkaarány a dob kerületi sebességének, a szalmarázó és a rosták átejtő keresztmetszetének 

változtatásával állítható be. 

Csőzuzalék (LKS) készítéséhez csőtörő adapterrel felszerelt járva szecskázó gépet használnak, a teljesség 

kedvéért azonban itt a kukorica betakarításnál foglalkozunk vele. 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%. 
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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 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. 

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. A 

kisméretű, gördülékeny mag miatt ügyelni kell a gép jó tömítettségre. 

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 irányú 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. 

A száraz borsó és szárazbab betakarítása átalakított arató-cséplő géppel történik. 

A fontosabb átalakítások: 

1. a vágószerkezetet kalászemelővel látják el, 

2. a cséplődob verőléceit gumi verőlécekre cserélik, 

3. a cséplődob kerületi sebessége 13-15 m/s, 

4. univerzális, vagy kukorica kosarat alkalmaznak, 

5. a cséplőrés bemeneti oldalon 22-26 mm, kimeneti oldalon 10-12 mm, 

6. a rostaméretek a bab, illetve a borsó méretéhez igazodnak, 

7. a ventilátor fordulatszámát a borsó, illetve a bab lebegtetési sebességének figyelembevételével állítják be, 

8. a betakarítás során figyelemmel kell kísérni a magtartályban a magot és esetleges szemtörés esetén a 

kosárhézagot, illetve a dob kerületi sebességét értelemszerűen módosítani kell. 

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 motollát alkalmaznak. Szöges dobot 

használnak, illetve kétdobos rendszernél az első dob szöges, a második verőléces. Járó szerkezete fél lánctalpas. 

A kombájn szalmatépő szerkezete 50-100 mm-es darabokra aprítja és szétteríti a szalmát. A rossz talajviszonyok 

miatt a szemet lánctalpas járművel szállítják a tábla széléig és onnan hagyományos szállítójármű viszi tovább. 

Az apró magvakat átalakított arató-cséplő géppel takarítják 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 2-3 mm lyukméret) szerelnek. A kalászcsiga fordulatszámát növelik. Kétmenetes 

betakarításnál az első menetben rendre arató gép vágja le a terményt, majd száradás után a második menetben 

rendfelszedővel szerelt arató-cséplő gép szedi fel a rendet és csépeli el a terményt. Hárommenetes betakarításnál 
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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. 

4. Burgonya betkarító gépek 

A burgonya betakarítása több részműveletből tevődik össze: 

1. a burgonyaszár eltávolítása, 

2. a burgonya kiemelése, 

3. a burgonya rendre rakása, 

4. a burgonya felszedése a rendről, 

5. a burgonya tisztítása, 

6. a burgonya válogatása, 

7. a burgonya szállítójárműre rakása. 

A betakarítás módja dönti el, hogy a fenti műveletek közül mi tartozik bele az aktuális betakarítási 

techniológiába. 

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 a bakhátak közé kerül. Fontos, 

hogy a szármaradványok hossza ne haladja meg a 20 cm-t, ebben az esetben a betakarító gép tisztító szerkezetén 

könnyen áthull. A jó aprításhoz a lengőkések kerületi sebessége 60-65 m/s. 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. 

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 betakarítás teljesítménye 

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. 

A burgonyakiszedő kocsirakó gépek (17. ábra), amelyek a burgonyát szállító járműre továbbítják, összetett 

gépek, amelyeket elemeiben érdemes megismerni. A gépek az alábbi fő egységekből épülnek fel: 

1. mélységszabályozást biztosító profilhengerek, a veszteséget csökkentő síktárcsával (3), 

2. első tisztító rostély (5), 

3. rögroppantó hengerpár (6), 

4. második tisztító rostély (7), 

5. tisztító hengersor (8), 
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6. harmadik rostélylánc (9), 

7. kihordó szerkezet (10). 

 

17. ábra. Burgonyakiszedő-kocsirakó gép vázlata 

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 

soronvezető 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. Az ásószerkezet a rostélyláncra mintegy 100 kg/m 

anyagáramot juttat, amelyből 3-5% burgonyát kell kiválasztani veszteség és sérülésmentesen, minimális idegen 

anyaggal a burgonya között. Első lépésként ezt a pálcás rostély végzi, mely állítható szögű (a rostálylánc szöge 

legfeljebb 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. Az acél rostélyláncok 40-50 ha, a 

gumibevonatosoké 150-250 ha betakarítását teszik lehetővé, ezután általában cserére szorulnak. A rostélylánc 

sebessége a haladási sebesség 1,3-1,6 szorosa, 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 keresztirányú, 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. Hatásos 

tisztítás végez a szögben elhelyezett gumiujjas szalag, melyről a gördülékeny burgonyák visszagurulnak, a 

szabálytalan kövek, rögök, szármaradványok továbbhaladnak és a szalag átfordulásánál ürülnek. Növelhető a 

szétválasztás foka, ha a gumiujjas tisztító felett 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. Kézi válogatás a burgonyakombájnokon szokásos. Amennyiben a betakarító gépen 

nincs válogatás, a beszállított burgonyát a tárolás előtt stabil válogatóasztalokon válogatják. 

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 
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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. 

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. 

5. Cukorrépa betakarító gépek 

A cukorrépa betakarítására ma már többnyire egymenetes, önjáró, tartályos gépeket alkalmaznak. A gép elején 

helyezkedik el a fejező- és a kiemelő szerkezet (18. ábra), a tengelyek 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. 

 

18. ábra. Cukorrépa betakarító gép működési vázlata 

A kiemelt répa spirálbordás előtisztító hengerekre, majd pálcás-korongos tisztítókra jut, onnan a rekeszes 

elevátorra, majd a gyűjtőtartályba kerül. A gyökereket a tartályban csiga rendezi, és a tartály alján lévő lánc 

szállítja az ürítő elevátorhoz. Az ürítési idő kevesebb, mint egy perc. 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. 

Bár 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. 

6. Zöldborsó betakarító gépek 

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

első menet rendre aratás, amelyet renvágó gép végez, a második menet rendfelszedő kocsival felszedés szállítás, 

a harmadik menet cséplés stabil borsó cséplőgéppel. A kétmenetes betakarításnál az első menet a rendre aratás, 

második rendfelszedővel ellátott mobil borsócséplő géppel cséplés. 
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19. ábra. Magajáró zöldborsó betakarító gép 

Ma döntő módon egymenetes betakarítást alkalmaznak (19. ábra), 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. 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 veszteségek csökkentése és a 

munkaminőség javítása érdekében a cséplődob kereszt- és hosszirányú vízszintességét elektrohidraulikus 

szintező rendszer biztosítja. 

7. Zöldbab betakarító gépek 

A zöldbab betakarítása hossz-, és keresztdobos 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 alulról felfelé 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. 
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20. ábra. Magajáró zöldbab betakarító gép 

Nagyobb területen termesztett zöldbab betakarítására magajáró gépeket (20. ábra) használnak. A keresztbe 

elhelyezkedő 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%. 
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Chapter 9. Magtisztítás, osztályozás 
gépei 

1. A magtisztítás feladata 

A magtisztítás feladata az idegen anyagok eltávolítás a terményből, amelyek az alábbiak lehetnek: 

1. gyommagvak, 

2. fajtaidegen kultúr magvak, 

3. fajtaazonos sérült, tört magvak, 

4. fajtaazonos fejletlen magvak, 

5. 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. 

2. A magtisztítás módjai 

A magvak szétválasztása, osztályozása az alábbi tulajdonságok alapján lehetséges: 

1. magméret, 

2. gördülékenység, 

3. sűrűség, 

4. áramlási jellemzők, 

5. felületi minőség, 

6. rugalmasság, 

7. szín, 

8. elektromos tulajdonság. 

A magvak méret szerinti osztályozása (például búza) három méretük (hosszúság, szélesség, vastagság) szerint 

történhet. Ezek a méretek tág határok között változnak (21. ábra). 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 

szerint történik, a kalibrálásnál mindhárom méretet figyelembe veszik. 
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21. ábra. Búza vetőmag mérete 

A különböző magvak (beleértve a gyommagvak) egymástól való elválaszthatóságát eloszlási görbéik határozzák 

meg (22. ábra). 

 

22. ábra. Búza vetőmag vastagság méretének eloszlása 

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. 

3. Magtisztító gépek 

A magvak méret szerinti szétválasztására rosták és triőrők szolgálnak. 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, 

párhuzamos, vagy zeg-zugos. 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 az 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. A rosták alternáló, vagy 

lengő mozgást végeznek, lökethosszuk 10-30 mm, lengésszámuk 200-500 1/min. Vannak vibrációs rosták 2-3 

mm lökettel és 1000-3000 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 
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(pattogó) gumigolyók biztosítják. Ez utóbbi esetben a tisztító szerkezet nem hajtott, a rosta mozgása biztosítja a 

golyók mozgatását. 

A magvakat hosszúságuk szerint triőrökkel választják el, melyek hengeres és tárcsás kivitelűek lehetnek. A 

henger palástjának belsejében sejteket képeznek ki, amelyekbe forgás közben a magvak beülnek, azokat a forgó 

henger magával viszi, majd 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. 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 csak kisebb anyagvastagságot képesek megfelelő elválasztás mellett kezelni, ennek 

kialakításához a triőr belsejébe megfelelő terelő lemezt kell elhelyezni. A rosták áteresztő képessége lényegesen 

nagyobb, mint a triőröké, ezért a rosták és a triőrök teljesítményének összehangolása érdekében egy rostához 

több triőr is csatlakoztatható. A triőrök párhuzamos kapcsolása növeli az áteresztő képességet, soros 

kapcsolásuk javítja a szétválasztás fokát. 

A triőr teljesítményének növelése érdekében fejlesztették ki a tárcsás triőröket, amelyeknél függőleges síkban 

forgó tárcsák két oldalán képezik ki a magvak számára a sejteket. A hosszúkás magvak a tárcsa elfordulása 

során a sejtekből kibillennek, és a triőrház aljába jutnak vissza. A gömbölyded magvakat a tárcsa körbeviszi 

(centrifugális erő is szorítja a magvakat a sejtekbe), az átfordulás után kiesnek és a tárcsák közé benyúló terelő 

vályú vezeti ki egy 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) üzemeltethetők. 

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, a nagyobb érték az oldalra is lejtő szalagra vonatkozik). 

Gördülékenység szerinti szétválasztásra alkalmas a csigatriőr, ahol függőleges tengely köré több bekezdésű 

csavarfelület van elhelyezve (3 kisebb, 1 nagyobb átmérőjű). A szétválasztandó elegyet a belső csigára 

adagolják, amelyen az lefelé csúszik. A gördülékenyebb magvak a csiga külső kerületre kerülnek és átesnek a 

nagyobb átmérőjű csigára, míg a kevésbé gördülékenyek belül maradnak és így elkülöníthetők. A nagyobb 

átmérőjű csigalevélen is a gördülékenyebbek kívül, míg a kevésbé gördülékenyek a tengelyhez közelebb 

mozognak és még ezen a csigalevélen is van mód szétválasztásra. 

Sűrűség szerint magszeparátorral lehet a magvakat szétválasztani. A hossz- és kereszt irányban lejtő rázóasztal 

felületét a mag méretéhez igazodó (cserélhető) szitaszövettel vonják be, alá légáramot vezetnek. A mag feladása 

a bal felső sarokba történik. A teljes felületen szétterülő magréteg fluidizálódik, alul nehéz, fent könnyű magvak 

helyezkednek el. A felülettel érintkező nehéz magvak a rázás és súrlódás hatására felfelé, a könnyűek ellenkező 

irányban 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. 

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, 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 a könnyű részeket a ventilátor légárama elszállítja és ülepítőbe 

juttatja, a nehéz részek a rostán tovább haladnak. Így nyomó légárammal a termény közül ki lehet választani a 

könnyű részeket. 
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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. 

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/100 

kg mag), és vízzel (4-8 dl víz/100 kg mag) keverőben összekeverik, majd vibrációs adagolóval forgó hengerre 

vékony rétegben adagolják. A henger belsejében álló elektromágnes 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 végig 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. 

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. 

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 

vibrációs adagolón keresztül soroló szalagra jut, amely biztosítja a magvak egyenkénti adagolását. A magvakat 

lámpa világítja meg és a visszaverődő fényt fotocella érzékeli. A vezérlő egységbe jutott jel alapján elektróda 

feszültséget kap, mely a jelzett magot pozitív elektromossággal tölti fel. A magvak pozitív és negatív töltésű fal 

előtt haladnak el, minek következtében a pozitív töltésű magvakat a negatív töltésű fal kitéríti és külön 

gyűjthetők. A töltés nélküli magvak eredeti pályán haladva gyűjthetők másik csoportba. 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. 

A magvak elektromos tulajdonságai (vezető képesség, dielektromos állandó, elektromos kapacitás stb.) 

jelentősen eltérhetnek 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 

vezetőképességűeket a szalag magával viszi. A szalag alatt elhelyezett gyűjtőtartályok állítható terelőlapjaival a 

szétválasztás finomítható. 

Az összetett magtisztító gépek általában a magvak mérete (rosták, esetleg triőrök) 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. 

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 nagyméretű rögfrakciót a nagy lyukú belső rosták 

választják le. Az apró és porszerű szennyeződést a külső finomrosták különítik el. A két rosta között marad, és 

onnan kerül ki a tisztított főtermény, amely a szívott légcsatornába jut és ott kúpos elosztó segíti a légáram 

tisztító hatásának érvényesülését. A légáram a könnyű részeket magával ragadja, és leválasztó ciklonba szállítja, 

ahonnan azok üríthetők. A főtermény a légcsatorna alján távozik. A külső rosták tisztítását egy-egy műanyag 
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kefehenger végzi. A gép teljesítménye 30-35 % nedvességtartalmú kukoricából 40-60 t/h, 20 % 

nedvességtartalmú búzából 70-80 t/h. 

Az univerzális magtisztító gépek rosták és légáram kombinációjából állnak, elő-, utó- és finom tisztításra 

egyaránt alkalmasak. Az adagoló szerkezet szabályozott mennyiségben és egyenletes terítéssel juttatja a 

tisztítandó anyagot a rögrostára, miközben az anyag áthalad egy szívó légcsatornán, ahol az anyag közül a 

légáram a léha részeket kiemeli, ülepíti és üríti. A rögrostán kefeszalag biztosítja az anyag egyenletes elterítését. 

A főtermény méretét meghaladó alkotókat a rögrosta vezeti ki a gépből. A rögrostán áljutott termény a 

szemrostára kerül, amelyiken az apró részek, por átesik és kikerül a gépből, a főtermény pedig egy második 

szívólégáramú csatornán halad át, miközben a légáram a könnyű részeket elszállítja, ülepíti, és üríti. A 

főtermény a légcsatorna alján távozik. A rosták eltömődését gumigolyós tisztító szerkezet akadályozza meg. 
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Chapter 10. Termények szárítása, 
tárolása, feldolgozása 

1. Terményszárítás fizikai alapjai 

A termények betakarításkor jellemző nedvességtartalmát a biztonságos tárolásához, feldolgozásához 

csökkenteni kell. A nedvesség hő közléssel vonható el, amely történhet melegített áramló közeggel (konvektív), 

vagy fűtött felülettel (konduktív). A szárítási folyamatban fontos a szárító levegő hőmérséklete és páratartalma. 

A levegő relatív páratartalma azt mutatja meg, hogy az adott hőmérsékletű levegő mennyi vízgőzt tud felvenni. 

A szárító közeg legfontosabb jellemzőit i-x diagramban ábrázolják, ahol i a közeg entalpiája (energiája), x a 

levegő nedvességtartalma. A különböző felépítésű diagramok közül a Molier-féle i-x diagram (23. ábra), terjedt 

el a gyakorlatban. 
 

 

23. ábra. Molier-féle i-x diagram 

Ez a több független változót tartalmazó diagramrendszer a levegő entalpiáját, hőmérsékletét és relatív 

páratartalmát, az abszolút nedvességtartalom függvényében adja meg. A diagram kezelését bonyolítja, hogy a 

függő változók (i, t) nem vízszintesek, hanem a független változó tengelyével (x) szöget zárnak be. A diagram 

kezelését példákon lehet legjobban bemutatni: 
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x1=30 g/kg abszolút nedvességtartalom, és φ1=40 % relatív páratartalom esetén a diagramról leolvasható a 

levegő hőmérséklete (t1=45oC), és entalpiája (i1+x,1=130 kJ/kg). Felmelegítve a levegőt t2=80 oC-ra, a relatív 

páratartalom φ2=10 %-ra, az entalpia i1+x,2=162 kJ/kg értékre változik. Ezt a hőt kell tehát ebben az esetben az 

(1) állapotban lévő levegő (1+x) kg tömegével közölni. Hűtéskor az állapotváltozás fordítva játszódik le addig, 

amíg el nem érjük a telítettségi állapotot. Ekkor a levegőből a vízgőz kicsapódik és a levegő abszolút 

nedvességtartalma a φ=1 telítettségi görbe mentén elkezd csökkenni. 

A termények száradási jellemzői 

A szemes termények kapillár-pórusos anyagok. Szárításuk három szakasszal jellemezhető (24. ábra). 
 

 

24. ábra. termények száradási jellemtzői 

Az 1. szakaszban a kapillárisokban és a pórusokban elhelyezkedő víz párolog el, a száradás sebessége és az 

anyag hőmérséklete állandó. 

A 2. szakaszban a kapillárisok összehúzódnak, a víz mozgásában a diffúzió dominál, a párolgási zóna az anyag 

belseje felé húzódik, a nedvességmozgás gőz és folyadék alakban megy végbe. Az anyag hőmérséklete nő, a 

száradás sebessége csökken. 

A 3. szakaszban a víz ozmotikus nyomáskülönbség hatására diffundál az anyag felületére. A száradás sebessége 

tovább csökken, és közeledik a nullához, a mag hőmérséklete pedig tovább emelkedik. A nedvességtartalom az 

egyensúlyi (tárolhatósági) nedvességtartalom alatt van, ezért ez a szakasz a termények tárolása szempontjából 

érdektelen. Ez az állapot túlszárítás következtében áll elő, ami jelentős többlet energiát igényel és károsítja a 

terményt. A túlszárítást a szárítóberendezések bizonytalan szabályozása miatt alkalmazzák biztonsági 

megoldásként. Ezzel kívánják megoldani azt, hogy a halmazban a tárolás során terményromlást eredményező 

nedves gócok ne maradjanak. 

2. Terményszárító berendezések 

Az áramló közeggel történő szárítás során fontos, hogy a szárítandó termény és a szárító közeg egymáshoz 

viszonyítva milyen irányú mozgást végez. A szárítás hatékonysága és a termény minőség megőrzése 

szempontjából a legkedvezőbb, ha a szárítás folyamán a termény és a szárító közeg azonos irányban mozog. 

Ebben az esetben a legmelegebb szárítóközeg a legnagyobb nedvességtartalmú szárítandó anyaggal találkozik. 

A szárítóberendezésekre azonban a kereszt-, és az ellenáramlás a jellemző. 
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Az anyag szárítón belüli mozgatása szempontjából vannak kényszertovábbítású, amely lehet kaparóláncos-

tálcás, szalagos, vibrációs, dobos, és gravitációs, (aknás) rendszerű. A szemestermény szárítók nagyobb része 

gravitációs szárító, ahol a szárítandó anyag az ürítés sebességétől függő sebességgel csörgedezik 

levegőcsatornák között lefelé. Minden második légcsatorna elől, illetve hátul nyitott, így a levegő kényszerül az 

anyagon átáramlani ahhoz, hogy a másik oldalon a szárítóból kiléphessen. 

A szárítandó anyag feltöltése a szárítóberendezésbe előtisztítás után, felül történik, és a szárítózónákon halad 

lefelé. Gázégő által melegített levegőt meleglevegő-ventilátor juttatja a szárítózónába (korszerű szárítókon 

szívórendszerű ventilátorokat alkalmaznak). Az alsó zónákon át hideglevegő-ventilátor hűtőlevegőt szállít. A 

termény által a hűtőzónában felmelegített levegő visszavezethető a tüzelő berendezéshez és melegítés után a 

szárító zónába juttatható, vagy a szárító levegőhöz keverhető, ezzel a szárítóberendezés energiafelhasználása 

csökkenthető. Ezt célozza az is, hogy a szárító levegőt esetenként többször átvezetik a szárítózónán, amennyiben 

az még nedvességfelvételre képes. 

A szárított termény a hűtőzóna alján elhelyezett ürítőberendezéssel, általában szakaszosan üríthető. Az ürítés 

szabályozását a szárítóberendezésbe épített nedvességmérő szenzorok segítik. Az ürítés sebessége harározza 

meg az anyag áramlási sebességét, illetve a szárítóban töltött idejét, amelyet a kezdeti nedvességtartalom 

figyelembevételével szükség szerint módosítani kell. Az első feltöltés során a termény nem szárad le, ezért azt 

szükséges mértékben vissza kell vezetni a szárítóba. 

Mobil terményszárítók 

A stabil terményszárító berendezések mellett találkozunk mobil berendezésekkel is. A mobil terményszárító 

számos előnnyel bír. A tárolótér mellé lehet telepíteni, majd a tároló feltöltése után tobább lehet mozgatni. 

Bérszárításhoz kellő rugalmassággal rendelkezik. 

A mobil szárítóberendezések szerkezeti kialakítása nagy változatosságot mutat. Lehet vízszintes szállítási 

helyeztből felállítható toronyszárító, amely az előzőekben ismertetett módon, gravitációs anyagáramlású. 

Felépítésüknél fogva érvényesíthetők a toronyszárítóknál szokásos energiatakarékos megoldások (pl. a 

hűtőlevegő visszavezetése). 

Gyakran alkalmaznak függőleges építéső, két koncentrációs hengerből álló szárítóberendezést, ahol a belső 

perforált csőben mozog a szárító közeg és a két henger között helyezhedik el a szárítandó anyag. A külső henger 

szintén perforált, így a szárítandó terményen átáramló szárító közeg a perforált felületen távozhat. A szárítandó 

termény feltöltése fogadógaraton és behordó csigán át történik. Az anyag megfelelő rétegvastagságban áramlik 

lefelé, miközben perforált lemezeken át szárítólevegő hatol át rajta. Alul lassú járású csigák az anyagot 

visszaforgató csigához juttathatják, így az anyag szárítás közben keverhető, és a homogén száradás biztosítható. 

Száradás után a termény a visszaforgatást is végző csigához juttatható, amely forgatható ürítő feje segítségével a 

szárító bármelyik oldalára, vagy maga mögé is ürítheti az anyagot. A forgó részek hajtása történhet TLT-ről, 

vagy elektromos motorral. 

A mobil szárítók lehetnek egyszerű keresztáramú szárítók, ahol a szárítandó anyag fogadógaratból kaparóelemes 

szállítóval jut a szárító felső részére, onnan egyenletesen terítve a szárító teljes felületére. Az anyagot tető 

kialakítású terelő irányítja két oldalra. A szárító közeg középről kifelé járja át a szárítandó terményt. Az ürítés 

alul történik a kaparóelemes szállító felhasználásával. 

Siló szárítók 

A szemes termény szárítók másik csoportja a siló szárítók. Ebben az esetben fogadógaratból kaparóelemes és 

serleges felhordók juttatják a szárítandó anyagot a siló felső részén elhelyezett szórótárcsás adagolóhoz. Az 

egyenletesen terített termény 0,5-5 m rétegvastagságban helyezkedik el a perforált padozaton, amin keresztül a 

szárító levegőt ventilátor szállítja. A termény keverését körbe járó függőleges tengelyű keverőcsigák biztosítják. 

A nedves levegő a tető nyílásain keresztül távozik a silóból. A kitárolás a padozat alatt elhelyezett csiga és a 

feltöltésben is szerepet játszó serleges felhordó segítségével történik. 

3. Szemestermény szárítók üzemeltetési jellemzői 

m elp = m 1 w 1 − w 2 1 − w 2 illetve m elp = m 2 w 1 − w 2 1 − w 1 size 12{m rSub { size 8{ ital "elp"} } =m 

rSub { size 8{1} } { {w rSub { size 8{1} } - w rSub { size 8{2} } } over {1 - w rSub { size 8{2} } } } ~ ital 

"illetve"~m rSub { size 8{ ital "elp"} } =m rSub { size 8{2} } { {w rSub { size 8{1} } - w rSub { size 8{2} } } 

over {1 - w rSub { size 8{1} } } } ` left [ { ital "kg"} wideslash {h} right ]} {} A szárítóberendezések 
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legfontosabb üzemi jellemzői az időegység alatt elpárologtatott víz tömege (melp), valamint az egy egységnyi 

víz elpárolotatásához szükséges, úgynevezett fajlagos hőfelhasználás (q). Az időegység alatt elpárologtatott víz 

tömege az alábbi összefüggéssel számítható: 

 [29] 

Ahol: 

1. melp-az időegység alatt elpárologtatott víz tömege [kg/h], 

2. m1  -az időegység alatt a szárítóba jutó termény tömege [kg/h], 

3. m2  -az időegység alatt leszárított termény tömege [kg/h], 

4. w1  -a termény nedvességtartalma szárítás előtt [kg/kg], 

5. w2  -a termény nedvességtartalma szárítás után [kg/kg]. 

q = m t . a H m elp size 12{q= { {m rSub { size 8{t "." a} } H} over {m rSub { size 8{ ital "elp"} } } } ` left [ { 

ital "kJ"} wideslash { ital "kgvíz"} right ]} {} A fajlagos hő felhasználás: 

 [30] 

Ahol: 

1. mt.a -az óránként elégetett tüzelőanyag tömege [kg/h], 

2. H   -a tüzelőanyag fűtőértéke [kJ/kg]. 

A korszerű szárítókban q<4000 [kJ/kg]. 

4. Szellőztetéses szárítás 

A szellőztetéses szárítási módot elsősorban fonnyasztott lucerna szárítására alkalmazzák. Fa rácsszerkezetből fő 

légcsatornát alakítanak ki, amelyen keresztül axiál ventilátor szállít 60-70 ezer m3/h teljesítménnyel levegőt. A 

szárítandó anyagot 35-45% nedvességtartalommal, 3-4 rétegben, rétegenként 4-5,5 m vastagságban rakják a 

rácspadozatra. Egy réteg szárításához ~6 napra van szükség. A már leszállított rétegen át a következő rétegben 

függőleges dugósorok (1-3) által biztosított kürtőkön át jut a levegő. Szárításhoz a környező levegőt 

alkalmazzák, amelynek relatív páratartalma a szárítás kezdetén 85%-ot, később 65%-ot nem lépheti túl. A 

levegő 5-15 oC-os előmelegítésével a szárítás éjszaka, illetve kedvezőtlen időjárási viszonyok mellett is 

folytatható. A szellőztetéses szárítást pajtákban, illetve szárító tornyokban is végezhetik, és bálázott 

takarmányhoz is alkalmazhatják. 

5. Forrólevegős szárítás 
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A forrólevegős szárítást szecskázott takarmány, elsősorban lucerna szárítására alkalmazták. A szárítást 

vízszintes forgó dobban végezték, amely egy, vagy több huzamú volt. A dob belsejében spirál alakban 

elhelyezett ferde lapátok, valamint légáram mozgatta a terményt, egyenáramú rendszerben. A 800-1000 oC 

hőmérsékletű levegő gyors száradást eredményezett. A szárító térben létrejövő intenzív párolgás, valamint az, 

hogy a leszáradt terményt szívó légáram azonnal elszállította, megakadályozta, hogy a száraz anyag 

túlmelegedjen vagy meggyulladjon. Gyakran nyomó és szívó légáram kombinációját alkalmazták. A szárító 

dobok jellemző méretei: hossza ~10 m, térfogata ~ 30 m3. A szárításhoz felhasznált hőmennyiség kedvezőbb, 

mint a szemes termény szárítóknál (3200-3600 [kJ/kg víz]), ennek ellenére a nagy vízmennyiség eltávolítás igen 

energiaigényes. Az energia árak növekedésével a forrólevegős szárítók jelentősége csökkent. 

6. Szemestermények tárolása 

A szemesterményeket felhasználásukig egyensúlyi nedvességtartalom (14%) mellett tárolják. Az egyenlőtlen 

szárítás okozta minőségromlás megelőzése érdekében száradás során a terményt szellőztetik, környezeti, vagy 

előmelegített levegővel. Az állagmegóvó szellőztetéskor alkalmazott légcsere szám 40-60 [m3/m3h]. Szükség 

esetén hűtve tárolás alkalmazható, amikor 0-10 oC hőmérsékletű levegővel 10 oC alá csökkentik a termény 

hőmérsékletét. A tárolók lehetnek silók, tároló tornyok, vagy horizontális tárolók. A toronysilók szokásos 

mérete: átmérő 6-15 m, magasság legfeljebb 25 m, befogadó képessége 350-3000 t, palástjuk általában 

acéllemez. A horizontális tárolók készülhetnek rácspadozattal, ekkor szellőztetéses tárolásra alkalmasak, illetve 

zárt padozattal, ekkor a szellőztetést a termény forgatásával oldják meg. A termény betárolása fogadógarat, 

serleges felhordó és kaparóelemes szállítóval, belső mozgatása és kitárolása mobil rakodógépekkel történik. A 

tárolókban szellőző berendezés biztosítja az állagmegóvást, érzékelőkkel ellenőrizve és szabályozva a termény 

hőmérsékletét, és a levegő relatív páratartalmát. 

A terménytárolók anyagmozgató gépei 

A szemes termények raktáron belüli mozgatásához, forgatásához, ki-, és betárolásához általában folyamatos 

működésű rakodógépeket használnak, amelyek legtöbbször mobil kivitelűek. Jól használhatók a különböző 

felszedő szerkezetekkel (csigás, serlegsoros, kaparószalagos, kaparókaros) felszerelt rakodógépek. A 

rakodógépnél a terményt serlegsoros felszedő szerkezet szedi fel és surrantón keresztül továbbítja 

szállítószalagra. A felszedő szerkezet láncra erősített serlegekből áll, vízszintessel bezárt ~60o-os helyzete 

hidraulikus munkahengerrel szabályozható, vízszintes síkban +45o-ban elfordítható. A felszedett anyagot 

járműre továbbító szállítószalag vízszintes és függőleges síkban egyaránt állítható. 

7. Keveréktakarmányok gyártása 

Kalapácsos darálók 

A keveréktakarmányok gyártásához a terményeket aprítani kell, aminek leggyakoribb művelete a darálás. A 

daráláshoz általában kalapácsos darálót hasznának. A termény garatból, állítható résszabályozón át érkezik a 

darálóba, ahol ütközik a forgórészen elhelyezett lengő kalapácsokkal. Az ütközési és a rosta nyílásainál fellépő 

nyírási energia biztosítja a termény kellő mértékű aprítását. A dara finomsága rostacserével szabályozható, 

amelynél fontos a rostanyílás alakja, mérete, de a darafinomságot befolyásolja a kalapácsok kiképzése, és az 

időegység alatt a darálóba érkező termény mennyisége is. A darálóba kerülő nem aprítható anyagok, (pl. 

fémdarabok) kiválasztására mágneses kiválasztót, vagy fémfogó kamrát alkalmaznak. A kalapácsos darálók 

főbb jellemzői: a kalapácsok kerületi sebessége 80 m/s, fajlagos energia felhasználása 14% nedvességtartalom 

és 5 mm rostanyílás mellett ~6 kWh/t. A darálóból a terményt ventilátor szállítja el és ciklon ülepíti le, ahonnan 

a dara kiereszthető. 

Keverőgépek 

A keveréktakarmányok különböző energiahordozókat, rostanyagokat, zsírokat, fehérjéket, ásványi anyagokat, 

mikroelemeket, vitaminokat, gyógyszereket tartalmaznak. Ezek homogén összekeverését keverőgépek 

biztosítják. A keverőgépek lehetnek szakaszos és folyamatos működésűek. Általánosan használt a csigás keverő, 

amelynél a garatba adagolt anyagot függőleges tengelyű csiga szállítja a tartályban felfelé, ahonnan az 

visszahull, és bizonyos idő elteltével homogenizálódik. A csiga háza csak részben zárt, a csigaház alsó nyílásán 

a keverendő anyag visszajuthat a házba, és újra feljuthat a keverő felső részébe. Ez a körforgás javítja a keverés 

minőségét. A keverés idejének csökkentése és a keverés minőségének javítása érdekében fontos, hogy a 

legnagyobb részarányú összetevőt kell először beadagolni és utána a kisebb részarányúakat. A vízszintes 
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tengelyű keverőgépekben, amelyek folyamatos üzeműek is lehetnek, a keverést csigaszalag és ferde lapátok 

végzik. Ezek a keverőgépek felül nyitott, vagy teljesen zárt házzal is készülhetnek. 

Adagoló- és mérőberendezések 

A keveréktakarmányokban lévő összetevők pontos arányát adagolószerkezetek biztosítják, amelyek térfogat és 

tömeg szerinti adagolók egyaránt lehetnek. Térfogat szerinti a hengeres adagoló, amelynél a lisztszerű anyagok 

adagolását 0,2-1 m/s kerületi sebességű sima henger végzi. Az anyagáram rétegvastagsága résszabályozóval 

állítható. A térfogatáram a henger fordulatszámával és a réteg vastagságával egyaránt szabályozható. A 

tömegáram az alábbi összefüggéssel számítható: 

 [31] 

Ahol:         

1. B - az anyagáram szélessége [m], 

2. v – a henger kerületi sebessége [m/s], 

3. h – a réteg vastagsága [m], 

4. φ – réskitöltési tényező, 

5. ρ – a halmaz sűrűsége [kg/m3].        

Q = z . V 1 . n δφ size 12{Q=z "." V rSub { size 8{1} } "." n ital "δφ"` left [ { ital "kg"} wideslash {s} right ]} 

{} A cellás adagolók különböző cellamérettel készülnek és teljes, vagy részleges ráfolyást biztosító 

szabályozóval rendelkeznek. Ez utóbbi esetben a ráfolyást tolózárral szabályozzák (arányadagoló). Ez a 

módszer nem biztosít pontos adagolást, ezért a szabad ráfolyású cellás adagoló alkalmazása általánosabb. Ebben 

az esetben a tömegáram változtatása a cellás kerék fordulatszámának módosításával lehetséges. A tömegáram az 

alábbi összefüggéssel számítható: 

 [32] 

Ahol:         

1. z – a cellák száma, 

2. V1 – egy cella térfogata [m3], 

3. n – a cellás kerék fordulatszáma [1/s], 

4. ρ – a halmaz sűrűsége [kg/m3].        

Q = D 2 − d 2 π 4 s . n . ρ . φ size 12{Q= left (D rSup { size 8{2} } - d rSup { size 8{2} } right ) { {π} over {4} 

} s "." n "." ρ "." φ` left [ { ital "kg"} wideslash {s} right ]} {} A csigás adagolók apró szemcsés, tapadásra nem 

hajlamos anyagok adagolására alkalmasak. A kiadagolt mennyiség a csiga fordulatszámával szabályozható. Az 

adagolási teljesítmény az alábbi összefüggéssel határozható meg: 
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 [33] 

Ahol: 

1. D – a csigalevél külső átmérője [m], 

2. d – a csigatengely átmérője [m], 

3. s – a csiga menetemelkedése [m], 

4. n – a csiga fordulatszáma [1/s], 

5. ρ- a termény sűrűsége [kg/m3], 

6. φ- töltési tényező. 

A szalagos adagolóknál a rétegvastagsággal és a szalagsebességgel változtatható az adagolási teljesítmény. 

Számítása a hengeres adagolóéhoz hasonló. A fentiek mellett lengőmozgást végző és mérlegrendszerre épülő 

tömegadagolókat alkalmaznak. 

Gyűrűs-matricás prés 

A megkevert dercés abraktakarmány pelletté, vagy granulátummá sajtolható (brikett, vagy pogácsa szálas 

takarmányból préselhető). Préseléssel pontosan adagolható, jól tárolható, nagyobb sűrűségű anyag állítható elő. 

A préselés előtt az anyagot kondicionálják, aminek következtében az anyag jobban tapad, súrlódása, tapadása 

csökken. A préselendő anyag a gyűrűs matrica belsejébe érkezik, ahol terelők egyenletes rétegben terítik. Az 

álló présgörgő kereszten csapágyazott, saját tengelyük közül forgó présgörgők az anyagot a forgó matrica 

furataiba préselik (préselési nyomás 100-1000 bar). A préselvényt kések vágják le. A görgők felülete általában 

recézett. A préselvényt rostára vezetik, ahol a nem kötődött, szétesett anyagot külön választják és visszavezetik 

a présbe. A normálméretű préselvényt hűtik, és hűtés után csomagolják, vagy ömlesztve tárolják. 
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