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Chapter 1. Takarmányok erjesztéses 
tartósításának műszaki ismeretei 

Szálastakarmányok aprításának gépei és eszközei. Horizontális és vertikális tárolók be- és kitárolásának gépei. 

Bálás és fóliazsákos szenázskészítés gépi berendezései. 

1. Szálastakarmányok erjesztéses tartósításának 
kialakult megoldásai 

a.) Szenázskészítés (nedvességtartalom 40-60 %) 

•szenázskészítés vertikális tárolókban (toronysilók) 

•szenázskészítés horizontális tárolókban (például: falközi silók) 

•szenázskészítés fóliazsákban 

•szenázskészítés bálázás utáni fóliacsomagolással (egyedi, csoportos, vagy kazal) 

b.) Szilázskészítés (nedvességtartalom >60 %) 

•szilázskészítés jól erjeszthető szálastakarmányból 

•szilázskészítés rosszul erjeszthető szálastakarmányból (kiegészítő anyagok vagy tartósítószerek hozzáadásával) 

2. Járvaszecskázók felépítése, működése 

2.1. Szálastakarmány aprító (szecskázó) szerkezetek 
járvaszecskázóknál 

A szecskázó szerkezetek tárcsás és dobos rendszerűek lehetnek, kialakulásukat és működésüket az 1. ábrán 

mutatjuk be. 

 

1. ábra: Járvazsecskázó gépeken alkalmazott szecskázó szerkezetek 

Tárcsás szecskázó szerkezet (1/4 dia): A tárcsás aprítószerkezetű gépeknél egy síktárcsára szerelik fel az 

egyenes mozgókéseket. Az aprítás a mozgó- és állókés között történik. A szecska továbbítását a tárcsára szerelt 

dobólapátok végzik. A kívánt szecskaméret a kések számának változtatásával, illetve a behúzó hengerek 

fordulatszámának változtatásával valósítható meg. A tárcsás aprítószerkezetet alkalmazzák a stabil és mobil 

gépeknél egyaránt. 
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Dob, vagy dobos szecskázók (1/5 dia): A késeket rendszerint csavarvonal szerűen, vagy ferdén szerelik fel a 

dob palástjára, hogy a vágás közben folyamatos és egyenletes legyen a terhelés, valamint a metszés feltételei 

teljesüljenek. Az alapgép feladata, hogy a különböző adapterek által levágott, vagy felszedett terményt 

szecskázza, illetve kocsira rakja. Főbb részei: előtömörítő-, etetőhengerek, ellenpengék (állókés), a szecskázó 

dob, melynek palástján helyezkednek el a kések. Az újabb géptípusoknál az előtömörítő hengereknél kerül 

beépítésre a fémérzékelő detektor, amely ha fémet érzékel, azonnal reteszeli az etető-tömörítő szerkezetet, 

illetve ellentétes forgásirányra ad utasítást. 

Elektrohidraulikus sorvezető automatával is felszerelik egyes soros adaptereket (csőtörő és soros 

silókukorica adapter), melyek lényege a következő: Sorérzékelők bajuszok egyikét sorelhagyáskor a 

kukoricaszár valamelyik irányban elmozdítja, a vissza-kormányzást elektro-hidraulikus rendszer végzi. Az 

önjáró járvaszecskázó gép vezetőjének figyelmét nem köti le a gép soron tartása, a szállítójármű 

veszteségmentes töltésére összpontosíthat (1/5 dia). 

Járvazsecskázó gép felépítése, működése: Az 1. ábrán középen bemutatott változatánál a funkcionális 

egységek (adapter, etető szerkezet, szecskázó dob) könnyű ki és beszerelése biztosítja a jó hozzáférést a 

dobkésekhez, valamint a géphez rendszeresített un. ritka- és sűrűkéses dob cseréjéhez (1/7 dia). A termény útja a 

szecskázó és továbbító szerkezeten (1/9 dia): Az adapterből érkező anyag először az előtömörítő, majd az etető 

hengereken halad keresztül. A sűrűkéses szecskázó dob egyenletes terhelés mellett biztosítja akár a 6 mm-es 

szecskahosszat. A szemtermés jobb feltáródása érdekében a szecska, zúzó-roppantó hengerpár között halad 

keresztül. A zúzó-roppantó hengerpár kiiktatható, illetve el is hagyható, ha azt a szecskázandó termék nem 

igényli. Régebben a szemek feltárására a zúzó kosarat is használták, ami egy bordázott rostaszerkezet volt. A 

levágott szecskát addig vágták-zúzták a dobkések, amíg a rostanyílásokon át nem jutott. Alkalmazása a 

szecskázó teljesítményét 30-60%-al csökkentette. A biztonságos szecskakijuttatást a szecskagyorsító segíti, más 

berendezéseknél dobóventilátort alkalmaznak erre a célra. 

A gépeket felszerelik késélező szerkezettel is. A félautomata késélező szerkezetnél a köszörülési sebességet a 

forgódob biztosítja, a köszörűtömböt alternáló mozgással, kézzel kell a dob hossza mentén mozgatni. 

Automatikus kialakításnál a mozgatást hidromotorral működtetett mozgató berendezés végzi (1/8 dia). 

 

2. ábra: Járvaszecskázókhoz kapcsolható adaptere 

2.2. Járvaszecskázók adapterei 

A Járvaszecskázókhoz kapcsolható adapterek (2. ábra és 1/10 dia) a korszerű magajáró szecskázók 

technológiai kiegészítői. Az alapgéphez gyorskapcsoló segítségével lehet rögzíteni a különféle adaptereket. A 
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meghajtást minden esetben az alapgépről kapják. A kaszáló (direktvágó) adapter szálas és pillangós növények 

betakarítására szolgál. A rendfelszedő adapter vezérelt ujjas szerkezete a terményt felemeli és a gyűjtőasztalon 

lévő csigához továbbítja, készülnek egy és két rend felszedésére alkalmas szélességű változatban. A 

silókukorica betakarítására leggyakrabban soros rendszerű adaptereket használunk, de ismert az asztalos, sor-

független változat is. Ez esetben a kaszaszerkezet lehet alternáló mozgású, illetve körkéses rendszerű. A csőtörő 

adapter és a gabona vágóasztal felépítésükben és működésükben azonosak a gabonakombájnok adaptereivel, a 

bemutatott változatnáll egy közbülső adapteren keresztül csatlakoznak a járvaszecskázóhoz. Az 1/11dia egy 

másik géptípushoz (F-281) gyártott adaptereket mutatja be. Asztalos silókukorica adaptert csak ehhez a géphez 

gyártanak. Kifejlesztették a körkéses (rotációs- ellenpengés vágószerkezetű) adaptert, amely univerzálisnak 

tekinthető, egyesíti a kaszáló és silókukorica adaptert (Bemutatását lásd az 1/12 dián). 

A szecska méretének beállítása a kések számának és az áttételnek a változtatásával valósítható meg (1/13 dia). 

A szecskázódob késtartó tárcsáin a késtartó vánkosléceket tartó furatokat úgy helyezték el, hogy 2-3-4-6-8-12 

db. kés kiegyensúlyozott felszerelése valósítható meg. Ezen kívül az etetőhengereket hajtó hajtómű három 

különböző áttétellel működhet. Így az elméleti szecskahossz 5,5-150 mm-es tartományban, 14 fokozatban 

állítható. 

3. Silózott takarmányok tárolásának műszaki kérdései 

3.1. Horizontális silók be- és kitárolásának gépei 

A nagyobb telepeken kezdetben párhuzamos oldalfalakkal rendelkező ún. áthajtós rendszerűek, majd a 

korszerűbbnek tekinthető három oldalról zárt kialakításúak épültek (1/14 dia). Nagyobb mérettel rendelkeznek, 

szélességük 12-22 m, magasságuk 2,5-5 m, hosszuk általában 30-50 m. Szenázs és szilázs készítésénél a 

szarvasmarha telephez a szükséges tárolókapacitást 2-4 szakaszból célszerű kialakítani. A három oldalról zárt 

horizontális silók töltése (építése) nem igényel speciális gépeket. A takarmányt általában önürítős vagy 

billenőplatós ún. szecskafelépítménnyel rendelkező szállítóeszközök hordják be a járvaszecskázótól. A kiürített 

vagy lebillentett takarmányt tolólappal, vagy tolóvillával felszerelt taposást végző traktor juttatja fel a halomra 

és egyúttal a terítést is elvégzi. A falközi silók szélességi mérete itt lehetővé teszi a szállítójárművek 

megfordulását, így a kerekkel nem szennyezik a takarmányt. 

3.2. Vertikális tárolók be- és kitárolásának gépei 

A toronysilók töltése – az ürítési rendszertől függetlenül – azonos módon felülről történhet. A szecskázva 

betakarított és beszállított takarmány fogadó-adagoló asztal és a dobóventilátor segítségével kerül a 

tárolótérbe.A toronysilók az ürítés módját tekintve eltérők. Csoportosításuk is ez alapján történhet. Az erjesztett 

takarmány kitárolása történhet felső és alsó ürítéssel. A felső kitermelővel felszerelt tornyoknál a középső 

ejtőaknás, az oldalsó ejtőaknás és a felső ürítésűek ismertek. A felső kitermelésűeknél az erjesztett takarmányt 

csigás, csipkés marótárcsás, vagy láncos szerkezetek lazítják fel és terelik középre. A csipkés marótárcsás 

változatnál (1/15 dia) a középre terelt takarmány szívó-nyomó rendszerű pneumatikus szállítórendszerrel kerül 

ki a toronyból, amely a töltést és ürítést is elvégzi, csak fordított üzemben. A csigás és a maróláncos 

szerkezetűeknél a felmart takarmányt a dobóventilátor egy flexibilis kifúvó csövön (1/16 dia bal oldali ábra), 

vagy oldalt elhelyezett ejtőaknán juttatja ki a toronyból. A csigás kitermelő berendezéseket alkalmazták középső 

ejtőaknás kivitelnél is, ilyenkor az aknát a töltéssel egy időben, egy hengeres test folyamatos felfelé húzásával 

alakították ki. A szem-csutka keverék és nedves szemeskukorica tárolására alkalmas speciális felső kitermelésű 

középső ejtőaknás toronysiló változatnál ugyanúgy csipkés marótárcsák találhatók, a siló közepére nyílásokkal 

állított fém ejtőakna került. A felmart és középre terelt szemcsés szerkezetű termény a nyílásokon átjutva 

lehullik a torony alján elhelyezkedő kitároló csigához. A tornyokban fellépő nyomásingadozás leggyakoribb 

megoldása a légzsákok alkalmazása. A légzsákok elhelyezhetőek a kupolákban vagy a tornyon kívül. 

Az alsó ürítésűek (1/17 dia) általában vízszintes fenékkel épült acéllemez tornyok, melyeknél a kitermelő 

szerkezet két fő egységből áll. A tépőfogakkal ellátott marólánc a halmaz alján körbe forogva középre hordja a 

kimart takarmányt, amit a kihordólánc szállít ki a torony oldalán található ürítőnyíláson keresztül. Az alsó 

ürítésű tornyoknál a kitárolás miatt a megengedett szecskahosszúság 2 cm. A kúpos fenékkel rendelkező 

toronysilók is készülnek kisebb, 200-500 m3-es tárolótérrel monolitbetonból. Ezeknél a kitároló szerkezet 

egyetlen maróláncból áll, az ürítőnyílás a torony középpontjában az alapnál található, így a marólánc által 

felmart és középre hordott takarmány a nehézségi erő hatására magától kihullik. A marószerkezet bármilyen 

helyzetben „bejáratható” és ki is vehető a toronyból. 
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4. Bálacsomagoló-gépek felépítése, működése, 
változatai 

 

3. ábra: Bálacsomagoló gépek működési elve 

A jelenleg használt bálacsomagoló gépek működési elve a 3. ábrán tanulmányozható. A csomagolás fóliacsík 

átlapolt 4 rétegű felcsévélésével (egyszeres 75%-os átlapolással, vagy kétszeres 50%-os átlapolással) történik, 

ami összetett mozgást igényel. A nagybálák egyedi csomagolásánál a hossztengely körüli elforgatással 

biztosítható az átlapolás. A csomagoló fóliának a bála körüli csévélése történhet körbeforgó csévélőkarral (a 

fóliatekercs a karon található, a és b változat), valamint a forgatóasztal körbeforgatásával (c változat). A d ábrán 

a bálák csoportos csomagolására alkalmas vontatott gép működési vázlata látható. A csomagolásra polietilén ún. 

sztrecsfólia használható, melynek szélessége 50 vagy 75 cm, vastagsága 20 vagy 25 mm. A tömöríthetőség és a 

felhasználás megkönnyítése érdekében a bálázóknál beépítésre került a bálázandó anyagot szeletelő-szerkezet 

(1/19 dia). Általában egy szeletelő késsort alkalmaznak, melynél 14 db 70 mm osztástávolsággal elhelyezett kés 

található. A kések törés ellen egyedi rugós biztosítással rendelkeznek. A bálacsomagoló gépek készülnek 

függesztett, vontatott és stabil kialakításban is. Az újabb mobil változatok alkalmasak a bálák felvételére és 

csomagolás után a torlóra történő visszahelyezésre (1/20 és 1/21 dia). Készülnek továbbá kombinált bálázó-

csomagoló gépek, melyeknél az új bála elkészítése közben az előző bála csomagolása megtörténik. Az elkészült 

bála kötözése közben a becsomagolt bála kiadása a tarlóra megtörténik (1/22 dia). A csomagolt hengeres 

bálákhoz is alkalmazható univerzális fogóeszköznél a szabadon hagyott tüskékkel a fóliázatlan bálák rakodása 

végezhető, a felhelyezett szabadon forgó görgőkkel a csomagolt bálák óvatosan kezelhetők, rakodhatók. 

Szögletes csomagolt bálákhoz a fogóeszközt a bála méretének megfelelően, állíthatóra kell kialakítani. (Mindkét 

változat az 1/23 dián látható.) 

A bálák csoportos csomagolásának előnye a csomagolóanyag megtakarításban jelentkezik, itt ugyanis a 

hengeres és szögletes nagybálákat egymás után véglapjukkal érintkezve helyezik fel a csomagoló gép 

szállítószalagjaira. A fóliatakarást csak a bálák palástfelületén kell elvégezni, a csévélést egy – a bála körül 

körbeforgó – abroncsszerkezet végzi. A fóliatekercs rögzítése is ezen történik (1/24 dia). Az átlapolást is 

biztosító továbbító mozgást a szállítószalag és a működtető erőgép együttesen biztosítja. 

Fóliazsákba történő silózás: A szálas és szemestakarmányok erjesztéses tartósítása megoldható nagy átmérőjű 

fóliatömlő felhasználásával is. A technológia része egy speciális töltőgép, melynek vontatása és üzemeltetése 

erőgéppel történik (1/25 dia). A fogadó-adagoló garatba a takarmány hátrafelé ürítéssel vagy billentéssel 

juttatható a szállítójárműről. A fóliatömlő átmérője 2,40-2,62 m, hossza 33, 50 és 66 m. A fóliazsákban 

tartósítani lehet a teljes kukorica-növényzúzaléktól a csőzúzalékon és nedves szemes terményen át a fű- vagy 

lucernaszenázzsal bezárólag az összes erjeszthető takarmányt. 
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Chapter 2. Zöldtakarmányok 
szárítása, tárolása 

Szálastakarmányok betakarításának rövid áttekintése. Szálas széna készítés. Szénakészítés szecskázott vagy 

szeletelt szálastakarmányból. Forrólevegős szárítmány készítés szecskázott szálastakarmányból. 

1. Szálastakarmányok betakarításának alapgépei 

1.1. Rotációs kaszák felépítése, működése 

A szálastakarmányok betakarításánál az első művelet a termény levágása, amihez alternáló és rotációs 

vágószerkezetű kaszákat használnak. A rotációs vágószerkezet az elterjedtebb, mely lényege a lengőkésekkel 

felszerelt forgórész, amelyen a kések a csapszeg körül szabadon elfordulhatnak. A centrifugális erő hatására a 

kések sugárirányba állnak, és előrehaladás közben ellenpenge nélkül vágják el a szálakat. A megtámasztás 

nélküli vágást a nagy késsebesség (min. 50-60 m/s) teszi lehetővé, amely gyorsabb haladási sebességet 

(munkasebességet) biztosít. A rotációs vágószerkezettel felszerelt kaszálógépek két csoportja ismert (2/3 dia): a 

felső hajtású (a.) (dobos), illetve az alsó hajtású (b.) (tányéros) változat. A dobos vágószerkezet robusztusabb 

kivitelűek, nagyobb igénybevételeket is kibírnak, ezért használatuk a gyakorlatban jobban elterjedt. A késcsere 

egyszerűen elvégezhető, a tartómagasság állítható. Ezekre mutat példát a 2/4 dia. 

A tarlómagasság beállítása: A rotációs vágószerkezetnél a tarlómagasságot és a talajon csúszó tányérok, 

csúszótalpak talpnyomását kell beállítani. Felsőhajtású gépeken a következő módon: 

• forgórészek tengelyének megdöntésével 

• csúszótányérok cseréjével 

• csúszótányérok tengelyirányú állításával 

Alsóhajtású gépeknél a tarlómagasság állítását tartógerenda döntésével kell végezni. A csúszótalpak nyomása 

tehermentesítő rugóval változtatható. 

Különböző szársértővel felszerelt rotációs kaszák: A rotációs kaszák mindkét változata felszerelhető 

szársértő berendezéssel, így a kaszálással egy időben a száradást elősegítő művelet is elvégzésre kerül. Ezek a 

szársértők önálló fődarabot képeznek, így könnyen eltávolíthatóak, ha munkájukra nincs szükség. Gyepeknél és 

fűféléknél a lengőujjas szársértőket, míg pillangósoknál acélból és gumiból készült hengerpárokat alkalmaznak 

(2/5 dia). Ez utóbbiaknál alkalmazásuk szenázs és szénakészítésnél egyaránt javasolható. 

1.2. Rendkezelők 

Csillagkerekes rendsodró: Univerzális rendkezelőnek tekinthető. TLT hajtást nem igényel, a sodrást végző 

csillagkerekeket a széna, ill. a talaj hajtja. Nagy terméshozamok betakarítására kevésbé alkalmas, mert a nagy 

szénatömeg mozgatásakor már nem elég a talaj hajtóereje, viszont munka közben kíméletesen bánik a renddel, 

ami elsősorban a pillangósok betakarításánál jelenthet előnyt. A több munkaművelet elvégzését a vontatási irány 

és a csillagkerekek szögállásának változtathatósága teszi lehetővé. Az elvégezhető munkaműveletek a 

következők: laza forgatás, kis sodrat lazítás, nagy sodrat készítés, sodrat forgatása és áthelyezése stb. 

(Részletesen lásd a 2/6 dián.) 

Merevujjas forgóvillás rendkezelő (2/7 dia): A merevujjas forgóvillás rendkezelők függőleges tengelyű 

forgórészei TLT-ről hajtottak. Munka közben az egyes forgórészek állítható magasságú és dőlésszögű 

támasztókerekek segítségével külön-külön elmozdulnak és kopírozzák a talajt. A szomszédos rotorok egymással 

szembeforognak, így a fogak által szállított szálastakarmányt hátraviszik, és mögöttük szétterítik, így 

felhasználhatók szűkített rend terítésére, illetve a szőnyegrend forgatására. Működéséből adódóan mindig páros 

számú forgórész található egy gépen, számuk 2-10 db. A nagyobb munkaszélességű vontatott gépek 

oldalszárnyai szállítási helyzethez felcsukhatók. 
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Vezérelt ujjas forgóvillás rendkezelő: Függőleges tengelyű forgórészei szintén TLT-ről hajtottak. A villakarok 

görgői az agy vezérlőpályáján legördülve a rugós ujjakat a célnak megfelelően állítják be a forgás során. Mint 

egycélú gép rendrakással a rendképzésre használható (2/8 dia). Állítható, ponyvás vagy gereblyés 

rendhatárolóval szerelik fel. 

Univerzális forgóvillás rendkezelő munkafázisai: Az univerzális rendkezelő gépek megfelelő beállítás mellett 

elvégzik az előbbi két géppel megvalósítható valamennyi műveletet (rendterítés, rendforgatás és rendképzés, 

lásd 2/9 dia). TLT hajtású forgórészekkel készülnek, melyeknél a forgásirány megváltoztatható (azonos, vagy 

ellentétes), valamint a villaágak vezérelt, vagy merev állású üzemmódba kapcsolhatók. 

1.3. Rendfelszedő pótkocsi 

A rendre vágott zöld, fonnyasztott vagy száraz szálastakarmányok felszedésére (esetleg darabolására), 

szállítására és a rendeltetés helyén történő kiürítésre (esetleg kiosztásra) szolgál. A rendfelszedő kocsik 16-40 

m3 raktérrel 2,5-7 t terhelhetőségű kivitelben készülnek. Mellső részén rendfelszedő és szállító továbbító 

szerkezet, a kocsiszekrény alján kaparóléces szállító található. 

A korszerűbb típusokat továbbá ellátják szeletelő szerkezettel, így kisebb gazdaságokban eredményesen 

használják silózásnál akár a járvaszecskázók kiváltására is. A szeletelő szerkezet általában két késsorral 

rendelkezik, melyek külön-külön billenthetők be a továbbító csatornába. Így 5cm és 10cm is lehet a szelet 

nagysága az igénytől függően. Felszerelhetők továbbá oldalra kiadagoló szerkezettel (4. ábra), amely a szenázst 

dobventilátorba az zöldtakarmányt jászolba lehet adagolni. 

 

4. ábra: Oldalra adagolóval felszerelt rendfelszedő kocsi 

Készülnek un. szuper szeletelőszerkezetű változatok is, melyeknél a 3,5 cm-es a legkisebb méretű szelet. Az 4. 

ábrán bemutatott változatot felszerelték továbbá oldalra kiadagoló szerkezettel, ami lehetővé teszi pl. a 

dobóventillátorba és jászolba történő egyenletes adagolást. 

1.4. Petrence készítő gépek 

A petrencekészítő gépek két változata ismert, egyiknél van, másiknál nincs tömörítő szerkezet. A tömörítő 

szerkezet nélküli változatnál (2/11 dia) a petrencekamra mérete 4,8×3,0× 3,3 m. A traktor és a petrencekészítő 

közé vontatott járvaszecskázót kapcsolnak, amely a felszecskázott anyagot (lucerna, fűfélék, kukoricaszár) 

dobóventilátor segítségével juttatja a raktérbe. Tömörítés nem történik, a rázkódás és a szecska mérete határozza 

meg a tömörséget. Az elkészült petrencéket általában a tábla szélén tárolják, a gépnek billenő, kaparóláncos 

fenékszerkezete van, így egyben tudja lehelyezni oda. A petrencék manipulálása (szállítás, bontás, esetleg 

közvetlen kiadagolás) speciális berendezéssel történik, amely szintén a billenthető kaparóláncos 

fenékrendszerével egészben tudja felvenni a petrencét. Erre legtöbbször közvetlenül a felhasználás előtt kerül 

sor. 
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A tömörítő szerkezettel rendelkező petrencekészítő gép (2/12 dia) hazánkban is gyártott típusa 30m3-es raktérrel 

rendelkezett, 3-5 t tömegű petrence készítésére volt alkalmas, melynek sűrűsége min. 100-120 kg/m3. A gépet 

felszerelték egy lengőkéses szecskázóval, így nincs szükség külön kapcsolt járvaszecskázóra. A tömörítés 

hidraulikus munkahengerekkel mozgatható kupolával történik. A lazán betöltött anyagot 3-5 ismétlésben a 

kupola lehúzásával tömörítik. A tömörített bála szerkezete egységesebb, a felső része legömbölyített lesz, így 

kisebb a beázásból származó romlás lehetősége. Készülnek kisebb, 15m3-es változatban is, amelyet elsősorban 

kukoricaszárhoz használnak. A petrencekészítők alkalmazása csak nagy létszámú tehenészeti telepeken lehet 

célszerű. A magyarországi szakosított tehenészeti telepeken nem tudtak elterjedni. 

1.5. Hengeres és szögletes nagybála készítők 

Változó présterű hengeres nagybálázó: A hengeres nagybála készítő gépek változó és állandó présterű 

változatban készülnek. A változó présterű hengeres nagybálázónál a végtelenített gumiszalagok (hevederek) 

formázzák állandó tömörségűvé a bálát (lásd 2/13 dia). A bálák hossza rendszerint 120, ill. 150 cm, átmérője 

max. 180 cm. A változó présterű hengeres bálázók először a bála magját készítik el, ami gumiszalagok szorítása 

közben folyamatosan nagyobbodik, tömörségük állandó. A bála átmérője és tömörsége változtatható. Készülnek 

végtelenített láncos tömörítő szerkezettel is. 

Állandó présterű hengeres nagybálázó: Az állandó présterű hengeres bálázóknál a rendfelszedő által préstérbe 

adagolt takarmányt a hajtott formázóhengerek (2/14 dia), vagy hevederek, kaparóláncok forgásba hozzák, és a 

préstér feltöltődése után tömörítik, így a képződő bála közepe lazább, a kerület mentén tömörebb lesz. Ezért a 

pillangós takarmányoknál is alkalmazható, mert vonódott állapotban, minimális levélpergés mellett végezhető el 

a bálázás, a laza mag az utószáradást lehetővé teszi. A bála mérete az adott gépnél állandó, ezért változó 

méretben készülnek a bálázók. 

Az állandó présterű hengeres nagybálázók készülnek folyamatos üzemű változatban is (2/15 dia). A folyamatos 

üzem egy előtároló tér kialakításával, valamint gyors kötözési mód alkalmazásával valósítható meg. A 

bálázandó szálas szénát vezérelt ujjas rendfelszedő és szintén vezérlet villás továbbító juttatja a préstérbe az 

adagolóhengerig. A villás továbbítószerkezet szükség esetén szeletelésre is alkalmassá tehető. Amikor a készülő 

bála tömörsége eléri a beállított értéket az adagoló henger leáll, a felszedett széna az előtároló térbe gyűlik, 

közben a necchálós kötözés és a bála kidobása megtörténik menet közben. Ezt követően az előtárolt szénát az 

adagoló henger a préstérbe juttatja a folyamatosan érkezővel együtt. 

Különleges hengeres nagybálázónak tekinthető az 1. előadásban bemutatásra került, bálacsomagolóval 

felszerelt bálázó gép. Alkalmazásával a bálázást követően – addig, amíg a következő bála elkészül – a 

csomagolás megtörténik. A tarlóra a becsomagolt szenázsbála kerül lehelyezésre, amit kíméletes módon kell 

elvégezni. Tulajdonképpen két gép (bálázó és csomagoló) egybeépítése történt, alkalmazásával idő és költség 

takarítható meg. 

Szintén különlegesnek tekinthető a kombinált présterű hengeres nagybálázó gép. Egyesíti az állandó és 

változó présterű gépek előnyeit (2/16 dia). A középső mag nem lesz túlzottan tömör, ugyanakkor a bála többi 

része egyenletesen tömör marad, így tároláskor állékonysága kedvezőbb. 

Szögletes nagybálázó: A szögletes nagybálázók csúszódugattyús, nyitott csatornás újabb változatai a 

gazdaságon belül felhasználásra kerülő szalma, széna és szenázs készítésére is alkalmasak. A csúszó-dugattyú 

egy munkamenete alatt az előtömörítő szerkezet 3-5 kisebb csomót készít, azt juttatja a préstérbe, ezáltal a bála 

felhasználáskor könnyebben szétszedhető, kézi munkával is manipulálható. Nagy munkateljesítménnyel és jó 

munkaminőséggel dolgoznak gyep, illetve lucernaszéna betakarításánál, valamint szenázsbála készítésnél is. Ez 

utóbbi esetben az előkészített bálák egyesével, vagy csoportosan becsomagolhatók (lásd 1. előadás), vagy 

kisebb kazalba rakva fóliával légmentesen lezárhatók. 

2. Szálastakarmány szárító berendezések 

2.1. Szellőztetéses kazalszárítók 

A szálas széna szellőztetéses szárítására Magyarországon a nagyüzemi viszonyoknak megfelelő un. Vámosi-féle 

szellőztetéses kazalszárítókat alakították ki (lásd 2/18 dia), melyeket több ezres darabszámban üzemeltettek, és a 

bálázott szálastakarmányoknál is használták. A 7×20 m alapterületű 10-12 m magas három dugósoros 

változatnál 3-4 rétegben (4-5,5 m-es rétegvastagsággal) a zárt dugók fölfelé húzásával történt a szellőztetéses 

szárítás (a.) változat). Egy kazalban 150-220 t széna szárítható le. A 35-45%-os nedvességtartalomra 
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fonnyasztott lucerna szárítása környezeti levegővel átlagosan 6 napot vett igénybe rétegenként. Az egy 

dugósoros változatú kazalszárítónál az alap szélessége 5 m (b.) változat). A száradás egyenletesebb, így az 50% 

nedvességtartalmú szálastakarmány is biztonságosan leszárítható volt. Egy-egy rétegbe 50-60 t fonnyasztott 

zöldtakarmány rakható fel. A 40-45% nedvességtartalomra fonnyasztott lucernából nagynyomású szögletes 

kisbálázó géppel készített bálák szellőztetéses szárítására is alakítottak ki az egy kürtősoros szerfavázas 

szellőztetéses bálaszárítót (c.) változat). Egy kazalba 50-70 t bálázott széna rakható be. 

2.2. Szénatorony 

A járvaszecskázóval vagy szeletelőkéses rendfelszedő-rakodó kocsikkal feldarabolt szálastakarmány teljesen 

gépesíthető szellőztetéses szárító-tároló berendezésekben is kiszárítható. Ezek egyik változata a szénatorony 

(2/19 dia). A szénatoronynál a központi légelosztó csatornából sugárirányban haladva, változó keresztmetszetű 

rétegek átszellőztetésére kerül sor. A kör vagy többszögletű keresztmetszettel rendelkező szénatornyok perforált 

oldalfalú vagy oldalfal nélküli kialakításúak lehetnek. A hengeresek általában 7-8 m átmérővel és 10-14 m 

magassággal készülnek és befogadóképességük 50-90 t széna. A töltés dobóventillátorral v. szecskázó-fuvóval, 

az ürítés körbeforgó csillagkerekes kaparószerkezettel történik. Töltéskor egy felfelé folyamatosan emelésre 

kerülő hengerrel szellőztető akna kerül kialakításra, amely ürítéskor ejtőaknaként funkcionál. Levegő 

előmelegítés esetén a szellőztetőlevegő ajánlott maximális hőmérséklete 28-30°C. Magyarországon az oldalfal 

nélküli változatokat (SzT-1 és SzT-18 típus) gyártották, elterjedni azonban nem tudtak. 

2.3. Szénapajta 

A legújabb szénakészítési eljárásnál a darabolt szálastakarmány szellőztetéses szárítása tető alatt, szárító-tároló 

pajtákban történik. A teljes technológia jól gépesíthető, biztonságosan jó minőségű, zöldszínű lucernaszéna 

készíthető. A szárító-tároló pajta alján légelosztó rácsozat van (2/20 dia). Az egyenletes és laza rétegű betárolást 

teleszkópos szénaelosztó berendezéssel kiegészített dobóventillátoros fúvó biztosítja. A betároló szénafúvó 

táplálását fogadó-adagoló asztal végzi. A nagyüzemi szárító-tároló pajtába rendszerint 4-6 db 50-200 m2 

alapterületű pajtarekesz található. Naponta 1,5-2,0 m vastag réteg tárolható be egy-egy rekeszbe, amely 2 nap 

alatt szárad ki. Egy rekesz kb. 10 nap alatt tölthető fel a 6-8 m-es tárolási magasságig. 

2.4. Átmenő rendszerű körszárító 

Az átmenő rendszerű szárítók rendszerint kisebb méretűek és szakaszos üzemben működnek. A fajlagos 

levegőáram 0,2-0,4 m3/s.m2, a szellőztetőlevegő hőmérséklete 40-65°C. Kialakításukat tekintve kör- és 

szekrényes szárítók lehetnek. A körszárítók 5-7 m-es átmérővel készülnek (2/21 dia). Betárolás és kitárolás 

hasonló gépekkel végezhető el, mint a szénatoronynál. Betárolási magasság 2,5-3,0 m. A szekrényes szárítók 

25-40 m2-es alapterülettel 2-2,5 m betárolási magassággal rendelkeznek. Az egyrészes szekrényes szárítók 

töltése pl. maródobos adagoló elosztó szerkezettel is végezhető. 

3. Nagybálás szénaszárítás 

A hengeres nagybálák környezeti, illetve napcsapdával előmelegített levegővel történő szellőztetéses szárítására 

hazánkban is alakítottak ki berendezéseket. Pl. az NK-2 típusú napcsapdás, nagybálás lucernaszárító 

berendezésnél műanyag fóliaalagútban történt szívott rendszerben a szellőztetéses szárítás. A 2×58 db bálát 

csillekerekeken gördülő 24 m hosszú kocsi-szerkezetre helyezték fel és felülről fóliával takarták. A kocsi-

szerkezetet szellőztetéskor a 44 m hosszú fóliaalagút közepén, a szívócsatorna fölött helyezkedett el, és a 

ventillátor a 8-10°C-al felmelegedett levegőt a bálákon tengelyirányban szívta át. A szárítás így 2,5-3 napot vett 

igénybe, a fajlagos villamos energia felhasználás 30-40 kWh/t-ra adódott. A bálák átcseréléséhez a kocsi- 

szerkezetet síneken kigördítették a fóliaalagútból. 
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5. ábra: Moduláris felépítésű nagybála szárító berendezés 

Az 5. ábra részletein egy új olasz gyártmányú moduláris felépítésű nagybála szárító berendezés egyik kiviteli 

rendszere és gyakorlati megvalósulási formája látható. Készül egyszintes, 8 bála szárítására és kétszintes 12, 

illetve 16 bála szárítására alkalmas kivételben. Eltérő szerkezeti kialakításúak a hengeresés a szögletes 

nagybálák szárítására alkalmas változatok (2/23 dia). A nagybálák 40-45% nedvességtartalomra fonnyasztott 

szálastakarmányokból készíthetők a szárításuk a biztonságos tárolás érdekében 12-15% nedvességtartalom közé 

történik, így levélpergési veszteség nélkül készíthető bálázott széna pillangós takarmányokból is. A szellőtető 

levegőt többféle, akár biomassza tüzelésű fűtőberendezéssel víz-levegő hőcserélővel melegítik elő 35-40ºC-ig 

(25% relatív páratartalom). 

4. Forrólevegős zöldtakarmány szárítók 

 

6. ábra: Egyhuzamú (a) és háromhuzamú (b) forgódobos gyorsszárító felépítése 

A szárítódob kialakítása lehet egy- és háromhuzamú (lásd 6. ábra). A hőveszteség csökkentése érdekében a 

dobok külső felületét szigeteléssel látják el, belső paláston pedig az anyag bolygatását, lazítását végző lapátok 

találhatók. Nyugat- és Észak-Európában az egyhuzamú forgódobos szárítók (a. ábra) terjedtek el, mivel a 

fűfélék és egyéb lédús (pl. répaszelet) takarmányok szárítására – lassúbb dobfordulattal üzemeltetve – 

alkalmasabbak. A háromhuzamú dobok (b. ábra) a lucerna szárítására kedvezőbbek. 

A száraz szecska leválasztása szecskaciklonba történik, ahonnan cellás adagoló juttatja a darálóba. A 

zöldtakarmány-liszt pneumatikus szállítással jut a lisztciklonba és közben le is hűl, így közvetlen lezsákolható, 

esetleg a pelletáló gépre juttatható további feldolgozás végett. A dobban egyenáramú, bolygatott anyagrétegű 

szárítás történik. A ventilátor által keltett szívó hatás a szárítódobban azonos irányban mozgatja a szárítandó 



 Zöldtakarmányok szárítása, tárolása  

 10  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

anyagot és a forró szárítóközeget, amely levegő-füstgáz keveréke. A magas hőmérsékletű (800-1000ºC) 

szárítóközegben gyorsan elérhető a kívánt nedvességtartalomra történő szárítás (kb. 4-5 perc). A szárítóközeg és 

a száradó anyag hőmérsékletének változását a szárítódobban a 2/25 dia jobb oldali ábráján mutatjuk be. A 

szárítóközeg 100-130ºC, az anyag max. 60-70ºC hőmérséklettel távozik dobból. 
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Chapter 3. Szemestermények 
szárítása és tárolása 

Nedves termények szárítástechnikai tulajdonságai. Szárítólevegő állapotjelzői, i-x diagram. Szemestermény 

szárító berendezések felépítése, működése és üzemeltetése. Szemestermények szellőztetéses szárítása, tárolása. 

Szemestermények tárollók kialakítása, gépesítése. 

1. Nedves termények szárítástechnikai tulajdonságai 

1.1. Vízelvonási módok 

Vízelvonásnak nevezzük azokat a folyamatokat, amelyek során az anyagok nedvességtartalma csökken, 

dehidratálódik (3/3 dia). A vízelvonás lehet: 

• mechanikus vízelvonás (pl. préselés, centrifugálás), 

• fizikai-kémiai vízelvonás (pl. nedvszívó, deszikáns anyagok illetve a vízzel kémiai reakcióba lépő vegyületek 

segítségével), valamint 

• hőközlés hatására bekövetkező vízelvonás, amikor a vízelvonás halmazállapot változás közben megy végbe. 

Ez utóbbi esetben szárításról beszélünk. A következő halmazállapot változások fordulhatnak elő: 

víz -> vízgőz, pára (párolgás) 

víz -> jég (fagyás) 

jég -> vízgőz, pára (szublimáció) 

Hőközléses (energiaközléses) szárítási módoknál (3/4 dia) a halmazállapot változás: víz ® vízgőz, pára 

(párolgás). Módjai a következők: 

• konvekciós: hőszállító közeggel (pl.meleg levegővel) működő; 

• kondukciós: kontakt hővezetéses, a nagyobb energiájú részecskék átadják energiájukat a szomszédos, kisebb 

energiájú részecskéknek 

• elektromágneses, dielektromos: mikrohullámú, nagyfrekvenciás egyik esete a radiáció, hősugárzás: pl. 

infravörös szárító, napsugárzás 

• a fentiek kombinációja 

Konvekció hőközlésű szárítás terjedt el a mezőgazdasági termények szárításánál. A vízelvonáshoz 

szükséges hőt és az elpárolgott folyadékot (vízgőzt) is ugyanaz az áramló közeg (pl. a szárító levegő) szállítja. A 

konvenciós hőközléses szárításnál a szárítóközeg hőmérséklete alapján beszélünk: 

• környezeti levegővel történő szellőztetéses szárításról (tsz=10-30ºC) 

• előmelegített levegővel történő szellőztetéses szárításról (tsz=25-40ºC) 

• meleg levegős szárításról (tsz=50-200ºC) 

• forró levegős szárításról (tsz=500-1200ºC) 

1.2. Szárítandó termény nedvességtartalma 

A szárítástechnikában kétféle nedvességtartalmat használnak: 
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Száraz bázison mért (sz.b.):  

Nedves bázison mért (n.b.):  

ahol: mw:víz tömege; 

md: szárazanyag tömege. 

Átváltás: 

 

A gyakorlatban a nedves bázison mért nedvességtartalmi értéket használják. A szárazbázison mért 

nedvességtartalom használata a kutatásban jelent előnyt, ugyanis a szárazanyag tartalom állandó, így jobb 

viszonyítási alap, mint a folyamatosan csökkenő nedves tömeg a nedves bázison mért nedvességtartalom 

esetében. 

1.3. Mezőgazdasági termények száradási tulajdonságai 

 

7. ábra: Mezőgazdasági termények száradásának jellemző fázisai 

A szemestermények is kapillár-pórusos kolloid anyagok, így a száradási tulajdonságaik vékony réteg esetén és 

adott szárítóközeg-hőmérsékletnél a 7. ábra és a 3/6 dia ábra részletei szerint alakulnak. 

Az ún. állandó száradási sebességű szakaszban (1. szakasz) az anyaggal közölt hő kizárólag a nedvesség 

elpárologtatására fordítódik, a száradás sebessége (dx/dt) és az anyag hőmérséklete (tm) állandó. (Az állandó 

száradási sebességű szakasz kezdetén, amíg az anyag felmelegítése történik,az állandóság nem áll fenn). A 

nedvesség csökkenésével (X) a kapillárisok összehúzódnak, a párolgási zóna az anyag belseje felé húzódik, az 

anyag hőmérséklete nő, a száradás sebessége csökken (2., un változó sebességű szakasz első része). A 3. 

szakaszban (a változó sebességű szakasz második része) a száradás sebessége tovább csökken, a 
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maghőmérséklet pedig tovább nő. Ebben a szakaszban az átlagos nedvességtartalom az egyensúlyi 

(tárolhatósági) nedvességtartalom alatt van, ezért ez számunkra érdektelen. 

A jobboldali ábrán a szemes kukorica száradási görbéi láthatók különböző szárítóközeg-hőmérsékleteknél, 

vastag réteg esetén. 

1.4. A szárítandó anyag károsodási lehetősége a szárítás során 

A 7. ábrán megfigyelhető, hogy az anyag hőmérséklete csak alacsonyabb (kb. 20%-nál kisebb) 

nedvességtartalomnál emelkedik meg jelentősebben. 100 ºC-nál magasabb hőmérsékletű szárításnál az anyag 

felmelegedése már 20% fölött is átlépi a károsodási határértéket (lásd 3/7 dia). Az újabb szárítási 

technológiáknál ebből következően nem javasolt 100 ºC fölé menni, különleges esetben engedhető meg a 110 

ºC. Az aminosav tartalom csökkenése már 100ºC-os szárítólevegő hőmérséklet alatt is elkezdődik, de mértéke 

nem jelentős. 

Jelentős beltartalmi károsodás következhet be a szárítás során, ha a technológiát (szárítási hőmérséklet, 

hőntartási idő, hősokk, stb.) nem jól választjuk meg. Kísérletekkel meghatározták azt a határértéket a szárítási 

hőmérséklet és a hőntartási idő függvényében, amelynél a lizintartalom, amelynél a kukorica biológiai értékét 

alapvetően befolyásoló aminosav 10%-a károsodik (3/8 dia). Ezt a határgörbét a szárítási technológiánál 

figyelembe kell venni, mert különben a takarmány beltartalmi értéke, a kenyérgabona sikértartalma stb. jelentős 

károsodást szenvedhet. Magasabb hőmérsékleten kisebb hőntartási idő engedhető meg a károsodás elkerülése 

érdekében. 

A ma használatos szárítóknál a benntartózkodási idő 2-3 óra, így a 100ºC fölötti szárítólevegő hőmérsékleteknél 

a barnulás (pörkölődés) is gyakran előfordul (lásd 3/9 dia). A barnulás kémiai reakciók eredménye, amely a 

hőmérsékleten kívül a hőntartási időnek és az anyag szerkezeti felépítésének is függvénye. A tapasztalatok 

szerint a barnulási reakciók a protein- és lipidtartalommal vannak összefüggésben, s minél nagyobb a 

proteintartalom annál intenzívebb a befolyásuk. A szemes kukorica szárításakor először az embrió barnul meg. 

A lisztes endospermium (kis proteintartalmánál fogva) gyakorlatilag nem szenved színváltozást. A 

tápanyagveszteség mértékére az esszenciális aminosavak változása utal egyértelműen. 

2. A nedves levegő állapotjelzői 

2.1. Alapadatok 

• fajhő,  

• párolgáshő,  

• sűrűség,  
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• a levegő összetétele: 

 

Szárítástechnikai szempontból a nedves levegő ideális gázelegy, amely két alkotóból: száraz levegőből és 

vízgőzből áll. A száraz levegő alkotórészei: O2 (21 térfogatszázalék), N2 (78 térfogatszázalék) és nemes gázok: 

Argon, Xenon stb. (1 térfogatszázalék). 

2.2. Abszolút nedvességtartalom, x [kg/kg]: 

1 kg tömegű száraz levegőben mennyi (hány kg, g) vízgőz van. Pl.: (adott állapotú nedves levegőnél) x = 10 

g/kg, azt jelenti, hogy 1 kg száraz levegő részhez 10 g vízgőz tartozik. 

2.3. Relatív páratartalom 

φ [%]: a levegő vízfelvevő képességére utal, megmutatja, hogy adott állapotú levegő mennyi vizet (vízgőzt) 

tartalmaz a telített állapothoz képest, adott hőmérsékleten. 

Pl.: φ = 40% (vagy 0,4), azt jelen, hogy ebben a levegőben a telített levegőhöz képest 40%-nyi vízgőz van. 

 

2.4. Hőmérséklet 

t, T: legelterjedtebb a Celsius [°C] skála, de SI mértékegysége a Kelvin [K]. 

2.5. Entalpia 

i [J, kJ]: hőtartam, a levegő energiatartalmára utal. Megállapodás szerit a 0 °C-os levegő entalpiája i = 0 kJ. A 

levegő entalpiája az a hő- (energia) mennyiség, amellyel azt 0 oC-ról az adott hőmérsékletre tudjuk állandó 

nyomáson melegíteni. (A 0 oC-nál alacsonyabb hőmérsékletű levegő entalpiája negatív.) 

Kiszámítása: 

Mivel a szárító levegő gázokból (száraz levegő) és (x kg/kg-nyi) vízgőzből áll: 

 

Az entalpia a fajhő és a hőmérséklet szorzata: i = cp*t 
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ahol: 

x: abszolút nedvességtartalom [kg/kg] 

t: hőmérséklet [°C] 

cp: fajhő [kJ/kg �K] 

rº párolgáshő [kJ/kg] 

2.6. A szárítási folyamat a Mollier-féle i – x diagramban 

A szárítóberendezések gazdaságos, terménykímélő üzemeltetéséhez a megismert állapotjelzők nagy segítséget 

nyújtanak. Használatukat nagyban megkönnyíti a diagramban történő ábrázolás. A különböző felépítésű 

diagramok közül a szárítástechnikában a Mollier-féle i-x diagram terjedt el (3/13 dia). Ez a több független 

változót tartalmazó diagramrendszer a levegő entalpiáját, hőmérsékletét, sűrűségét, relatív páratartalmát és a 

száraz levegőben lévő vízgőz parciális nyomását az abszolút nedvességtartalom függvényében adja meg (pl. a 8. 

ábra). A 3/14 dián a szárítás lehetséges folyamatait tüntettük fel. 

 

8. ábra: A levegő állapotváltozása indirekt és direkt szárítás során 

Adott levegő állapotot az i-x diagramon egy pont jelöl. Ezt a pontot két állapotváltozó értékének megadásával 

jelölhetjük ki. A 8. ábrán 1-2 szakaszok a levegő felmelegítésénél, a 2-3 szakaszok a szárítóberendezésen 

történő áthaladásánál az állapotjelzőkben bekövetkező változásokat szemléltetik. Gyakorlatban mindig 

jelentkezik veszteség, ezért a szárításkor a 2- 3 szakaszok nem az állandó entalpia vonalakra esnek. 

A mesterséges szárításnál a mezőgazdasági terményeket konvektív módon, a környezeti levegő felmelegítésével 

szárítjuk. Gyakori a direkt módon történő szárítás, amikor is az égéstermék (füstgáz) is a szárítóközegbe kerül. 

Olyan esetben viszont indirekt szárítási megoldásra van szükség, amikor a termény nem érintkezhet a 

füstgázzal, vagy a rendelkezésre álló hőhordozó közeg energiájának hasznosítása csak hőcserélő 

közbeiktatásával valósítható meg (pl. gőz, melegvíz vagy termálvíz stb.). 

Indirekt szárításnál hőcserélőben történik az 1 állapotjelzőkkel rendelkező környezeti levegő felmelegítése (1-2 

szakasz). Hőmérséklete t1-ről t2-re, hőtartalma i1-ről i2-re emelkedik, nedvességtartalma nem változik (x1=x2). 

A szárítandó anyagon történő áthaladáskor Di = i2-i3 mértékű hőveszteség lép fel. A fajlagos vízelvonás Dx = 

x3-x1 [g/kg, lev.] lesz. 
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Direkt szárítási megoldásnál a tüzelőanyag hidrogén és víztartalma miatt a levegő nedvességtartalma a 

felmelegítés során növekszik (1-2' szakasz), az állapotváltozás a továbbiakban hasonlóan alakul az előbbiekhez. 

Végül is a fajlagos vízelvonás Dx' = x3'-x2' [g/kg, lev.] lesz. 

3. A szárítók üzemeltetési jellemzői 

A szárított végtermék tömegét, vagy a tömegteljesítményt (m2) gyakran számítással kell meghatározni a 

behozott nedvestermény-tömegének (m1) és nedvességtartalmának (w1), valamint a szárítóból kijövő termény 

nedvességtartalmának (w2) ismeretében. Miután a szárazanyag-tömege a szárítás során nem változik, felírható: 

 

Az egy óra alatt elpárologtatott víz mennyisége: 

 m1 = időegység alatt a szárítóba jutó termény tömege [kg/h]; 

m2 = időegység alatt leszárított termény tömege [kg/h]; 

Fajlagos hőfelhasználás: annak a tüzelőanyag-tömegnek a fűtőértékét értjük, amellyel 1 kg vizet párologtatunk 

el. 

Mértékegysége: kJ/kg,víz. 

Meghatározása: 

 

mta = óránként elégetett tüzelőanyag tömege [kg/h] 

H = tüzelőanyag fűtőértéke [kJ/kg] 

A fajlagos hőfelhasználás mértéke a szárítóberendezés üzemeltetésének energetikai színvonalát határozza meg. 

Gyakorlati értéke a hagyományos szárítóknál eléri az 5000-5500 kJ/kg víz értéket is. A korszerű 

energiatakarékos szemestermény-szárítóknál ez az érték 3600-4200 kJ/kg víz, amit a környezeti levegő 

hőmérséklete és a fajta vízleadó képessége is jelentősen befolyásol. 

4. Konvektív szárítók általános felépítése, működése 



 Szemestermények szárítása és 

tárolása 
 

 17  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A konvektív szárítók általános felépítését, működését a 3/17 dia szemléletei. A szemestermény-szárítókat több 

szempont szerint is feloszthatjuk. Az anyag továbbításának módja szerint lehetnek: 

1. kényszertovábbítású (szalagos, kaparóláncos, stb.) szárítók 

2. gravitációs (oszlopos, aknás, illetve csörgedeztető rendszerű) szárítók. 

Az elhelyezés, illetve felépítés módja szerint beszélünk: vontatható, konténerekből összeállított és telepített 

szárítókról. Megkülönböztetünk továbbá folyamatos, szakaszos, illetve nyugvóágyas, tételenként szárító 

berendezéseket. A legkisebbek készülnek vontatható, az erőgépről működtetett (meghajtott) változatban is (3/18 

dia). A szárítóba a termény forgatását valamint a ki- és betárolását ugyanaz a csiga végzheti. A meleg levegőt a 

ventillátor és tüzelőberendezés biztosítja. A termény két perforált henger között helyezkedik el, a levegő 

belülről kifelé áramlik át rajta. A folyamatos üzemű, nagyteljesítményű kategóriában két csoport különíthető el 

markánsan egymástól. Az egyik az úgynevezett hengeres gyűrűaknás szárítók (például GSI, MEYER, 

HEVESGÉP, ZIMMERMAN) vastagabb terményrétegű keresztáramú szárítók, melyeknél a hűtőlevegő hő 

hasznosítása megvalósítható (3/19 dia bal oldali ábra). Eleve alacsonyabb vízelvonásra méretezett 

szárítóváltozatokkal kapcsolatban meg kell említeni, hogy nem teljesen univerzálisak. Vásárlásnál a perforáció 

(lyukak) méretét a szárítandó termény mérete szerint kell kiválasztani. A másik a csörgedeztető rendszerű aknás 

szárítók, melyeknek működési elve és felépítése a 9. ábrán és a 3/20 dián tanulmányozható. 

 

9. ábra: Csörgedeztető rendszerű aknás szárító 

A termény saját súlyánál fogva áramlik felülről lefelé. Az aknában elhelyezett, alul nyitott levegőcsatornák 

egyrészt a magok keveredését biztosítják, másrészt a szárítólevegőt arra kényszerítik, hogy az a terményen 

áthaladjon. Ez úgy valósul meg, hogy minden második csatornasor váltakozva hátul, illetve elöl nyitott. A 

szárítólevegő a hátul nyitott csatornákon jut a szárítóba és miután ezek a csatornák elöl zártak, a levegő a 

terményen áthaladva az elől nyitott csatornákon távozik. A levegőcsatornák lehetnek állandó és változó (kúpos) 

kiképzésűek. 

A különböző szárítógép gyártók egyes típusokat a közepes teljesítménykategóriában is készíti mobil, 

áttelepíthető (3/21 dia), illetve stabil változatban. Az előbbieknél el lehet kerülni az építési-engedélyezési 

eljárást, valamint a helyszíni szerelési feladatok nagy részét. Speciális szállító-trélerrel, vagy kerekeken gördítve 

a helyszínre szállítás után 15 perc alatt üzembe helyezhetők, akár a régi lebontott szárító helyére is felállíthatók. 

Új berendezéseknél a kínálat a kis üzemméretekhez ajánlott kisteljesítményű tételes, esetenként folyamatos 

üzemű szárítóktól a legkorszerűbb energiatakarékos, nagyteljesítményű, automatikus vezérlésű berendezésekig 

terjed. A szemestermény-szárítók korszerűségét számos kívánalom, és ezek minél teljesebb körű kielégítése 

jelenti. Ezek közül a legfontosabbak a következők: 

• energia- és költségtakarékos üzemű legyen (max. q=4000 kJ/kg, víz) 

• terménykímélő, minőségmegóvó szárítást valósítson meg, 

• feleljen meg a környezetvédelmi előírásoknak (por és zaj kibocsátási határérték 
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• üzemük megfelelő szinten automatizált legyen. 

Az energia- és költségtakarékos üzemmód feltételez valamilyen hővisszanyerési megoldást. A korszerűnek 

tekinthető újabb szárítóknál a hűtőlevegő, vagy a hűtő és a szárítózóna alsó szakaszából kilépő alacsony 

páratartalmú levegő együttes visszavezetésére kerül sor a kazántérbe, illetve a meleglevegő elosztó térbe. Egyes 

változatoknál a hűtőszekció mérete is változtatható, így alkalmazkodni lehet az eltérő hűtőkapacitási 

igényekhez. A 3/22 dián példaképpen bemutatott szabadalmaztatott rendszernél a visszavezetett levegőt részben, 

vagy egészben lehet az alsó szárítózónához visszavezetni. Ezzel az energiatakarékosság mellett a 

terménykímélés is megvalósul, a magvak alacsonyabb hőmérséklettel érkeznek a hűtőzónába, így a hőmérséklet 

különbség okozta sokkhatás kisebb mértékű lesz. 

5. Szemestermények szellőztetéses szárítása, 
tárolása 

5.1. A kukorica egyensúlyi nedvességtartalom görbéi 

A kukorica szorpciós (nedvességfelvevő, illetve –leadó) izotermái, vagyis állandó hőmérsékletű állapotváltozási 

görbéi tájékoztatást adnak az adott levegő-hőmérséklethez és relatív páratartalomhoz tartozó egyensúlyi 

nedvességtartalmi értékekről (lásd 3/23 dia). Ha változnak a környezeti levegő állapotjelzői, akkor változik az 

egyensúlyi nedvességtartalom is, a szemek nedvességet adnak le, illetve vesznek fel. A gyakorlatban ezért nem 

érdemes a terményt túlszárítani, mert a tárolás során visszanedvesedik, a mindenkori egyensúlyi 

nedvességtartalomra. Különféle hasznosítási célú termények tárolhatósága napokban a nedvességtartalom (w) és 

az anyaghőmérséklet (ta) függvénye. A nedvességtartalom növekedésével rohamosan (hatványfüggvény szerint) 

csökken a tárolhatósági napok száma. Biztonságos, hosszú idejű tárolás csak 13-14% nedvességtartalom mellett, 

vagy az alatt lehetséges (lásd 3/24 dia). Még ekkor is előfordulhat helyenként, gócokból kiinduló bemelegedés 

és nedvesedés, amelyet szellőztetéssel, vagy átforgatással kell megszüntetni a romlás elkerülése érdekében. 

5.2. Tárolás szellőztetéssel 

A szellőztetéses tárolás legfontosabb jellemzői a légcsereszám, az egyszeri szellőztetés ideje, a szellőztetési 

ciklusok gyakorisága és a halmaz légellenállása. A légcsereszám az 1 m3 anyaghalmazra vetített szellőztető 

légáramot jelenti m3/h-ban. Értéke mindenekelőtt a szellőztetés céljától (állagmegóvás, vízelvonás) és a 

termény nedvességtartalmától függően 20-200 m3/m3 lehet. Az egyszeri átszellőztetés ideje a rétegvastagságtól 

és a légcsereszámtól függően 10-50 óra. A szellőztetési ciklusok gyakorisága pedig a gabonahalmaz 

nedvességtartalmán kívül függvénye a maghőmérsékletnek és a magok sérülésének is. A különböző 

nedvességtartalmú, hőmérsékletű terményekre, így a kukoricára vonatkozó szellőztetési ciklusokat (a 

szellőztetés gyakoriságát) általában a szemsérülés figyelembevételével, diagramban ábrázolva adják meg. A 

gabonafélék szellőztetésére vonatkozó ajánlott légcsereszámokat az 1. táblázat tartalmazza. 

 

1. táblázat: Ajánlott légcsereszámok gabonaféléknél 

5.3. A hűtéses szemestermény-szárítás és tárolás 

A hűtve tárolás a szellőztetéssel kombinált szárítás speciális esete. A halmazon keresztül általában 

mesterségesen lehűtött levegőt (0-10ºC) áramoltatva 10ºC alá csökkentik a maghőmérsékletet. Amint a halmaz 

melegedése elér egy megengedett értéket, a terményt újra kell hűteni. A gyakoriságot itt is a termény 
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nedvességtartalma és hőmérséklete szabja meg (3/27 dia). Hosszabb idejű tárolásnál a többszöri újrahűtéssel a 

termény nedvességtartalma is csökken. A 16%-nál magasabb nedvességtartalmú termény is betárolásra kerülhet. 

A gabonafélék tárolása során veszteségek lépnek fel, melynek mértéke a tárolási hőmérséklettől és a 

nedvességtartalomtól függ. A tárolási veszteségekre és a javasolt tárolási hőmérsékletre láthatók adatok a 2. és 

3. táblázatban és a 3/28 dián. 

 

2. táblázat: Gabonafélék tárolási veszteségei 

 

3. táblázat: Javasolt tárolási hőmérséklet a nedvességtartalom figyelembevételével 

6. Szemestermények tárollók kialakítása, gépesítése 

6.1. Kör keresztmetszetű tárolósilók 

A szellőztetéses szárításra alkalmas kör keresztmetszetű tárolósilók egyik csoportjánál középen elhelyezett 

légelosztó csatorna található. Az átszellőztetés sugár irányban történik. A külső palást felületen perforáció 

biztosítja a levegő távozását. A környezeti és előmelegített levegős szárításra is alkalmas típusok 2-4 m-es 

átmérővel és 5-80 m3 térfogattal, az állagmegóvó szellőztetéses tárolásra szolgáló, pedig 4,0-6,7 m átmérővel és 

25-340 m3 térfogattal készülnek. A kör keresztmetszetű tárolósilók másik csoportja légátvezető fenékráccsal 

rendelkezik. Az átszellőztetés függőleges irányban, egyenletes rétegvastagság mellett történik. A szellőztetéses 

szárításra alkalmas változatok 6-8 m átmérővel és kis szerkezetű magassággal készülnek. A betárolást 

terítőszerkezet a kitárolást körbe forgó csiga segíti. Egyes típusoknál az egyenletes szárítás érdekében a halmaz 

átkeverhető. A 3/29 dia két változat felépítését mutatja. 

6.2. Tároló tornyok 

A tárolótornyoknak az olyan kör keresztmetszetű tárolósilókat nevezik, amelyek magassága meghaladja 

átmérjük másfélszeresét. Általában 6-8 m átmérővel készültek, magasságuk max. 25 m. Nagyobb 

tárolókapacitást igénylő üzemekben a telep 6-8 db, egyenként 350-1000 t befogadó képességű toronyból áll. 

Későbbiekben sík és kúpos fenékkialakítású kivitelben, készültek 2500-3000 t befogadó képességű, nagyobb 

átmérőjű változatban is (3/30 dia). Anyaguk többnyire merevített (tálcás, hullámosított, peremezetten 

összesajtolt) fémlemez. A kúpos fenékrendszer Magyarországon előre gyártott vasbeton elemekből készült. Az 

állagmegóvó szellőztetés lehetőségét a tornyokba is ki kell építeni. 

6.3. Tárolószinek és gépesítésük 
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A tárolószinek általában egy szintes sátortetős könnyűszerkezetes épületek. Az épületek acél-, vasbeton- fa- 

illetve kombinált fő tartószerkezettel és 2-4 m magasságig teherhordó oldalfallal rendelkeznek. A tárolt 

terményréteg vastagsága nedvességtartalomtól függően 2-8 m. A hazai viszonyok között a tárolószineket 

kezdetben mobil anyagmozgató gépekkel látták el. A kitárolást és az állagmegóvó átforgatásos szellőztetést is 

mobil felszedő gépekkel végezték el. Gyakran a termést a szárítóból surrantón keresztüljuttatták közvetlenül a 

tárolóba. Később a gépesített betárolás került előtérbe. Az anyagmozgatásra serleges felhordókat, kaparóláncos 

szállítókat (rédlerek), vagy az un. söprűs csigákat használják, ezek a berendezések kevésbé károsítják (sértik) a 

szemet. A szellőztető rendszer része a tárolónak. A padozathoz rögzített szellőztető csatornás rendszerek 

önürítős kivitelűek is lehetnek, de a kitárolás megoldható pneumatikus rendszerű gépekkel. Mobil kitároló 

berendezések csak a kiszerelhető, pl. teleszkópos rendszerű csatornák esetén alkalmazhatók. A padozatba 

süllyesztett szellőztetőcsatorna esetén a mobil kitároló berendezések használhatók. A 3/31 dián a tárolószinek 

anyagmozgatási változatára és szellőztető rendszerére láthatók példák. 
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Chapter 4. Abraktakarmányok 
előkészítése, keveréktakarmány 
gyártás 

Aprítógépek (darálók) felépítése, működése. Keverőgépek működési elve, felépítésük. Granuláló gépek 

felépítése, működése. Keverőüzemi technológiák. Különleges takarmány előkészítési eljárások műszaki 

berendezései, működésük. 

1. Keveréktakarmányok előállításának folyamatábrája 

 

Megtermelt szemes takarmányokat a feletetés előtt elő kell készíteni. Így megvalósítható a beltartalmi értékek 

optimalizálása, a rágási és emésztési energia csökkentése, hasznosulás javulása. Az előkészítésnél a szemes 

takarmányok aprítására és keverésére mindig szükség van. Így pl. a szemestermény alapú dercés 

keveréktakarmányok az esetek többségében eredményesen feletethetők. Bizonyos körülmények mellett – az 

állat fajától, korától, kiadagolási technológiától függően – további előkészítési műveletekre - mint pl. tömörítés 
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(pelletálás, granulálás), morzsázás – lehet szükség. A végtermék dercés, granulált és morzsázott kiviteli 

formában jelenhet meg. 

2. Aprítógépek (darálók) felépítése, működése 

2.1. Darálógépek működése 

Darálógépek működési módjai különbözők lehetnek attól függően, hogy az aprítást milyen úton érjük el: 

• ütéssel, ütköztetéssel (pl. kalapácsos daráló), 

• nyomással, lapítással, zúzással (pl: egymással szemben, azonos kerületi sebességgel forgó hengerpárok 

között), 

• nyírással, nyírófeszültség keltésével (pl: tárcsás darálóknál), 

• dörzsöléssel, koptatással, amikor a mag felületén csak kisebb mélységben ébred nyírófeszültség (pl: tárcsás 

daráló, eltérő kerületi sebességű bordás hengerpárral rendelkező hengerszékek). 

Az egyes eljárásoknál az aprítás fajlagos energiaigénye eltérő, legmagasabbak a kalapácsos darálónál (lásd 4/4 

dia). 

2.2. A kalapácsos daráló felépítése és működési elve 

 

10. ábra: D-24 típusú kalapácsos daráló 

Magyarországon sok évtizedes hagyománya van a kalapácsos darálók gyártásának. A 10. ábrán a D-24 típusú 

pneumatikus daraelszívású, érintőleges (tangenciális) anyagbevezetésű közismert daráló felépítése látható. 

A kalapácsos darálók szerkezeti felépítésének egyik jellemzője az anyagáram bevezetése, ami alapján 

tangenciális, radiális és axiális beömlésű darálókat különböztetünk meg. A termény az adagolón és mágnesen 

keresztül jut a daráló gépbe, ahonnan aprózódás után általában légáram segítségével távozik. Kisebb darálóknál 

tolózár állításával, a nagyobb teljesítményű gépeknél vibrációs adagoló segítségével szabályozható a termény 

tömegárama. Egyes gépeknél maga a daráló vákuuma szívja fel a darálandó szemesterményeket váltószelepen, 

kőcsapdán és vasleválasztón keresztül. A darálótérben a szemek a nagy sebességgel forgó kalapácsokhoz, majd 

törőfelülethez, végül a rostafelülethez ütközve aprózódnak fel. Az aprózódás mértékét a rosták lyukátmérője 

határozza meg elsősorban, ezért az átlagos szemcseméret változtatása rostacserével végezhető. Leggyakrabban a 

3-6 mm-es lyukátmérőjű rostákat használják. 

A kalapácsok alakja különféle lehet, elsősorban téglalap keresztmetszetű, egysarkú vagy lépcsős sarkokkal 

kialakított kalapácstípusok használatosak. Vastagságuk az aprítandó anyagtól (szemestermény, pogácsa, szálas 

takarmány), valamint a teljesítőképességtől függ. Szemesterményeknél, de főképpen a pogácsák aprításánál 

különleges, nagy ütőfelületű, kevés számú, különleges kalapácskialakításokkal is lehet találkozni. A kalapácsok 
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kerületi sebessége 60 és 130 m/s között változik. A forgórészre sakktábla szerint kerülnek felszerelésre a 

kalapácsok. A kalapácsok kialakítási változatait és felszerelésüket a forgórészre a 4/6 dián mutatjuk be. 

A dobóventilátoros, elszívó vagy nyomó rendszerű légáram által szállított darát a levegőáramból ciklonokban 

választották le korábban. Újabban környezetvédelmi szempontból a leválasztó ciklonokból távozó levegőből a 

port szűrővel különítjük el, vagy visszavezethető a darálóba (zárt keringtetése a levegőnek). A három változat 

ábrái a 4/14 dián láthatók. 

2.3. Radiális és axiális beömlésű kalapácsos darálók 

Elsősorban a nagyobb teljesítményű változatoknál a sugárirányú (radiális) és a tengelyirányú (axiális) 

anyagbevezetéssel lehet találkozni (lásd 4/7 dia). Ezeknél a termény minden esetben adagolón és mágnesen 

keresztül jut a daráló gépbe, ahonnan aprózódás után általában légáram segítségével távozik. Az axiális 

beömlésű változatoknál 360°-os körülforgási szög alkalmazható, így a darálógép teljesítménye, azonos méretek 

esetén, nagyobb lehet. A sugárirányú bevezetés előnye, hogy a szimmetrikus kialakítás a forgásirány 

megváltoztatását is lehetővé teszi, így a kalapácsok kétszeri megfordítása elmarad. 

2.4. Különleges őrlőtárcsás daráló 

Különleges kalapácsos darálónak tekinthető a tárcsás, merev ütőfelületű berendezés (4/8 dia). Az acél tárcsalap 

kerületén, bemetszések és fűrészfogszerű kihajlítások által sok merev ütőfelület keletkezik. A teljesítmény a 

tárcsalapok számával arányosan változik. Előnye a kisebb energiafelhasználás és a szerkezeti egyszerűség. A 

szimmetrikus kialakítás a forgásirány megváltoztatását itt is lehetővé teszi, így átszerelés nélkül lehet a merev 

ütőfelületeket mindkét irányban kihasználni. Hátrányként említhető, hogy kopás után a teljes tárcsalapot cserélni 

kell. 

2.5. Tárcsás darálók 

Tárcsás darálóknál (4/9 dia) az aprítás egy forgó és egy álló tárcsa között történik. Az aprítandó anyag 

tengelyirányú mozgással jut be az álló és mozgótárcsa közötti őrlőrésbe. Az őrlőrés nagysága, így az aprítás 

mérete az álló tárcsa elmozdításával szabályozható. Az ilyen típusú darálók Európában nem terjedtek el, 

gyártására azonban van példa a kis- és a nagyobb teljesítmény kategóriában egyaránt. 

2.6. Hengeres darálók, szemroppantó, szemtörő berendezés 

A hengeres darálókban két egymással szembe forgó hengerpár végzi az aprítást. A hengerek kerületi sebessége 

lehet azonos, ekkor nyomófeszültséget ébresztenek, és lehet különböző, ekkor nyírófeszültséget ébresztenek. A 

hengerek felszíne lehet sima (de nem tükörsima) vagy rovátkolt. A sima felületű hengerpárt, azonos kerületi 

sebesség mellett pl. zab zúzásánál, ill. pelyhesítésnél alkalmazzák. Az utóbbi időben elterjedten használják a 

külföldi országokban a szemroppantó vagy törő berendezéseket, melyek egyszerű hengeres darálóknak 

tekinthetők (4/10 dia). A hengeres darálók energetikai szempontból igen kedvező tulajdonságokkal 

rendelkeznek, de univerzális jelleggel nem használhatók. 

2.7. Kalapácsos daráló üzemi jellemzői 

A darateljesítmény és az átlagos szemcseméret alakulását a rosta lyukmérete nagyban meghatározza. A kisebb 

lyukátmérőjű rostáknál fellépő nagyobb teljesítményigény arányosan nagyobb fajlagos energiaigényt is jelent. 

Az átlagos szemcseméret egyértelműen a rosta méretétől függ, a tömegáram alig befolyásolja (lásd 4/12 dia). A 

különböző szemestermények aprításakor eltérő darálási teljesítmény adódik. Kísérletek azt igazolták, hogy az 

árpához viszonyítva a búzánál kb. kétszeres, kukoricánál háromszoros darálási teljesítmény adódik azonos 

átlagos szemcseméretet feltételezve. A 2 mm-es rostához képest a 4 mm-esnél felére, a 8 mm-esnél negyedére 

csökkent a fajlagos energiafelhasználás (ez utóbbiakat a 4/13 dia szemlélteti). A fenti megállapítások a 

LÁSZLÓ MEDICAGO N16-os kalapácsos darálóval történt vizsgálatok alapján adódtak. 

3. Keverőgépek működési elve, felépítésük 

3.1. Adagolás, bemérés 



 Abraktakarmányok előkészítése, 

keveréktakarmány gyártás 
 

 24  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A dercés komponensek keverés előtti összemérése a korszerű üzemekben tömegméréssel oldható meg a 

legpontosabban. Ennek ellenére a különböző kialakítású térfogat szerinti adagolókat is megtaláljuk, a kisebb un. 

daráló-keverő és a nagyobb teljesítményű folyamatos üzemű keverőknél. 

A térfogat szerinti adagolók lehetnek: cellás, lengővályús, vibrációs, csigás és szalagos rendszerűek. A cellás 

adagolók kialakítása függ az anyag-jellemzőktől, pontos adagolás feltétele a helyes kiválasztás (lásd 4/15 dia). 

A lengővályús és vibrációs adagolók a dercés anyagoknál nem kellő pontosságúak. A szemestermények 

darálóba történő adagolására megfelelőek. 

Az adagolócsigák csak különleges kialakításban alkalmasak a pontos adagolásra (4/16 dia). A sertéstelepekhez 

épített kisebb teljesítményű, daráló-keverő elven működő keverőüzemekben található SKJOLD TOMAL 

rendszerű kettőscsigás adagolók kellő pontossággal rendelkeztek. Szintén pontos adagolás érhető el a növekvő 

átmérővel és menetemelkedéssel kialakított adagolócsigával. A szállítás irányában fellazul az anyag, a belső 

súrlódás és keveredés kevésbé jelentkezik. A szalagos, térfogat szerinti adagolók változatos kialakításban 

fordulnak elő, pontosságuk legtöbbször kifogásolható. 

A hazai keverőüzemek döntő többségében tömeg szerinti bemérést alkalmaztak, ehhez egy megfelelő 

befogadóképességű tartályos, körszámlapos mérleg került beépítésre (4/17 dia). A programvezérlésű 

mérlegtartályhoz az összes komponenstároló ürítő csigájának kifolyócsöve csatlakozik. Az adag összemérése 

történt kézi vezérléssel is, de a programvezérelt első változatánál a körszámlapon cserélhető fotocellákat 

helyeztek fel. A mutató árnyékoló hatása keltette impulzus vezérelte a működő egység leállítását, majd a 

következő indítását. A későbbi korszerűsítésnél a mutató tengelyére elfordulás érzékelő került, ami lehetővé 

tette a mikroszámítógépes vezérlést, ezzel többféle keverék előre beprogramozhatóan automatizáltan 

elkészíthető. 

3.2. Keverőberendezések üzemmódjai 

A keverőgépeket csoportosíthatjuk a művelet folyamatossága, illetve működési elvük szerint. Az első nézőpont 

figyelembevételével lehetnek (4/18 dia): 

• folyamatos üzemű gépek 

• szakaszos (tételes) üzemű gépek 

A keveréktakarmány készítése történhet részben vagy teljesen automatizált gyártó üzemekben, illetve a 

felhasználás helyéhez közel kis- vagy közepes teljesítményű takarmánykeverő berendezésekkel, amelyek 

általában szakaszos üzemmódúak. A teljesen folyamatos üzeműnek tekinthető berendezések csak ritkán 

fordulnak elő. A vízszintes keverőterű csigás vagy más mechanikus terelőelemmel működő gépek lehetnek 

folyamatos vagy szakaszos üzeműek. A keverőelem lehet motollás, szalagcsigás, lapátos illetve kombinált 

kiképzésű. Függőleges, vagy ferde tengelyűek csigás kialakításúak, és általában szakaszos működésűek. 

Az azonos fizikai jellemzőkkel rendelkező komponenseknél a keverés elején az eloszlás rohamosan javul, majd 

ezt követően a változás fokozatosan kisebb mértékű. A szakaszos (tételes) működésű keverőknél a 

komponensek fizikai jellemzőjük eltérő, a keveredéssel együtt a szétválás is bekövetkezik (a nagyobb sűrűségű 

részecskék a mozgatás hatására a keverőtér alsó részében összpontosulnak). Ezért csak a szükséges mértékig 

szabad keverni (lásd 4/19 dia). Fontos továbbá, hogy a betöltést a legnagyobbtól a legkisebb részarányú felé 

haladva végezzük, illetve a legnagyobb sűrűségű komponens kerüljön be utoljára. 

3.3. Kis és közepes teljesítményű szakaszos működésű 
keverőüzemek gépei 

Egy egyszerű, kisteljesítményű keverőüzem technológiai folyamatának vázlata látható a 11. ábrán. A nyilak jól 

mutatják az anyagáramot a szemestakarmányok bemérésétől a kész dercés táp kitárolásáig, a porelszívási 

műveletet is beleértve. A keverék-takarmány előállítás minimálisan három funkcionális műszaki berendezést 

igényel, ezek: a mérleg, a daráló és a keverőgép. Függőleges szállítókkal a folyamat anyagmozgatása 

gépesítetten történik. A kis és közepes teljesítményű szakaszos működésű keverőüzemeknél a függőleges 

tengelyű csigás és az ellenáramú szalagcsigás gyorskeverőt használták leginkább. 

A függőleges csigás keverők szakaszos keverők, melyek egy vagy több szállító-keverő csigával 

rendelkezhetnek. A keverők feltöltésének sorrendje akkor helyes, ha a szakaszos keverőknél először a nagyobb 
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részarányt képviselő anyagok (darák) felét adagoljuk be a már működő gépbe. Ezt követi a koncentrátumok 

hozzáadása, végül a maradék abrakot töltjük be. 

A 4/21 dián látható függőleges csigás keverőgépeknél a csiga az anyagot a hengeres palástú keverőtartály felső 

részébe szállítja, majd az visszahullik a kúpos alsó részbe, ahol a nyitott burkolócsövön keresztül újra a 

keverőcsigához jut. A keverőcsiga alsó része felhasználható a különböző komponenseknek (pl. 

előkeverékeknek) a garatból a keverőtérbe juttatására is, ha ez szükséges. 

 

11. ábra: Kisteljesítményű keverőüzem technológiai folyamatának vázlata 

A vízszintes szalagcsigás keverőgépek keverőterében különböző átmérőjű ellentétes szállítási irányú 

szalagcsigák végzik a takarmánykomponensek összekeverését (lásd 4/22 dia). A gyakorlatban ellenáramú 

gyorskeverő elnevezés is elterjedt, utalva az intenzív keverőmunkára. 

A kisteljesítményű un. kisüzemi változatoknál szalagcsigás keverő berendezést gyakran a darálóval egybeépítik, 

ilyenkor a teljesítményük a darálótól függ. A ferde vagy diagonálcsigás keverők szintén elterjedtek a 

gyakorlatban, kis teljesítménytartományban. Szemtörő aprítógéppel vagy függőleges tengelyű kalapácsos 

darálóval történő egybeépítés terjedt el. Két nyílással rendelkeznek, az aprítógépek az alsó nyíláshoz 

csatlakoztathatók, a felső nyílás a premixek vagy koncentrátum betöltésére szolgál. Az említett két változat 

kialakítását a 4/23 dia szemlélteti. 

Ismertek az önjáró és vontatott kialakítású mobil keveréktakarmány előállító berendezések is. Ezek a mozgó 

üzemek program szerint felkereshetik az állattartó telepeket és helyben rendelkezésre álló komponensekből és 

koncentrátumokból elkészítik a keveréktakarmányokat és a tárolókba juttatják azt. (Lásd 4/31 dia bal oldali 

ábra) 

A keverőüzemből önürítős kocsikkal szállítják az istálló melletti előtároló tornyokba a dercés tápot, illetve 

pelletet. A vontatott vagy magajáró szállítókocsik töltése, ürítése mechanikus, pneumatikus vagy fluidizációs 

anyagmozgatással történik. A mechanikus anyagmozgatásnak a dercés tápokhoz jobban megfelelnek, kisebb a 

szétosztályozódás lehetősége. (4/31 dia, jobb oldali ábra) 

3.4. Folyamatos üzemű keverőberendezések 
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A folyamatos üzemű keverőgépeket csak nagy teljesítményű keverőüzemekben használják, célszerűen ott, ahol 

egyfajta tápot hosszabb ideig folyamatosan gyártanak. Kialakításuk szerint lehetnek: vízszintes tengelyű 

forgódobos keverők, vízszintes tengelyű örvénykeverők és ferdetengelyű keverők. (A két előbbit a 4/24 dia 

mutatja) 

Üzemeltetésükhöz folyamatos térfogat-, vagy tömeg szerinti adagolókat kell használni, mert minden 

komponenst az előírt arányban kell a keverőgépbe folyamatosan bejuttatni. A hazai gyakorlatban a daráló-

keverő elven működő, kvázi folyamatos üzem fordult elő (4/30 dia). A SKJOLD takarmánykeverő üzemeket 

elsősorban a szakosított sertéstelepekhez csatoltan építették. A koncentrátumtárolók közös garatja alá 1 db, míg 

a 4 db szemestermény-tároló tartályok mindegyikéhez egy-egy Tomál kettőscsigás térfogat szerinti adagolót 

helyeztek el. Az előkeverés a darálással egy időben történik. Az előkeverék hozzáadagolása után, egy 

függőleges csigás keverőn folyamatosan áthaladva jutott a takarmány a granuláló berendezésbe. Az üzemek 

rekonstrukciós átalakításakor a térfogat szerinti adagolók helyett automata szalagmérlegek kerültek beépítésre 

(tömeg szerinti adagolás). 

4. Granuláló gépek felépítése, működése 

4.1. Granulálógépek működési megoldásai, felépítésük 

A dercés keveréktakarmányokból un. szálgranulálási eljárással (kör keresztmetszetű furatokon történő 

átpréseléssel) granulátumot lehet előállítani. Erre a feladatra síktárcsás vagy gyűrűs matricákat alkalmaznak, 

melyek furatain csigával, dugattyúval, vagy görgőkkel préselik át a tápot (lásd 4/25 dia). Hazai gyakorlatban a 

gyűrűsmatricás gépeket alkalmazzák, többségében vízszintes tengelyelrendezéssel (12. ábra). 

 

12. ábra: Vízszintes tengelyű gyűrűsmatricás granuláló gép (TG. típus) 

A granuláló egységen kívül tartalmazzák az adagolást és a kondicionálást végző részegységeket is. A szintén 

hazai gyártású függőleges tengelyű, HP Típust (lásd 4/26 dia) elsősorban zöld liszt pelletálására használták, ahol 

a kondicionálóba csak vízzel történő nedvesítésre került sor. Külföldön a tárcsás matricával és koller járatú 

görgőkkel rendelkező gépeket is használják. A tűzipellet készítésénél is beváltak. 

4.2. Granulálógépek kiegészítő berendezései 

Kondicionálók, zsíradagolók és morzsázók sorolhatók a kiegészítő berendezések közé, a hűtőberendezés önálló 

gépnek tekinthető. A kondicionálás a különböző adalékok bedolgozásából áll. Célja a kötési szilárdság növelése, 

a súrlódási ellenállás csökkentése (préseléskor) és az egyes összetevők feltárása, emésztésnél az anyag 
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szétesésének elősegítése. A kondicionálás, tápok esetén gőzzel történik (hidrotermikus kezelés is egyben), a 

hőmérséklet eléri a 60-80ºC-t és itt adagolhatók be a folyékony és egyéb kiegészítő komponensek is (lásd 4/27 

dia, bal oldali ábra). A kondicionáló és granuláló egység közé újabban ún. higienizáló berendezés beépítésére is 

sor kerül, amelyben a dercés táp mikroorganizmus mentesítő hőkezelése történik. Ilyenkor a kondicionálóban 

80ºC körülire beállított hőmérsékletű takarmánynál további néhány perces hőntartásra kerül sor. 

A pellet keménysége akkor kedvező, ha a préselés előtt bekevert zsír mennyisége kb. 3-5%. Ennél több zsírt 

csak préselés után lehet hozzáadagolni. Ilyenkor a meleg pellet felületére szórótárcsás zsíradagolóval (4/27 dia, 

jobb oldali ábra) további 2-10 % meleg zsírt lehet porlasztani, amely rövid idő alatt a szemcsékben felszívódik. 

Az 5 mm-nél kisebb átmérőjű préselvények gyártása költséges, a matrica furatfelülete kicsi, ezért a préselési 

teljesítmény romlik, a fajlagos munka az átmérő csökkenésével hatványozottan növekszik. A nagyobb átmérőjű 

préselvények gazdaságosan készíthetők, ebből morzsázással lehet apróbb méretűt készíteni. A morzsázók 

rovátkolt hengerpárú hengerszékek (lásd 4/28 dia). A hengerek átmérője 150-200 mm, különböző a kerületi 

sebességük, a hengerek közötti rés állítható 0-20 mm-ig. Különösen a baromfik és a malacok takarmányozásánál 

van jelentősége. 

4.3. Granulátum hűtő megoldások 

A préseléskor felmelegedett takarmányt környezeti hőmérsékletre kell hűteni, ezzel egy időben a 

nedvességtartalom is lecsökken a megengedett 14% körüli értékre. A préselvényhűtőkben a gravitációsan, vagy 

mesterségesen mozgatott, adott rétegvastagságú préselvényen környezeti levegőt áramoltatnak át. A 

hűtőberendezés és a présgép teljesítményét össze kell hangolni. A hűtőben az anyag átlagosan 15-20 percig 

tartózkodik, a rétegvastagság 150-250 mm. A granulátum hűtők lehetnek: dobhűtők, egy-és kétcsatornás hűtők, 

kaszkádhűtők és háromzónás szalaghűtők (lásd 4/29 dia). 

5. Különleges takarmány előkészítési eljárások, 
takarmányok hőkezelése 

A termikus és hidrotermikus feldolgozási technológia bevezetésére a szója közvetlen keverőüzemi 

feldolgozásának igénye miatt volt szükség (tripszin inhibitorok eltávolítása). Abraktakarmányoknál alkalmazva 

a keményítő-tartalom emészthetőségének javulása következik be, továbbá a higienizálása is megtörténik. 

Megoldások: 

5.1. Termikus (száraz) kezelést megvalósító eljárások: 

• Extruderre alapozott 

• Pörkölő berendezések 

• Infravörös, mikrohullámú, nagyfrekvenciás 

5.2. Hidrotermikus eljárások: 

• Pelyhesítő technológia (4/32 dia) 

Technológiai adatok: Hőntartási hőmérséklet: 90-95 °C 

Nedveségtartalom növekedés: 4-5% 

• Extruderre alapozott technológia (4/33 dia, bal oldali ábra) 

Technológiai adatok: Hőntartási idő: 15-35 min. 

Hőntartási hőmérséklet: 30-35, ill. 50-55 °C 

Extrudálási hőmérséklet: 90-95 °C, ill. 110-115 °C 

Nedveségtartalom növekedés: 2,5-3,5% 
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A hidrotermikus eljárások hátránya a rendkívül nagy fajlagos energiaigény (80-250 kWh/t), valamint a 

gőzelőállító berendezés szükségessége. A hosszabb idejű hőntartás gőzzel történik, közben a termény megpuhul, 

a nedvességtartalma jelentősen (2,5-5 %) növekszik, így külön szárító és hűtő berendezésre is szükség van a 

technológiai folyamatban. 

A 4/33 dia jobb oldali ábráján a mikronizálás folyamatának vázlatát mutatjuk be, amely a termikus (száraz) 

kezelést megvalósító egyik eljárásnak tekinthető. 

Technológiai adatok: 

• Időtartam: 30-150 s 

• Hőmérséklet: 200-850ºC 

• Termény nedvességtartalma: 18-25 % 



   

 29  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Chapter 5. Mezőgazdasági 
épületgépészet 

Az épületgépészet szakterületei: 

1. Vízellátás, (melegvízellátás) 

2. Csatornázás 

3. Gázellátás 

4. Klímatizálás 

5. Fűtés, hűtés 

6. Szellőzés 

1. Vízellátás 

1.1. Követelmények a vízzel szemben 

A vízzel szembeni követelmények felhasználás függőek. Nem mindegy, hogy itatás, szociális, vagy technológiai 

célú felhasználás, esetleg tűzivízbiztosítás a feladat, a követelmények eltérőek. Ezzel szemben az állattartó 

telepeken általánosan a közösített vízellátó rendszerek terjedtek el, így a legigényesebb fogyasztó igényeit kell 

kielégíteni. A víz tulajdonságai a következők: 

• fizikai: sűrűség; viszkozitás; fajhő; hőmérséklet; párolgáshő; oldóképesség 

• kémiai: pH; keménység; oldott gázok és egyéb szervetlen anyagtartalom 

• biológiai: oldott szervesanyag és élő organizmus tartalom, érzékszervi minősítés. 

Az ivóvíz minőségi követelményei a legszigorúbbak, melyeket minden tulajdonságra kiterjedő szabvány 

tartalmaz. Néhány jellemző adatot a szabvány előírásaiból a 4. táblázatban, az optimális hőmérsékletre 

vonatkozókat az 5. táblázatban mutatjuk be. 

 

4. táblázat: Az ivóvízre vonatkozó szabványi előírások 
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5. táblázat: Ivóvíz optimális hőmérséklete 

1.2. A víznyerés lehetőségei 

• csapadékvizek 

• felszíni vizek (folyó és állóvizek) 

• felszín alatti vizek (források, talajvizek, karsztvizek, artézi vizek) 

A vízkivétel több változatát az 5/5 dia szemlélteti. 

1.3. A víz kezelése 

A víz kezelésénél alkalmazott eljárások igény szerint a következők lehetnek: 

• szűrés (durva, finom) 

• ülepítés, derítés 

• levegőztetés, gáztalanítás 

• vas és mangántalanítás 

• biológiai tisztítás (klór- ózon- ultraibolya- kezelés) 

• vízlágyítás: hidrokarbonát tartalom csökkentése (termikus, vegyszeres, ioncserélős, fordított ozmózis 

eljárások) 

1.4. Vízellátó rendszerek 

A vízellátás megoldható saját vízforrásból önellátó módon, vagy csatlakozni lehet közműhálózatra. 

• Saját vízforrásból táplált vízellátó rendszer elemei: 

• kiépített vízlelőhely 

• szivattyúk: (csoportosíthatók működési elv és elhelyezkedés szerint) elhelyezkedés szerint: 

• vízfelszín alatt: búvárszivattyú 

• vízfelszín felett: önfelszívó szivattyú, szivattyú lábszeleppel 
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• vízkezelő berendezések 

• csővezetékek anyagai: öv; acél; azbesztcement; beton; vörösréz; PVC; PE 

• szerelvények: tolózárak, csapok, szelepek, csőidomok 

• tárolók tároló medencék; víztornyok 

• tűzvédelmi berendezések 

A saját vízellátás néhány részegységét az 5/7 dián mutatjuk be. A légnyomásos víztartály (hidrofor) kialakítása 

és részegységei pedig az 5/8 dián láthatók. 

• közműhálózatról táplált vízellátó rendszerek 

1.5. Vízellátó berendezések méretezése 

A méretezés alapját a maximális vízfogyasztás képezi, amit lakóépületek esetében számítható a rendszerre 

kapcsolódó fogyasztók napi fogyasztásának összegzéséből: 

 

qd: napi vízigény; 

n: a fogyasztók száma; 

qn: fogyasztó vízfogyasztása. 

A fogyasztókra jellemző egyenlőtlenségi tényező (B) figyelembevételével a maximális óránkénti vízigény (qh): 

 

Vegyes felhasználói struktúra esetében kiindulhatunk a beépített csapolók vízhozamának a fogyasztókra 

jellemző tapasztalati összefüggéssel történő összegzéséből. Ebben az esetben szükségessé vált a különböző 

csapolókra jellemző egyenértékű vízhozam mutató, N bevezetése (7. táblázat), aminek egysége a 1/2” 

csatlakozású falikút vízhozama 0.5 m kifolyási nyomás mellett: 0.2 l/s. 
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7. táblázat: egyenértékű vízhozam mutató (N) 

Az állattartó telepeken az állatok létszámából és a napi vízszükségleti értékekből lehet meghatározni a napi 

várható vízfogyasztást. A napi vízszükséglet fajta és korcsoport függő (8. táblázat). Itt javasolt az 1,3-as 

egyenlőtlenségi tényező alkalmazása. 

 

8. táblázat: Napi vízszükséglet az állattartásban 

1.6. Áramlási nyomásveszteség számítása 
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Áramlási nyomásveszteség számításánál fontos az áramlási sebesség ismerete, mivel az négyzetesen függ attól. 

Meghatározása: 

v: áramlási sebesség a csőben [m/s]; 

qh: óránkénti vízfogyasztás [m3/h]; 

d: a cső belső átmérője [m]. 

 

Az áramlási nyomásveszteség képlete pedig: 

 

Ahol: 

λi: a csősúrlódási tényező, értéke új cső esetén 0,02; használt cső esetén 0,03 

ξi: a szerelvények ellenállás tényezője, értékeit táblázatba foglalva adják meg (pl. 9. táblázat). 

li és di: az adott csőszakasz hossza és átmérője 

 

9. táblázat: Szerelvények ellenállástényezője 

Az 5/10 dián további ellenállástényezők is láthatók. 

2. Csatornázás, szennyvízkezelés. 

2.1. Szennyvizek elvezetése. 

A szennyvizek eredet szerint a következőképpen oszthatók fel: 

• Házi, tömény szennyvizek 

• Ipari szennyvizek 
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• Csapadékvizek 

• Egyéb szennyvizek 

A szennyvízelvezetés rendszere lehet: 

• Elválasztó csatornarendszer: a csapadékvíz és a tömény szennyvíz elkülönítve kerül elvezetésre 

• Egyesített csatornarendszer: a csapadékvíz és a tömény szennyvíz egyesítve kerül elvezetésre 

A csatornarendszer elemei a konkrét igényeknek megfelelően a következők lehetnek: 

• víznyelők, bűzelzárók, 

• ágvezetékek, 

• ejtővezetékek, 

• szellőzővezetékek, 

• belső-külső alapvezetékek, 

• kémlelő-tisztítók, 

• átemelők. 

2.2. Szennyvíztisztítás 

A települési szennyvizek tisztítására jellegzetes megoldások alakultak ki. A szennyvíztisztítás két fő feladatra 

bomlik, úgymint: 

• a nem oldott, darabos szennyezők mechanikus eltávolítása 

• oldott + finom lebegő szilárd + mikroorganizmusok + szerves anyagok lebontása, eltávolítása. 

A települési szennyvizek tisztításának alapsémáját a 13. ábra mutatja be. 

 

13. ábra: Települési szennyvíztisztítás alapsémája 

Fizikai szennyvíztisztítás a szennyvízkezelés legelső lépcsőit képezi. A fizikai tisztítás berendezései: 

• Kő 

• Kavicsfogó 

• Rács 

• Homokfogó 

• Zsírfogó 

• Ülepítők 

A fizikai vagy mechanikai szennyvíztisztítás négy változatának ábráját az 5/13 dia tartalmazza. 
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Biológiai szennyvíztisztítás a szerves anyagok eltávolítását jelenti. E műveletek feladata a lebegő szerves 

részecskék, oldott és kolloidális szerves szennyezők lebontása biokémiai úton. A mikroorganizmusok két 

módon hatnak: 

• enzimeikkel lebontanak: építőelemeire bontják a szervesmolekulákat, illetve 

• felfalják a szennyező anyagokat: a szervezetükbe beépítik vagy felveszik és energiaforrásként lebontják. 

A mikroorganizmusok lehetnek: 

• aerob szervezetek: oxigént felhasználók, és 

• anaerob szervezetek: oxigént nem igénylők 

Az aerob folyamatokhoz a szükséges oxigént levegőztető berendezés biztosítja. 

Az eleveniszapos tavakban a létrejött, aktív mikroorganizmusokat, tartalmazó iszapot cirkuláltatják, ezzel 

növelve a lebontás hatásfokát (lásd 5/14 dia). 

 

14. ábra. Baromfi feldolgozó szennyvizének tisztítása 

Az állattenyésztésben és elsődleges feldolgozásban keletkezett szennyvizeket a leggyakrabban kombinált 

biológiai módszerekkel tisztítják. Egy anaerob-aerob biológiai tisztítókat tartalmazó, /a fizikai tisztítást nem 

mutató/ rendszert láthatunk a 14. ábrán. Energiatakarékos megoldású. Alkalmazhatóságát a C:N:P arány 

korlátozza, mert nagy N-tartalom zavarja az anaerob egység működését. Egy eleveniszapos és oxidációs árokkal 

működő kombinált megoldás az 5/14 dia alsó ábráján látható. 

3. Klímatizálás 

3.1. Klímatechnikák 

A kellemes, egészséges környezet az alapja a jó munkavégzésnek és testi fejlődésnek, az állatok esetében a 

gazdaságos termelésnek. 

Zárt életterekben az élő szervezetek oxigént fogyasztanak, hőt, széndioxidot, párát termelnek, ezzel felborítva a 

számukra kedvező környezeti feltételeket. Feladatunk ezeknek a hatásoknak kompenzálása. 

A klímatechnika, a környezetteremtés technikája sok, egymással is összefüggő fizikai mennyiség befolyásolását 

végzi. 

A legfontosabb technikák: 

• Szellőztetés: Az élettérben felgyülemlett gáznemű salakanyagok eltávolítása és az elfogyasztott oxigén 

pótlása, ami egyben hőtranszportot is lebonyolít. 

• Fűtés –hűtés: Alkalmazásával az élettérben felboruló hőmérleg egyensúlya számunkra kedvező hőmérséklet 

tartása mellett, tartósan fenntartható. 
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3.2. Legfontosabb klímajellemzők és csoportosításuk 

 

A klimatizálásnál legfontosabb a három fizikai jellemző adott határértékek között tartása, de az állattartó 

épületeknél a levegő összetétele, mint kémiai jellemző határértékek betartása is fontos. 

Hőmérséklet: Sugárzásvédett hőmérővel mért léghőmérséklet. 

Hőérzet: A fejlettebb élő szervezetek önszabályzó rendszerrel rendelkeznek. A hőmérsékleten kívül hat rájuk a 

környezeti sugárzás, a páratartalom és a levegő áramlása is, ezért ezek együttes hatása alakítja ki 

komfortérzetüket. 

Légmozgás: a légsebesség hatása általában irány független, nagy értékhatárok között változik. Hatása a 

konvektív hőátadáson és a felületi párologtatáson keresztül érvényesül. 

Páratartalom: A levegőben, 100ºC alatt, 100 kPa nyomáson – hőmérsékletfüggő a vízgőz maximális parciális 

nyomása, azaz az egy kg levegőben maximálisan lehetséges vízgőzmennyiség. Az abszolút páratartalom (x) az 

egységnyi tömegű száraz levegőre jutó vízgőz tömege. A relatív páratartalom (φ) az adott hőmérsékleten a 

levegőben maximálisan előfordulható és a ténylegesen jelenlévő páramennyiség százalékos viszonya. 

3.3. Légállapot változások és ábrázolásuk az i-x diagramban 

A Mollier-féle i-x diagram (lásd 5/17 dia) szerkesztése, felépítése a 3. előadásban bemutatásra került, az 5/18 

dián négy példa látható a klimatizálás területén történő alkalmazására vonatkozóan. Ezek: 

• Fűtéssel létrehozott légállapot változás 

• A levegő szárítása: hűtéssel és visszafűtéssel 

• Konvekciós: (A1-A3) és adiabatikus:(A1-A2) hűtéskor jelentkező állapotváltozás 

• Két különböző állapotú levegő keveredése 

4. Szellőztetés (légcsere). 

4.1. A szellőző levegő mennyisége 

A zárt tér levegőjét kicseréljük a számunkra kedvező, vagy kedvezőre alakított összetételű külső levegőre. A 

cserét létrehozhatjuk: 

• természetes úton 

• mesterséges úton 

A számítás elve az, hogy a külső (szellőző) levegő egységnyi mennyisége annyi szennyezőanyagot „Y„ képes 

eltávolítani, amennyi a megengedett és a szellőző levegőben található érték különbsége. A mennyiséget minden 

szennyezőre (CO2, pára, stb.) – a képlet szerint - külön-külön meg kell határozni, és a mértékadó a kapott 

értékek közül a legnagyobb lesz. Ha a hőmérleg számításból adódó légcsereszükséglet ennél kisebb, pótló 

hőbevitelt is alkalmazni kell. 
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V: a szükséges szellőző levegő mennyisége [ kg/sec ] 

Y: a keletkező szennyezőanyag mennyisége [ kg/sec ] 

yb: a belső levegőben megengedett szennyezőanyag koncentráció [ kg/kg ] 

yk: a külső levegőben lévő szennyezőanyag mennyisége [ kg/kg ] 

Az így kapott érték elméletileg helyes, de az átöblítés tökéletlensége miatt a gyakorlatban ennél az értéknél 

nagyobb mértékű légcsere alkalmazása indokolt. 

Az állatok környezetet terhelő anyag termeléséből példaként a sertések és a szarvasmarhák óránkénti CO2 

termelését mutatjuk be a 15. ábrán a testtömeg és a hőmérséklet függvényében. Az 5/20 dia további állatfajokra 

és az emberre vonatkozó értékeket is bemutat. 

 

15. ábra: Az állatok CO2 termelése 

4.2. Különféle állatok érzeti és összes hőleadása 

Az állatok életük folyamán hőt termelnek. Ezt a hőt részben bőrfelületükön keresztül, konvencióval és 

sugárzással, részben tüdejükön keresztül, a beszívott levegő felmelegítésével és párologtatással adják le. A 

hőmérsékletnövekedést okozó hőleadást nevezzük érzeti hőnek 

és a párologtatással leadott hőt pedig rejtett hőnek. A kettő együtt jelenti az összes hőleadást. A 16. ábrán 

példaképpen a baromfiak összes és érzeti hőleadása látható a testtömeg és a hőmérséklet függvényében. Az 5/21 

dián a sertésekre és szarvasmarhákra vonatkozó hőleadási értékek is bemutatásra kerültek. 



 Mezőgazdasági épületgépészet  

 38  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

16. ábra: Baromfiak hőleadása 

4.3. Természetes szellőzésű zárt tér nyomásviszonyai és az 
átáramlás mennyiségének elvi számítása 

A szellőztetést a külső és belső levegő eltérő hőmérsékletéből, illetve abból következő sűrűségkülönbségéből 

adódó hidrosztatikai nyomáskülönbség fogja fenntartani. (Számítás ábrája az 5/22 dián látható.) A hidrosztatikai 

nyomáskülönbség: 

 

∆pbe; ∆pki: nyomáskülönbség a be- és kilépő nyílásnál 

H: be- és kilépő nyílás szintkülönbsége 

þbe; þki: külső és a belső levegő sűrűsége 

Torricelli szerint a be- ill. kiömlőnyíláson átáramló levegő mennyisége: 

 

µ: a nyílás alaki tényezője 

A: a nyílás keresztmetszete 

Ha az állatok termelési komfortzónájába a helyi időjárás ingadozás beilleszkedik, a tartóépület zártságát az állat 

igényeinek megfelelően csökkenteni lehet. 

Az élettér jó átszellőzését a mélyalmos istállóban a nyitott oldalfalak biztosítják, miközben az alom, időnkénti 

lazítással jól szárad. 

A magasan elhelyezkedő tetőgerinc-szellőző és a nyitott orom-, és oldalfalak, a keverőventilátorokkal 

kiegészítve, maximális komfortérzetet biztosítanak (lásd 5/23 dia). 
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4.4. Mesterséges szellőztetés 

A mesterséges szellőztetésnél ventillátorok segítségével biztosítható a légcsere. Három változata alakult ki (5/24 

dia), ezek: 

Depressziós rendszer: A zárt szellőztetett térbe szívó ventillátort csatlakoztatnak, ezzel a tér belső nyomása 

kisebb lesz a környezetinél, a határoló felületeken lévő nyílásokon légbeáramlás történik. A ventilátor nyomó 

oldalára szerelt tisztító berendezéssel a környezetvédelem biztosítható. 

Kiegyenlített rendszer: A be- és kilépő nyílásokba is azonos légszállítású ventillátorokat szerelnek, így nincs a 

határoló felületek két oldala között nyomáskülönbség. 

Túlnyomásos rendszer: A ventilátor az épület belsejét túlnyomás alá helyezi, így a határoló felületek nyílásain 

kiáramlik a belső levegő. 

A mesterséges szellőztetést lehetőleg úgy kell kialakítani, hogy a tervezett áramlási irányok megközelítsék a 

feltételezett természetes áramlási irányokat. Ez biztosítja a tér egyenletes átöblítését (lásd 5/25 dia). Az 5/26 

dián a szellőztetőrendszerek egyes részegységei láthatók. 

5. Istállók fűtése, hűtése 

Az istállók hőmérlege erősen különbözik a téli és nyári időszakban. Legfőbb hőnyereség az állatok metabolikus 

hőtermelése. Legfőbb hőveszteség télen a határoló szerkezetek hőátbocsátása és a szellőztető levegővel távozó 

hő. 

5.1. Hőtranszport a határoló felületeken keresztül 

A hőtranszport szilárd testek esetén történhet vezetéssel, illetve hőátadással. Szilárd testekben vezetéssel történő 

hőáramlás (Qv) értéke a következő képlettel számolható: 

 

A két különböző közeg határán történő hőátadás pedig: 

 

Mivel a határoló szerkezetek (falak, födémek, padozat) többrétegű szerkezetek, melyek egyik oldalukon a külső, 

mások oldalukon a belső légtérrel érintkeznek az eredő hőátbocsátási tényező a következőképpen alakul: 

 

A fenti összefüggésekben: 

λi: a hővezetési tényező [ W/m,ºC ] 



 Mezőgazdasági épületgépészet  

 40  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

αi: a hőátadási tényező [ W/m², ºC ] 

k: az eredő hőátbocsátási tényező [ W/m², ºC ] 

di: a a rétegvastagság [m] 

A: a hőtranszportban résztvevő felület [m2] 

Előfordulhat, hogy a fal belsejében harmatponti hőmérséklet alakul ki, ami párakicsapódást eredményez. Az 

istálló kialakításakor törekedni kell a határoló szerkezetek minél jobb hőszigetelésére, hogy az állatok által 

termelt hő a veszteségek minél nagyobb hányadát fedezhesse. A fentiek az 5/28 dián továbbá különböző fűtő 

berendezések az 5/29 dián kerültek bemutatásra. 

5.2. Istállók hűtése 

Hűtőgépeket, magas beruházási és üzemeltetési költségvonzatuk miatt, az istállók hűtésére ritkán alkalmaznak. 

A kútvízzel üzemeltetett víz-levegő hőcserélőkkel csak kis hűtőteljesítmény érhető el. Amennyiben a környezeti 

levegő relatív páratartalma nem túl magas, alkalmazható az adiabatikus hűtés. 

Adiabatikus hűtés: az istálló légterébe, leggyakrabban a szellőztető légáramba, vizet permeteznek (5/30 és 5/31 

dia). A cseppképzés általában hidraulikusan történik. Az apró cseppekre bontott víz elpárologva elvonja a 

levegő érzékelhető hőjét, ezzel annak hőmérséklete lecsökken. Növekszik azonban relatív páratartalma, ami 

csökkenti az állatok páraleadását. Ezért ez az eljárás csak korlátozottan alkalmazható. Az adiabatikus hűtésnek 

két változata terjedt el a gyakorlatban: 

• az istállókban az állatok fölött vízpermetező szórófejekkel ellátott ventillátorokat helyeznek el, (5/32 dia) 

melyeknél a bekapcsolás automatikus, amikor a páratartalom túlságosan alacsony, a hőmérséklet pedig magas 

értéket ér el. 

• csepegtetéssel nedvesített, nagyfelületű, cellulóz alapanyagú párologtató alkalmazásával valósítják meg a 

levegőbe történő nedvességbevitelt, ezzel az adiabatikus hűtést (5/33). 
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Chapter 6. A szarvasmarhatartás 
gépei I. 

Szarvasmarhatartó telepek kialakítása, takarmányellátás gépesítése. Szarvasmarhatartó telepek építészeti 

megoldásai. Silókitermelő berendezések. Önürítő és keverőkiosztó kocsik felépítése, működése. Stabil 

tömegtakarmány kiosztók. Abraktakarmány kiosztók szerkezeti kialakítása, működése. 

1. Szarvasmarhatartó telepek építészeti megoldásai 

1.1. Nyitott és zárt szarvasmarha istállók jellemzői 

A szarvasmarhatartó épületeket általában nyitott kivitelben készítik, mivel az ilyen istállóknál lehetőség van a 

tisztán természetes szellőztetésre. A természetes szellőzés előnyei: 

• a gépi szellőzéshez képest kisebb üzemeltetési költség, 

• minimális törődés, a megfelelő légcsere meglétére való figyelésben, a gépi szellőzés lehetséges energia-

kimaradásához képest, 

• csökkent nappali világítási költség a nyitottabb-, világosabb istálló, 

A természetes szellőzés hátrányai: 

• hideg időben kicsi az istálló-hőmérséklet, befolyásolási lehetősége, csökkent mértékű hatás az istállón belüli 

légeloszlásra, 

• valamint kevésbé egyenletes az épületen belüli légcsere, 

• a gyenge-, nyári szél ezen épületek szellőzésében nem elég hatékony. 

A szarvasmarhatartó telepek is készültek zárt épületkialakítású változatban is. Különösen a tömbösített 

változatnál a szellőztetést mesterségesen kellett megoldani végig, az állatok benntartózkodása alatt. Mindez 

jelentős energiafelhasználással járt, ami szarvasmarhák esetében kifogásolható. A szarvasmarha ugyanis elviseli 

az alacsonyabb hőmérsékletet, amennyiben huzatmentes és száraz pihenőhelyet biztosítunk részükre. Ezért 

alkalmazható a mi éghajlati viszonyaink mellett a félig-zárt kötetlen tartástechnológia is 

1.2. Természetes szellőzésű istállók változatai 

A természetes szellőztetésű istállók négy generációjáról beszélhetünk. Ezek: 

• Első generációs természetes szellőzésű istálló, a szélszellőzésnél a légcsere nyitott ajtón, ablakokon keresztül 

valósult meg 

• Második generációs természetes szellőzésű istálló, állandó légcsere lehetőségét az egyik nyitott hosszanti 

oldalfal biztosította. 

• Harmadik generációs természetes szellőzésű istálló, állandó légcsere lehetőségét, két részben nyitott oldalfal 

biztosította. 

• Negyedik generációs természetes szellőzésű istálló, állandó légcsere lehetősége a nyitott tetőgerincen és a 

változtathatóan nyitott-, két-, hosszanti oldalfalon keresztül biztosított. 

Tipikus természetes szellőzésű hazai istállók jellemzői a 10. táblázatban láthatók. 
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10. táblázat: Természetes szellőzésű istállók jellemzői 

1.3. Mezőgazdasági üzemi épületek szerkezete 

 

17. ábra: A mezőgazdasági üzemi épületek szerkezete 

Az állattartó technológiák jelentős része földszintes-horizontális- épületmegoldásokat kíván. Az istállók 

fokozott szellőzési igényei, valamint az istálló és a külső tér közötti kapcsolat (pl. kifutók) szükségessége miatt 

általában hosszúkás épületeket célszerű ún. vázas építési móddal létesíteni. 

Az istállók vagy tároló csarnokok tartószerkezetei különböző anyagú (vasbeton, acél, favázak, vagy ezek 

kombinációi), előre gyártott elemekből szerelik össze (könnyűszerkezetes építési mód). A keretállások 

leggyakrabban 3,00, illetve 6,00 m-es távolságban állnak. Ezek között szelemenek hidalják át a keretállás-

távolságot (17. ábra). Az épületek szélessége a keretek fesztávolságától függ, hosszát a kerettávolságok 

többszöröse adja. 

1.4. Egy szakosított tejtermelő tehenészeti telep bemutatása 
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A 6/7 dián példaként bemutatott tehenészeti telepen az állatok félig nyitott kötetlen, pihenőboxos 

tartástechnológiájú épületekben vannak. Az épülethez nagy burkolatlan karám tartozik. Az etetés a karámok 

hossztengelyében kialakított etetőútról födetlen jászlakból történik. Trágyaeltávolítást a betonozott etető és 

közlekedő utakon traktoros tolólap végzi. Az adott telep 160 fh-es tehénistállójának alaprajzát és metszetét a 6/8 

dia szemlélteti. Az épület vázszerkezetét háromcsuklós magastetős vasbeton elemek alkotják. Hullámpala 

fedésű, a határoló szerkezetek három oldalon hőszigetelés nélküliek (széldeszka, hullámpala), a negyedik oldal 

nyitott.. Az épületben ún. keresztboxos pihenőhely kialakítás történt, a két nagyméretű temperált vizű 

itatóvályút a nyitott oldalon helyezték el. 

2. Mobil gépesítésű etetési technológia és gépei 

2.1. Mobil gépesítésű etetési technológia 

A nagyüzemi szakosított tehenészeti telepeken a mobil takarmányozási technológia terjedt el általánosan. A 18. 

ábra szerinti változat a hagyományos keverő-kiosztó kocsira alapozott, melyek csak megfelelő méretűre darabolt 

takarmánynál tudtak megfelelő minőségű adagolást biztosítani. A feltöltésnél először a silózott 

tömegtakarmányt, majd a koncentrált (abrak) takarmányt, végül a kis- vagy nagybálabontóval felaprított szénát 

kell a kocsiba juttatni. A széna etetése történhet külön menetben is, ehhez nagybálabontó-kiosztó kocsik 

alkalmazhatók. A kevert takarmány jászlakba történő kiadagolását külső vagy belső ún. áthajtó útról végezték. 

 

18. ábra: Mobil takarmányozási technológia 

2.2. Bálázott széna gépi manipulálása 

A kisbálában tárolt széna előkészítése és kocsiba rakása kisbálabontó-örlő segítségével történhet. A bontó és a 

kalapácsos őrlődob együttesen 4-5 cm hosszúságú szecskára tépi szét a kisbálát (6/11 dia). A berendezés oldalán 

elhelyezkedő dobóventilátor a már bekeverhető takarmányt közvetlenül a keverő-kiosztó kocsiba továbbítja. A 

kisbálabontó-őrlők a szénán kívül az alomszalmánál is használhatók. 
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A nagybálában tárolt széna külön menetben történő kiosztására több géptípust is terveztek. A hazai 

kialakításúnál a nagybálát a földről hidraulikus munkahengerrel működtetett villa emeli fel, és szorítja a 

bontóhengerhez (6/10 dia). A forgó mozgást végző bontóhengereken csigavonalban kések találhatók, amelyek a 

bálát fokozatosan szétbontják, majd a széna a kihordócsigára kerül. Készült aprítódobbal kiegészített 

változatban is, melynél az apróbb részekre feldarabolt szénát szállítószalag viszi ki. Ez az aprított széna keverő-

kiosztó kocsiba is berakható volt. 

2.3. Silómarók 

A keverő-kiosztó kocsiba a tömegtakarmány komponenst (szenázs vagy szilázs) elsőként kell bejuttatni. Erre a 

feladatra alkalmazott silómaró-rakodók több változata is ismert, ezek többsége íves falat alakít ki (6/12 dia). A 

traktorral működtetett vontatott és függesztett berendezések általában maródobbal termelik ki, és 

dobóventilátorral juttatják a takarmányt kocsiba. Hazánkban és külföldön is gyártottak elektromos hajtású, 

önjáró berendezéseket, amelyek több szempontból is előnyösek. A lemart takarmányt szállítószalag vagy 

kaparólánc juttatja fel a kocsiba – elmarad a dobóventilátoros átszellőztetés, így jobb az étrendi hatás – 

ugyanakkor az üzemeltetés sem köt le külön erőgépet. 

Az utóerjedési és tiprási veszteségek csökkentése szempontjából előnyösek az olyan kialakítások, amelyeknél 

közel függőleges a lemart felület, esetleg ellenlejtésű is lehet (6/13 dia). Ezeket a változatokat a megnövelt 5 m 

hasznos belmagasságú falközi silóknál is lehet alkalmazni. Készülnek dobóventilátoros és szállítószalagos 

rendszerű szállítással egyaránt. Ez utóbbinál vezérelt csuklós tartószerkezet végzi a maródob mozgatását 

egyenes vagy ún. ellentétes lejtésű pályán, készül TLT hajtású vontatott, vagy elektromotorhajtású önjáró 

kivitelben is. 

2.4. Vízszintes és függőleges kivágó szerkezettel felszerelt 
silóblokk vágók 

Mobil takarmányozási rendszerhez tartoznak a változatos kialakítású silóblokk vágók, melyeket a traktor 

homlokrakodójára vagy a hátsó függesztő-szerkezetre szerelnek fel (6/14 dia). A falközi silókban tárolt 

takarmányból 1-2 m3-es szabályos, stabil kockákat vágnak ki, és így a sima vágófelületnél minimális az 

utóerjedés. A kivágott blokkot a traktor közvetlenül az etetőútra, vagy etetőasztalra helyezi. A szétosztás kézi 

eszközzel pl. villázással végezhető. Egyes típusait jászolba adagoló készülékkel is felszerelték. 

Tömegtakarmány ad libitum etetésénél a blokkokat etetőkarámba helyezik. 

2.5. Önürítős takarmánykiosztó kocsik 

A mobil takarmányozási technológiában elsősorban tömegtakarmány kiadagolására használható az önürítős 

takarmánykiosztó kocsi (6/15 és 6/16 dia). A takarmányt a rakfelület alján változtatható sebességű kaparólánc 

továbbítja a maródobokhoz. A bontó-lazító dobok fogai által lemart takarmány az oldalkihordóra esik, amely 

egy- vagy kétoldalú jászolba juttatatja azt. 

Az önürítős takarmánykiosztó kocsik hazai gyártású változatai két oldalra egyszerre adagolták ki a takarmányt. 

A dobok kerületi sebessége rövid szecska esetén 2-3 m/s, hosszabb szecskánál az eltömődés elkerülése 

érdekében 5-6 m/s. A folyóméterenként kiosztott takarmány tömege a haladási sebesség, illetve a kaparóláncos 

szállító sebességével változtatható. A kiosztó kocsik egyes változatait felszerelték abrakadagoló adapterrel, 

amely az abrakot szabályozható mennyiségben juttatja a tömegtakarmányhoz. Ez utóbbiak készültek 

akkumulátorról működő elektromos meghajtású változatban is (6/16 dia, alsó ábra). Előnye, hogy a zaj nem 

zavarja az állatokat és a kipufogógázok nem rontják mikroklímát. Alkalmazásuk kisebb férőhelyes kötött tartású 

épületeknél előnyös. 

A szeletelő és kiadagoló szerkezettel felszerelt rendfelszedő kocsik is a mobil gépesítésű takarmányozási 

technológiába tartoznak (lásd 6/15 dia, felső ábra). Szálas zöldtakarmányok esetén a rendről emberi kéz érintése 

nélkül juttatja a takarmányt az állatok elég a jászolba. Egyes típusai rotációs kaszaszerkezettel is rendelkeznek. 

2.6. Keverő-kiosztó kocsik 

A mobil takarmányozási technológiában az önürítős kiosztó kocsikat a keverő-kiosztó kocsik váltották fel. 

Alkalmazásuk általánosan elterjedt, számos változatuk alakul ki, ezek csoportosítását, osztályba sorolását 

mutatja a 19. ábra. 
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19. ábra: Keverő- kiosztó kocsik csoportosítása 

A keverő-kiosztó kocsi hagyományos típusainak kialakítását és működését mutatja be a 6/18. dia. Vontatott és 

önjáró kialakításban is készültek, kezdetben 8 vagy 4 leveles-csigás keverőszerkezettel. Négy csigára van 

szükség, ha egyszerre két oldalra történik az adagolás. A keverő-kiosztó kocsik elektrotenzometrikus mérleggel 

is felszerelhetők. A folyóméterenként kiadagolt takarmány tömege az adagolónyílás keresztmetszetének és a 

haladási sebességnek a változtatásával állítható be. A leveles-csigás keverőszerkezetű berendezések érzékenyek 

voltak a szecskaméretre, elfogadható pontosságú adagolást csak 4 cm-nél kisebb szecskaméret estén végeztek. 

A 6/19. dia összefoglalva mutatja be az Európában használatos keverő-kiosztó változatokat, beleértve a 

kiegészítő berendezéseiket is. A leveles-csigákra egyre gyakrabban aprítókéseket szereltek, felkerült rájuk a 

silómaró szerkezet, valamint a hidraulikus tolólap. Különleges ún. motollás keverőszerkezet is kifejlesztésre 

került (lásd 6/20 dia). 

A leveles-csigás keverőszerkezeteknél kezdetben az alsó, majd további csiga kerületére különféle profilú 

aprítókéseket szereltek fel, ezáltal nincs szükség a kisbálák bontására, sőt egyes típusoknál a nagybálák is 

egészen lehelyezhetők a raktérbe. Csak max. 20% nedvességtartalomnál szárazabb szálas anyag (széna, szalma) 

aprítását bekeverését képesek elvégezni. 

2.7. A TMR rendszerű takarmányozás 

7000-9000 kg/laktáció átlagos tejtermelés mellett nagy telepeken leghatékonyabban az ún. komplett monodiéta 

(TMR = TOTAL MIXED RATIO) rendszerű takarmányozás, amelyben minden takarmány komponenst 

összekeverve egymenetben a termelési csoportnak megfelelő mennyiségben és összetételben adagolnak ki, tehát 

a szálas anyagok aprítási igénye a rendszer követelménye. Ha nem áll rendelkezésre a megfelelő kiosztó kocsi 

változatok egyike sem, akkor a szálas szénaféléket a jó keverhetőség végett külön kell – még a beadagolás előtt 

– aprítani. Az újabb önrakodós változatú keverő-kiosztó kocsik az erjesztett tömegtakarmány mellett az 

ömlesztve, vagy bálába tárolt szénát is magába tudja tölteni és aprítás közben bekeverni (lásd 6/21 dia). Az 

állatokat termelés szerinti csoportosításával, a koncentrált takarmányok is a szükséges mennyiségben 

bemérhetők, a TMR rendszerű takarmányozás megoldható. 

A vertikális keverőszerkezetű gépek esetében a csiga merőleges a kocsiszekrény aljára. Nagy átmérőjű kúpos 

csigákat építenek be, a csigalevelekre pedig késeket szerelnek. Ezek a gépek alkalmasak bálák aprítására és a 

többi takarmánykomponens közé keverésére. 20 m3-es térfogat fölötti kocsik esetében két függőlegesen 

elhelyezett csigát találunk, amelyek végzik az aprítást és a keverést. A legnagyobb kocsitérfogat elérheti a 30 

m3-t. A takarmánykeverő, -kiosztók készülhetnek magajáró kivitelben is Alkalmasak a TMR takarmányozási 

rendszer megvalósítására, egyes változataival a meghagyott takarmányok is felszedhetők (6/22. dia). 
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3. Stabil takarmány kiosztó berendezések 

3.1. Stabil, szalagos takarmánykiozstási technológia 

A stabil takarmánykiosztási technológia esetén a takarmány állatok elé juttatása teljesen gépi úton történik, 

emberi beavatkozásra csak irányító jelleggel van szükség. Az itt alkalmazható stabil takarmánykiosztó 

berendezések két csoportba sorolhatók: 

• jászolba épített kiosztóberendezések, amelyek általában gumiszalagos és kaparóláncos kialakításúak 

(kísérleteztek a lengőlapátos változattal is), és 

• jászol fölött elhelyezett kiosztóberendezések csigás és gumiszalagos megoldással készülnek. 

A 6/23. dián példaképpen a jászol fölött elhelyezett gumiszalagos stabil takarmányozási rendszerre mutatunk be 

egy jellemző példát. A toronysilókból kitermelt tömegtakarmányt szállítószalagok viszik a stabil keverőkbe, 

melyek felváltva üzemeltethetők. Ide adagolható be az abraktakarmány is a külső tárolótoronyból. Egyéb 

komponensek (pl. széna, zöldtakarmány-szecska) a hosszanti szállítószalag végére adagolhatók. A 

komponensek bemérését és a tömeg szerinti elosztást szalagmérlegek teszik lehetővé. A keveréket 

kitárolószalag és ferde felhordó viszi a tömbépület állássorainak végén lévő hosszanti szalagra. Az erre 

merőlegesen, a kombi állások jászlai fölött elhelyezkedő kiosztó-szalagokra pneumatikus működtetésű terelőlap 

irányítja a takarmányt. A kiosztószalagról forgókefe söpri a takarmányt a jászol jobb és bal oldali részébe. A 

kiosztó-szalagot a két ún. kombibox (pihenő és etetőhely egy) etető jászlai fölé szerelték, egy forgókefe mindkét 

jászolba osztotta ki a takarmányt. A kefe haladási sebessége csak fele a szalagénak és forgásiránya az oda-vissza 

mozgásnál ellentétes, így mindkét jászolba ugyanolyan mennyiségű takarmányt oszt ki. Működése a 6/24. dián 

tanulmányozható. A jászol fölé szerelt kiosztó-szalagról lesodró kefén kívül ferde letoló lappal, oldalra hordó 

szalaggal (ledobó kocsi), illetve gumiujjas kaparószalaggal lehet jászolba juttatni a takarmányt. A kétoldali 

jászolba adagolás a lesodró keféhez hasonlóan történik. A lesöprő, illetve kidobó szalag forgásiránya, illetve a 

letoló-lap szögállása változik a kétoldali leadagolás érdekében. A ledobó-szerkezetek és a szalag sebessége is 

hasonlóan alakul, mint a lesodró-kefénél. 

3.2. Csigás takarmánykiosztó 

A csigás takarmánykiosztók nagyobb szárazanyag tartalmú, kisebb szecskahosszúságú erjesztett 

takarmányoknál használhatók. Az adag nagysága a csigaház és a jászol vagy etetőasztal távolságával 

szabályozható. Szerkezeti kialakítás szerint felülnyitott U alakú és zárt, kör keresztmetszetű házban forgó csigás 

szállítókat különböztetünk meg. A szállítócsigák 150-250 mm átmérővel és menetemelkedéssel készülnek, 

fordulatszámuk 200-300 l/min. 

A 6/25. dián a felülnyitott U alakú, vagy zárt házban forgó csigás szállítók a ház alján lévő, szakaszonként 

kialakított nyílásokon át adagolják a takarmányt két oldalra, vagy adagoló lapra. Az adag nagysága a ház és az 

etetőasztal, vagy az adagolólap közötti távolság állításával szabályozható. Mindkét változat alkalmas két 

szemben elhelyezkedő állatsor etetésére, vagyis az ikerjászlak, vagy közös etetőasztalra történő kiadagolásra. 

3.3. Kaparóláncos és lengőlapátos takarmánykiosztók 

A jászolba épített stabil takarmánykiosztókat kötött tartásban rövid és középhosszú állásban használjuk. 

Magyarországon a kaparóláncos takarmánykiosztó vált ismertté. Itt a végtelenített láncra 0,7-0,8 mm-es 

osztással szerelték fel a 350-450 mm hosszú, 100-120 mm magas kaparóelemeket. A 0,09-0,1 m/s sebességgel 

haladó lapátok acéllemezből készült jászol fenekén csúsztatva továbbítják a takarmányt. A kaparóelemekkel 

ellátott berendezéseknek ismert a lengőlapátos vagy tolórudas változata is. Magyarországon kialakított változat 

nem vált be a gyakorlatban. Az itt említett két stabil változat kialakítását a 6/26 dia szemlélteti. 

4. Abraktakarmány kiosztás gépesítése 

4.1. Abraktakarmány kiosztás lehetősége kötött tartásban 

Kötött tartástechnológiában a tömegtakarmányokkal keverve, az alap abraktakarmány kiosztása történik meg 

általában. A tejhozamtól függő pótabrak gépi kiosztására három lehetőséget mutat be a 20. ábra (a kézikocsiból 

mérőedénnyel történő kiosztás nem sorolható ide). A kézikocsit kézi erővel kell mozgatni, a kiadagolást 
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akkumulátorral üzemeltetett kézi vezérlésű csiga végzi. A felsőpályához kötött kiosztókocsi a próbafejések után 

programozható, ezt követően működése automatikus. Előnye, hogy napi többszöri, kis adagokba történő 

kiosztás is megvalósítható. Az álláshelyenként elhelyezett egyedi adagolók költségesek, nem terjedtek el. 

 

20. ábra: Abraktakarmány kiosztás gépesítése kötött tartásban 

4.2. Abraktakarmány kiosztás lehetősége kötetlen tartásban 

Az abraktakarmány kiosztás kötetlen tartástechnológiában alkalmazható változatait mutatja a 21. ábra. Kötött 

etetési időben osztható ki az abraktakarmány. A fő etetésekkor gépi adagolású kézikocsival a jászolba, vagy a 

fejések során a fejőállásba történhet a termelési szintnek megfelelő mennyiségben a kiosztás. Ez utóbbi 

megoldás a hazai tehenészeti telepeken nem vált be. Kötetlen etetési időben történő abrakolás szintén két 

megoldása látható. Egyik a számítógép vezérlésű ún. lehívó rendszerű, melynél az etetőautomatákat és egyedi 

állatazonosítást kell alkalmazni. A hazai tehenészeti telepen a másik megoldás a keverő kiosztó kocsira 

alapozott csoportos etetés terjedt el, célszerűen TMR rendszerrel. Az állatokat teljesítmény alapján 

csoportosítják, részükre a teljes abrakadagot a tömegtakarmányhoz keverve osztják ki. Átcsoportosításra 

próbafejések alkalmával kerül sor, a csoporton belül bizonyos mértékű alul és túletetéssel számolni kell. 
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21. ábra: Abraktakarmány kiosztás gépesítése kötetlen tartásban 

A 6/29. dián egy-egy gyakorlati példa látható az abraktakarmány kiosztására kötött és kötetlen 

tartástechnológiánál. A felső ábra egy pályához kötött PC vezérlésű mobil kiosztó kocsit mutat munka közben. 

Megfigyelhető, hogy középhosszú állású kötött tartástechnológiájú istállóban van beszerelve. A berendezés 

üzemideje alatt jászol kirekesztést alkalmaznak. Az egyedi adagmennyiségek álláshelyek szerint 

beprogramozhatók, ezt követően automatikusan működik. Előnye, hogy nincs akadálya a napi többszöri kis 

adagokban történő kiosztásnak, ami elsősorban nagy tejtermelő képességű egyedeknél célszerű. 

Az alsó ábrán a lehívó rendszerű abraktakarmány kiosztásnál alkalmazott egyedi abrakadagoló állás 

(etetőautomata) látható használat közben. Általában a számítógépes telepirányítási rendszer egyik elemeként 

jelenik meg ez az abrakkiosztási változat. Működéséhez az állatok egyedi azonosítási lehetőségének a megléte 

nélkülözhetetlen. Az állatok egyedi azonosítása a nyakba akasztott transzponderrel történt zömében, újabban a 

bőr alá beültethető miniatürizált változatok terjednek. Az etetési rendszer vezérlését is a központi számítógép 

végzi, az adag meghatározását napi többszöri testtömeg és a fejésenkénti egyedi tejmennyiség adatok alapján a 

beépített szoftver alapján végzi. Részletesebb ismertetésére a későbbiekben még visszatérünk. 
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Chapter 7. A szarvasmarhatartás 
gépei II. 

Itatás, trágyaeltávolítás gépesítése szarvasmarha telepeken. Egyedi, kisvízterű itatók kialakítása, működése. 

Csoportos, nagy vízterű itatók kialakítása, működése. Trágyaeltávolítás gépesítése kötött és kötetlen 

tartástechnológiában. Az almozás gépesítése. 

1. Itatás gépesítése szarvasmarha telepeken 

1.1. Egyedi, kisvízterű szelepes csészés önitatók 

A szelepes, csészés itatók (7/4 dia) az önitatók legrégebbi változata, amit főleg a hagyományos kötött tartású 

istállókban használtak. A szelepek függőleges, vízszintes és ferde elhelyezésűek lehetnek. Szerkezetük szerint 

pedig acélrugós, vagy gumirugós (hevederes) megoldással készülhetnek. A vízszintes és ferde szelepelhelyezésű 

önitatóknál olyan változatok is készülnek, amelyeknél a nyomólap oldal irányból is működtethető, ezt a 

változatot a rövidállású istállókban használhatják. 

A kisvízterű itatókkal lefolytatott gyakorlati vizsgálatok azt mutatták, hogy a legkisebb ivási sebesség a 

szintszabályozós itatócsészénél adódik, de a nyomószelepes berendezés sem biztosította a nagy vízterű itatókra 

jellemző ivási feltételeket. A kisebb ivási sebesség miatt szükséges napi vízmennyiség csak gyakoribb ivással 

biztosítható (7/3. dia). Így az állat kevesebbet pihen. A nagyobb vízterű itatóból a vízfelvétel kiegyenlítettebb. 

1.2. Szopókás és állandó vízszintű önitatók 

Szopókás önitatókat (7/5 dia, felső ábra) főleg sertések, borjak és növendék állatok, egyedi, illetve csoportos 

itatására használnak. Előnye a kis helyigénye és a mindenkori friss víz szolgáltatása. Tisztogatást nem igényel. 

Az itató helyét úgy kell megválasztani, hogy az elcsurgó víz a fekvőhelyet ne áztassa el. A szájüregből történő 

elcsurgás mérséklésére célszerű az itató magasságát az állatok marmagassága felett 15-20 cm-re kijelölni. 

Az úszószelepes csészés önitatóknál (7/5 dia alsó ábra) a csészében a víznívót az úszó helyzetének 

változtatásával lehet beállítani. A szelep vízáteresztő képessége a szelepülés betétjének cseréjével változtatható, 

így különböző fajoknál és korcsoportoknál használható. Az úszó szeleppel – védetten az állatoktól – külön 

térben van elhelyezve. 

1.3. Nagyvízterű, vályús itató (temperált vizű) 

A nagyvízterű, vagy csoportos itatók használata a kötetlen tartástechnológiával együtt terjedt el a 

szarvasmarhatartásban. Fagymentesítésükre karámban, vagy nyitott istállóban történő elhelyezéskor van 

szükség. A 22. ábrán látható megoldásnál törpefeszültségű, grafitos fűtőszövet került bedolgozásra a műanyag 

rétegek közé. A 24 V-os áramot biztonsági transzformátor adja. Mechanikai sérülések ellen csőkorláttal védik. 

A szintszabályozó úszós szerkezetet perforált választólemezzel határolják el az itatótértől. A temperálás 

történhet 220 V-os fűtőpatronnal is, ebben az estben azt is az állatoktól leválasztott térben kell elhelyezni, és 

kettősszigetelést kell alkalmazni. 

Újabb állandó vízszintű önitatók energiatakarékos megoldásúak, melyeknél fűtés nélkül, jó hőszigeteléssel, 

esetleg előzőleg temperált (kevert) vízzel akadályozzák meg a vízhálózatból érkező víz gyors lehűlését, kellő 

vízforgalom mellett a befagyást. 

Az itató polietilénből fröccsöntéssel előállított, zárt, duplafalú edény. A falak között uretánhab szigetelés 

található. A víztároló felső részét egy jól záródó fedél takarja, amelynek itató nyílásaiba – használaton kívül – 

labdaszerű záróelem illeszkedik. Az állatok a gömb lenyomásával juthatnak csak vízhez (7/7. dia). A változat 

további előnye, hogy nyári időszakban is biztosítja az optimális hőmérsékletét az ivóvíznek, a jó hőszigetelés 

megakadályozza annak felmelegedését. 
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22. ábra: Nagyvízterű vályús itató 

2. Trágyaeltávolítás gépesítése 

2.1. Trágyaeltávolítás gépesítési megoldásai 

A trágyaeltávolítás gépesítési lehetőségét szarvasmarhatartásban mindenekelőtt a tartástechnológia, továbbá az 

almozás módja határozza meg. A gépesítési megoldásokat csoportosítva a 23. ábrán foglaltuk össze. 

 

23. ábra: A trágyaeltávolítás gépesítési megoldásai szarvasmarhatartásban 

2.2. Almos trágyaeltávolítás kötött tartástechnológiában 

Állásrendszerek három változatát találhatjuk meg kötött tartástechnológiában (7/9.dia), melyeknél az 

alomszükséglet is eltérő. Értékei a következők: 
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a. Hosszú állás 4-5 kg/nap 

b. Középhosszú állás 3-5 kg/nap 

c. Rövid állás 2-3 kg/nap 

Az alomanyag megfelelő aprításával növekszik a nedvfelvevő képessége, így az ismertetett alomszükségleti 

értékek csökkenthetők. Pl. a rövidállásnál elérhető az 1-2 kg/ nap érték, ami már az alomtakarékos megoldások 

közé sorolható. 

A hosszúállás nyújtja a legkényelmesebb elhelyezést, mert az állat testhosszát 30-40 cm-rel meghaladja. A 

lekötés lehetővé teszi, hogy az állat előre-hátra mozogjon, így az állásra jutó trágya eltávolítása jelentős kézi 

munkát igényel. A fekvőhelyen szétszóródó trágya aránya gyakorlatilag 100 %. A gépesített trágyaeltávolítás 

nem oldható meg tökéletesen. 

A középhosszú állás megfelel az állat átlagos testméretének, és a mögötte húzódó trágyacsatorna az ürülék nagy 

részét felfogja, amennyiben jászolkirekesztőt alkalmazunk. Ilyenkor csak az etetések idejére engedjük az 

állatokat a jászol fölé. A fekvőhelyen szétszóródó trágya aránya 30-40 %. 

A rövid álláson mozoghat az állat a legkevesebbet, mivel feje állandóan az etetőjászol fölött van. Az állás 

mögött vagy nyitott, vagy ráccsal fedett trágyacsatorna húzódik, amely az ürülék nagy részét közvetlenül 

felfogja, így itt a legjobb a gépesítés lehetősége. A fekvőhelyen szétszóródó trágya aránya 20-30 %. 

Almozott kötött tartástechnológiánál 25-35 % szárazanyag tartalmú szilárd almos trágya keletkezik, amely 

mechanikus eszközökkel manipulálható (szállítható, rakodható, kazlazható). 

2.3. Gépesítési megoldások az almozott kötött 
tartástechnológiában 

Trágyakihúzó szánok (7/10. dia). A hazai nagyméretű istállóknál a kisvasúti csillekerekeken gördíthető 

ferdepályából, a csörlős hajtóműből és a drótkötéllel vontatott kihúzószánból álló változatot alkalmazták elsők 

között. Működtetését két személy végzi úgy, hogy egyik a trágyacsatornában irányítja a szánt (miközben rajta 

áll), a másik a hajtóművet kezeli. Közvetlen a szállítójárműre üríti az almos-trágyát. 

Elsősorban külföldön a kisebb, hagyományos istállóknál használtak egységcsomagban beszerezhető, utólagosan 

könnyen beszerelhető változatokat. Ezek a trágyát közvetlenül az épület mellett kialakított kazal tetejére 

juttatták. 

A kaparóláncos trágyaeltávolító (7/11. dia) két állássor trágyacsatornájában körbejárva viszi ki az épületből a 

trágyát. Az istállón belüli vízszintes és az épület végében lévő ferde szakasz egyetlen láncból is kialakítható, de 

a ferde rész külön szállítóberendezés (ferdefelhordó) is lehet. A láncszerkezet szemes-, hevederes-, vagy Ewart 

lánc lehet, amelyekre a fém kaparólapok 0,6- 1,2 m-es osztással kerülnek felszerelésre. Hazai gyakorlatban több 

változatban is gyártották a hevederes láncszerkezetű változatokat, de a nagyméretű, 100-120 férőhelyes 

istállóknál nem tudott széles körben elterjedni. A nehéz, betonon súrlódó láncszerkezet mozgatása nagy 

teljesítményt igényelt és a meghibásodások is gyakoriak voltak. 

A lengőlapátos trágyaeltávolítóknál (7/12. és 7/13. dia) a trágyacsatornában alternáló mozgást végző tolórúdra 

kb. 1 m-es osztással felhelyezett lengőlapátok továbbítják a trágyát. A lökethossz 1,6-2,0 m. Az acéllemezből 

vagy temperöntvényből készült lapátok a tolórúdra hegesztett csapokon elfordulhatnak. Alsó szélük a 

trágyacsatorna alján fekszik fel, így a súrlódás hatására egyik irányban haladva a rúdra merőleges állásban 

továbbítanak, ellenkező irányú mozgásnál pedig a rúd mellé simulva elcsúsznak a trágyacsomó mellett. 

A lengőlapátos trágyaeltávolítóknál az alternáló mozgást korábban végtelenített láncos hajtóművel biztosították, 

ma hidraulikus munkahengert alkalmaznak. 

A lengőlapátos trágyaeltávolítók beépíthetők kétsoros, hurkos kivitelben, ilyenkor a sarkoknál láncszakaszokkal 

történik a végtelenítés. Általánosabb azonban az egysoros kivitel. Nagyobb szélességű trágyacsatornáknál, 

közlekedő utakon kétoldalas kivitel is használható. Ilyenkor a tolórúd mindkét oldalán találhatók lengőlapátok, 

szimmetrikus elrendezésben. Ez a változat csak egysoros kivitelben készül. 

Nyomófejjel kombinált lengőlapátos trágyaeltávolító egyúttal a kazalozást is elvégzi. 
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A 7/14. dia ábrái szerinti, ún. hidraulikus nyomásos trágyaeltávolítási megoldásnál egy munkahengerrel 

trágyaeltávolítás és kazalba rakás is megtörténik. A dugattyúrúd a nyomófejhez kapcsolódik. A nyomófej 

csuklósan billenő nyomólapja a friss trágyát a trágyakazal alá nyomja be, így az a vakondtúráshoz hasonlóan 

növekszik. Ezáltal javul a trágya minősége és kisebb lesz a tápanyagveszteség. A nyomófejes lengőlapátos 

trágyaeltávolítók kombinálhatók trágyakihúzó szánokkal, amelyek az állások mögötti trágyacsatornákból 

távolítják el a trágyát, a lengőlapátos egység gyűjtőként a keresztirányú, épületből történő kiszállítást és a 

kazlazást végzi. 

A hidraulikus, nyomócső vezetékes trágyaeltávolításnál (7/15. dia) a trágyacsatornákból célszerűen 

lengőlapátos berendezéssel kiszállított trágyát egy hidraulikus munkahengerrel mozgatott dugattyú a nyomócső 

vezetékben juttatatja a trágyakazal alá, amely itt is vakondtúrásszerűen növekszik. Az egyik jellemző típusnál 

300 mm átmérőjű, 10 bar nyomású PVC nyomócső vezetéket használnak. A dugattyú lökethossza 1000 mm, a 

maximális tolóerő 100 kN. A trágyakazal istállótól maximálisan 40 m távolságra, illetve 5 m szintkülönbséggel 

alakítható ki. 

A traktoros tolólap univerzálisan használható a különböző trágyaeltávolítási módoknál. Almozott kötött 

tartástechnológiánál alkalmazási lehetőségét az épület mérete, pontosabban a trágyaút szélessége szabja meg. 

A szárnylapátos trágyakihúzók (7/18. dia) az alomtakarékos és alom nélkül tartástechnológiáknál 

használhatók elsősorban. A szárnylapátokat a trágyacsatornák középtengelyében vezetett vonóelemek 

működtetik. A vonóelem műanyag- vagy acélsodrony kötél, szemes lánc illetve merev rúd lehet. Az ábra 

szerinti beépítésnél a két szárnylapát ellentétesen működik. A szállítási munkát végző szárnylapát a 

trágyacsatorna oldalfalához simulva nyitott állapotban maga előtt tolja a trágyát, míg a másik összecsukódva a 

csatorna ellentétes vége felé halad. A 2 m-nél szélesebb trágyacsatornákhoz az osztott szárnylapát használható. 

2.4. Mélyalom eltávolításának gépei 

A mélyalmos tartástechnológiában a képződő tömör vastag trágyaréteget évente egy-két alkalommal kell 

eltávolítani. Az itt alkalmazható gép az épület kialakításától, belmagasságától, oszlopok, támasztópillérek 

elhelyezésétől is függ. Rendszerint a következő gépek közül választhatunk: 

• Traktoros tolólap (max. 40 cm rétegvastagságig) 

• Traktoros trágyavilla (homlok- vagy farrakodóra szerelve a rakodást is elvégzi) 

• Univerzális rakodógép (előnye a rakodóelem cserélhetősége, az univerzalitás, valamint a mozgékonysága) 

• Forgógémes rakodó (feltétel a megfelelő belmagasságú épület) 

• Speciális alomkitermelő (silómaróhoz hasonló, költséges egycélú gép, nem terjedt el) 

A kiválasztás alapvető szempontja kell, hogy legyen a berendezés megfelelő kihasználási lehetősége a 

gazdaságon belül. Ezért általában az olyan rakodógépek nevezhetők előnyösnek, amelyek esetleg fogóeszköz 

cserével a gazdaságon belüli többi rakodási feladatokat is el tudják végezni. 

2.5. Hígtrágya épületből történő eltávolítása 

A hígtrágya épületből való eltávolítása történhet hidraulikusan és mechanikusan (lásd 23. ábra). A hidraulikus 

eltávolítás változatai (vízöblítéses, úsztatásos, duzzasztásos) a hazai nagyüzemi tehénistállókban nem terjedtek 

el, a keletkező kis szárazanyag tartalmú nagy mennyiségű hígtrágya tárolási problémái miatt. Elsősorban kisebb 

épületeknél, illetve a sertéstartásban jellemző használatuk, részletesebb ismertetésükre ott térünk ki. 

Hazai telepeken a mechanikus hígtrágya eltávolítás került előtérbe az épületekből történő eltávolításnál, ezzel a 

kezelés és kijuttatás költségei a víztakarékos megoldások bevezetésével csökkenthetők. Célszerűen visszatért a 

fekvőhelyek mérsékelt almozása is (alomtakarékos változat). Így nagyobb szárazanyag tartalmú hígtrágya 

keletkezik, amely az ismertetett mechanikus berendezésekkel juttatható az épületen kívüli gyűjtő-homogenizáló 

aknába, illetve a telepi fő gyűjtőcsatornába. A korábbiakban ismertetett berendezések közül itt a traktoros 

tolólap, a szárnylapát), a széles lapát és a lengőlapátos trágyaeltávolítók használhatók. 
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A 7/20. dián egy szárnylapátos trágyaeltávolító berendezés látható munka közben. Jól megfigyelhető, hogy 

almozott pihenőboxos tartástechnológiánál – az almozás mértékétől függően – több- kevesebb alom anyag is 

kerül a hígtrágyába. 

Nagyobb szélességű trágyacsatornákban közlekedő-utakon történő almos hígtrágya eltávolítására újabban a 

7/21. dián látható ún. széles lapát terjedt el a szárnylapátok mellett, vagy azok helyett. Itt a lapátok vízszintes 

csap körül tudnak szállítási és üres meneti helyzetbe átbillenni. 

A nagyobb szárazanyag tartalmú és szilárd részeket is tartalmazó hígtrágyát aprítókésekkel felszerelt 

szivattyúval lehet csak keverni és továbbítani, valamint speciális kijuttató berendezéseket kell használni, 

amennyiben nem kerül sor a fázisbontásra. 

Fázisszétválasztásos hígtrágyakezelésnél a hidraulikus trágyaeltávolítással a trágyacsatornákból az épületen 

kívüli gyűjtőaknába jutó hígtrágyát szintkapcsolók segítségével automatikusan működő szivattyú a mechanikus 

fázisbontóra továbbítja. Az ábrán látható technológiánál nyomócsigás szétválasztóval 40-50% szárazanyag-

tartalmú szilárd fázist állít elő. A híg fázis kijuttatásáig felszíni tárolóban, levegőztetve tárolható. 

 

24. ábra: Fázisszétválasztásos hígtrágyakezelés 

Hígtrágya fázisbontás nélküli manipulálása kisebb és közepes üzemekben fordul elő leginkább. Kisebb 

állatlétszámnál a pavilonos épület végébe telepített gyűjtőaknából homogenizálás után, tartálykocsikkal 

szállítható el a hígtrágya a kijuttatás, vagy tárolás helyszínére. Keverő-átemelő szivattyúval a homogenizálás, 

illetve a tartálykocsi feltöltése is elvégezhető (7/19. dia). Közepes állatlétszámnál jellemző a hígtrágya átmeneti 

tárolása kör alakú, felszíni tárolókban. Ezeket a helyszínen szerelik össze, anyaguk többféle lehet. Nagyobb 

telepeknél a homogenizálás, illetve fázisbontás után általában csővezetéken keresztül történik a hígtrágya 

termőterületre juttatása. 

3. Almozás gépesítése 

3.1. Almozás gépesítése szálas szalma esetén 

A szálas anyag használata esetén a kazal megbontását markolóval, rakodóvillával végezték, a szalmát ezt 

követően tépődobokkal felszerelt önürítős pótkocsiba rakták. A pótkocsi oldalkihordóval szerelt változata az 

almozott állásokra üríti a szalmát. Az istállónak megfelelő szélességű pótkocsis traktor által járható úttal kell 

rendelkeznie az állások mögött. A szalma kézi egyenletes elterítésére is szükség van. Mélyalmos tartási módnál 

a pótkocsi ürítése hátrafelé történik az egyenletes nagy vastagságú terítés biztosítására. A kazalban történő 

szalma tárolására csak ritka esetben kerül sor, így a bemutatott berendezésre és almozási technológiára nincs 

szükség. 

3.2. Almozás gépesítése bálázott szalma esetén 

Ma már az alomszalma is döntően bálázott formában áll rendelkezésre. Az almozáskor a szalmát különböző 

méretekben aprítani is szükséges és azt a pihenőboxokban, vagy a mélyalmon el kell teríteni. Erre a feladatra 

változatos kis- és nagybála bontó-őrölő berendezések készülnek (pl. a 24. dián bemutatott változatok). Ezeket 

egyaránt lehet használni a széna és a szalma feldolgozására is. Kisbáláknál általában a stabil berendezések, 
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nagybálásnál a függesztett vagy vontatott mobil berendezéseket használják. A dobóventillátoros változatok 

egyenletes terítést biztosítanak, anélkül kiegészítő jellegű kézi munkára is szükség van. 

3.3. Almozás gépesítése nagybálában tárolt szalma esetén 

A bálázott széna és szalma aprítására egyaránt alkalmazható a 7/25. dián példaként bemutatott, a pihenőboxok 

almozására alkalmas berendezés. Készül hengeres és szögletes nagybálák manipulálására megfelelő 

kialakításban is. Felszerelhető fúvóegységgel, mely segítségével a felaprított szalma a mélyalomra teríthető, 

illetve a széna a keverő-kiosztó kocsikba juttatható. 

A 7/25. dián továbbá látható egy terítő adapter, amely a függőleges keverőszerkezetű keverő-kiosztó kocsira 

szerelhető. A mélyalmos tartástechnológiában is jól használható, az almozást el lehet vele végezni az etetőútról, 

így nem kell az állatok között mozogni. Bármilyen módon tárolt alomszalmánál használható, a bálázott, vagy 

szálas szalma felaprítását a keverőszerkezet végzi. 
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Chapter 8. A fejés gépesítésének 
műszaki kérdései 

Gépi fejés technológiája. A fejőberendezések működési elve, részegységei. Stand fejőberendezések szerkezeti 

kialakítása, működése. Fejőberendezések üzemeltetése 

1. Gépi fejés technológiája 

1.1. A fejési sebesség alakulása a fejési idő alatt 

A fejési idő felosztása a tejleadási sebesség alapján a 8/25. ábra szerint történik. Részei: 

• Gépi fejés: a) és b) a tejleadási sebesség 0,2 l/min-nél nagyobb 

• Vak fejés, vagy üres fejés: c) a tejleadási sebesség 0,2 l/min-nél kisebb 

• Gépi utófejés: d) a tejleadási sebesség újra nagyobb 0,2 l/min-nél 

 

25. ábra: A fejési idő felosztása a tejleadási sebesség alapján 

1.2. A fejési jellemzők alakulása 

A fejési görbe a kifejt tej kumulált tömegét mutatja a fejési idő függvényében. A fejési sebességgörbe (kg/min) 

a fejési görbe (kg) idő szerinti deriválásával adódik. Mindkét görbe alakulása fajta és egyedfüggő, erre mutat 

egy példát a 8/4. dia. Ahol a fejés kezdeti szakaszában a tejleadási sebesség maximuma a bemutatott esetben 6 

kg/min-nél nagyobb, az átlagos érték 2,5 kg/min értékű. A fejőberendezésnek alkalmasnak kell lenni a szélső 

értékek melletti működésre is. 

2. Kétütemű fejőgép működése 

2.1. Kétterű fejőkehely kialakítása, működése 

A kétterű fejőhely a kétütemű fejőgép fejőkészülékének fontos része, ezen keresztül érintkezik a gép az állattal. 

Kialakítása, valamint működése nagymértékben befolyásolhatja a tejleadást és a tőgy egészségi állapotát. 

Tejleadás csak a szívóütemben van, ilyenkor a kehely külső és belső terében is vákuum található. A szorító 

ütemben, a külső térben a vákuumot légköri nyomás váltja fel, az 50 kPa nyomáskülönbség a fejőgumit 
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összelapítja, ezzel tehermentesül a tőgybimbó a vákuum alól. Ezért nevezik a szorító ütemet újabban 

tehermentesítő ütemnek. A bimbóra ható ismétlődő szorító hatás miatta a masszírozó ütem elnevezéssel is lehet 

találkozni. 

Kétterű fejőkehely kialakítását és részeinek elnevezését a 8/6. dia teljes részletességgel mutatja be egy kétterű 

fejőkehely kialakítását, részeinek megnevezését. A gyakorlatban ilyen részletességű felbontás nem szokásos, 

egyes elnevezések is eltérnek. Pl. a kehely és kehelygumi helyett a csésze és fejőgumi elnevezés az 

általánosabb, mint a fejőkehely fejő része. 

A fejőcsésze korábban alumínium öntvényből és műanyagból is készült, ma általános a saválló acél 

alkalmazása. A fejőgumi több méretben, alakban és kiviteli formában is kapható a kereskedelemben. 

Kiválasztásnál több szempontot kell figyelembe venni (pl. higiénia, tőgybimbó jellemzők, fejőgép kialakítása). 

A rövid tejtömlő gyakran része a fejőguminak, ekkor egy darabban készülnek, de a 2 vagy 3 darabos kiviteli 

változat is ismert. Ez utóbbiak nehezebben tisztíthatók, kevésbé higiénikusak. A fejőcsésze és fejőgumi közötti 

külső teret nevezik pulzációs térnek is, miután benne periódikusan változik a nyomás. 

2.2. A pulzátor és a fejőkészülék nyomásdiagramja 

A pulzátor (magyarul ütemező) feladata a periódikusan változó nyomás (vákuum és légköri) biztosítása a 

fejőkelyhek külső terében, az előzőekben vázolt működés érdekében. A külső vagy pulzációs tér nyomásértékeit 

az idő függvényében, valamint négy szakaszra bontott kiértékelését a 8/7. dia szemlélteti. Az egyes gyártók 

különböző megfontolásokból eltérő jellemzőkkel rendelkező pulzátorokat készítenek, melyek nyomásdiagramja 

jelentősen eltérhet egymástól (8/8. dia). Az eltérések a fejés sebességére is kihatnak. A nyomásviszonyokat az 

összeszerelt, vagy üzemelő fejőkészüléknél vizsgálva sokkal változékonyabb görbét kapunk a kelyhek külső 

terénél. A belső tér vákuumértéke is kisebb- nagyobb ingadozást mutat. 

2.3. Fejőkészülékek ütemezése 

A fejőkészülékek lehetnek szimmetrikus (mind a nagyé kelyhet egyszerre ütemezi) és aszimmetrikus (2-2 

kelyhet, a jobboldaliakat és a baloldaliakat ütemezi együtt) működésűek. A szokásos ütemszám (40) 50-60/min. 

A szívó-szorító (tehermentesítő) ütem aránya megegyezhet (50-50%-os, 1:1 ütemarány), de többnyire a szívó 

ütem a hosszabb. Felső határként a 75-25% (3:1) ütemarány fordult elő a hazai gyakorlatban. A 3:1 ütemarányú 

aszinkron vagy váltva ütemező fejőkészülék két-két fejőkehelynél lejátszódó nyomásviszonyokat szemlélteti a 

8/ 9. dián bemutatott működési vázlat. Egy-egy oldalon a teljes ütemciklust 4 részre osztva 3 rész a szívó (75%) 

egy rész a szorító (25%) ütemrészre jut. 

Miután tejleadás csak a szívó ütemben lehetséges, a megnövelt szívó-szorító ütemarányú készülékek nagyobb 

fejési teljesítményre képesek, vagyis gyorsabb lesz a fejés, rövidül a fejési idő nagyobb tejhozamú állománynál 

is. Az 26. ábra a gyakorlatban előforduló két szélsőértéknél szemlélteti az egyes oldalak nyomásviszonyait. Fő 

jellemzőjük: 

A. - ha a szívási ütemrész 75% (3:1 ütemarányú készülék), a tej átáramlását az egyik oldalról a másikra, csak 

levegő beengedésével vagy nagy térfogatú kollektorral tudjuk megakadályozni, de a fejési idő rövidebb. 

B. - ha a szívási ütemrész aránya 50% (1:1 ütemarányú készülék), a tej átáramlásának egyik oldalról a másikra, 

kisebb a veszélye, de hosszabb a fejési idő. 

J -> jobboldali bimbók 

B -> baloldali bimbók 



 A fejés gépesítésének műszaki 

kérdései 
 

 57  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

26. ábra: Különböző szívó-szorító ütemarányú fejőkészülékek nyomásviszonyai 

3. A kétütemű fejőgép részegységei 

3.1. Vákuumszivattyúk és kiegészítő egységeik 

A fejőberendezések működtetéséhez vákuum szükséges, amelyet leggyakrabban rotációs vákuumszivattyúkkal 

biztosítanak (8/11. dia). A rotációs vákuumszivattyú álló és forgórészből áll. Az állórészben csapágyazott 

forgórész excentrikus elrendezésű. A forgás következtében a lapátok, valamint a forgó- és az állórész által 

bezárt térfogat csökken. Az összesűrített levegő a kipufogó oldalán távozik el. A rotációs rendszerű 

vákuumszivattyúnál a súrlódás csökkentése és a jó tömítés miatt olajozásra van szükség, amire leggyakrabban 

az injektoros változatot használják. A szívó oldalon visszacsapó szeleppel ellátott rezgéscsillapító közdarabbal 

csatlakozhat a hálózathoz. A kipufogó (kiömlő) oldalon a távozó olajcseppeket olajleválasztó berendezés 

beépítésével fogják fel. 

A rotációs rendszerű vákuumszivattyúk mellett többféle levegős közegtovábbítóval is találkozni lehet az utóbbi 

időben a fejési vákuum biztosítására.. Az alternatív változatok bevezetése részben környezetvédelmi 

szempontból jelenthet előnyt, a zajhatás csökkenthető és egyes változatoknál a kenés elmaradása miatt nem jut 

szennyező anyag a környezetbe. Alkalmazásuk energiafelhasználást is mérsékelheti. Három lehetséges változat 

a 8/12. dián került bemutatásra. Ezek: vízgyűrűs, forgódugattyús és hajlékonylapátos vákuumszivattyú 

változatok. 

3.2. Vákuum előállító egység kialakítása és működése 
standfejőgépeknél 

A főbb részegységeket a 8/13. dián bemutatott kiépítési vázlat szemlélteti. Ezek: rotációs vákuumszivattyú; 

légüst; szabályozószelep; mérőóra; vákuumvezeték; vákuumcsap. 

A vezeték részei pedig: szívóoldali vezeték a légüstig; T elágazás az istállón belül; U alakban kiépített 

vákuumvezeték a standok fölött; kipufogó vezeték az olajleválasztóval. 

A stand vagy istállói fejőgépek vákuum előállító és elosztó egysége fixen beépítésre kerül, ez jelenti a fejőgép 

stabil részét. A vákuumot minden tehénálláshoz oda kell vinni. A tartóépületben a vákuum vezetékeket „U” 

alakban építik ki a kötött állássorok fölött, 2-2 tehenenként egy-egy vákuumcsap található. A vákuumszivattyú 

légüstön és szabályozó szelepen keresztül csatlakozik a kiépített vezetékhez. A légüst szerepe hármas: puffer 

tartályként, kondenzvíz, valamint mosóvíz felfogó tartályként is szolgál. A vákuum előállító egységet általában 

az istállótértől elkülönített teremben helyezik el, így célszerűen két nyomásmérő órára is szükség van. 
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A szabályozóval ellátott vákuumszivattyú jelleggörbéit a 8/14. dia mutatja be. A szabályozott szakaszban a 

szivattyú és a szabályozószelep ellentétesen dolgozik a hálózatra. A vákuumszivattyútól igényelt légszállító 

teljesítmény (Qvsz) a mindenkori üzemi szükséglet (Qü) és a szabályozószelep által beengedett (Qsz) 

tartaléklevegő-mennyiség összegéből adódik. Minél meredekebb a szabályozószelep jelleggörbéje, annál kisebb 

vákuumingadozást idéz elő a rendszer légfogyasztásában bekövetkező változás. A levegőszükséglet 

meghatározásánál a gépkönyvek vagy az idevonatkozó szabványok adatait kell figyelembe venni. Az újabb 

fejlesztési törekvésekben előtérbe került a túlméretezett vezetékrendszer és légszállító kapacitás (készülékenként 

minimum 150 l/min), illetve az alacsonyabb (pl. 40-42 kPa) névleges vákuum használata is. 

A fejőberendezés belső tereiben a vákuum állandó értékét a szabályozó szelepek biztosítják. 

Típusai: 

• súlyterhelésű 

• rugóterhelésű és 

• szervo-rendszerű membrános vákuumszabályozó szelepek 

A rugóterhelésű szabályozószelepek szabályozási tartománya a rugó előfeszítésének mértékével változtatható. A 

8/15. dia egy különleges súlyterhelésű szabályozó szelepet szemléltet, melynél a súly vákuumtérben 

helyezkedik el. A rugóterhelésűeknél gyorsabb szabályozást tesz lehetővé. 

A szervo- rendszerű szabályozás kialakítása a 8/16. dián látható. A szabályozó érzékelő szelepe a 

nyomásváltozást a membrános szabályozószelephez közvetít, amely membránja egy nagyméretű kúpos 

zárótestet megemelve, gyorsan tudja változtatni a rendszer légszállítását. 

A szervo szabályozószelepek karakterisztikái, összevetve a hagyományos súlyterhelésű szeleppel, jóval 

meredekebbek (érzékenyebben szabályoznak). 

3.3. Pulzátorok kialakítása, működése 

A ma használatos pulzátorok vezérlésüket tekintve három csoportba sorolhatók: 

• pneumatikus pulzátorok 

• hidraulikus pulzátorok 

• elektromos pulzátorok 

A pneumatikus pulzátorok általában membrános megoldásúak. A pulzálását az üzemi vákuum és a 

légbeeresztő furaton beáramló atmoszferikus levegő biztosítja. Az ütemszám egy légátvezető furat áteresztő-

képességének szabályozó csavarral történő változtatásával állítható. A 8/17. dián egy aszinkron kettős 

működésű pneumatikus membránpulzátor (Elfa típus) és ilyen pulzátorral felszerelt tejvezetékes fejőkészülék 

felépítési vázlata látható. 

Hidropneumatikus pulzátor hidraulikus vezérlésű, a pneumatikus megoldásúakhoz hasonlóan az üzemi 

vákuum működteti membránok segítségével. Az ütemszám állandóságát kalibrált furaton átáramló, állandó 

viszkozitású olaj (csillapító folyadék) teszi lehetővé (8/18. dia). A pulzálás frekvenciáját az olaj átáramlási ideje 

határozza meg. A hidraulikus pulzátorokat általában gyárilag beállított ütemszámmal szállítják. 

Elektromos pulzátor elektromos vezérlésű, működésének lényege, hogy a vákuum az atmoszferikus levegő 

beáramlását szabályozó légszelepek mozgatását egy vagy két, váltakozva áram alá helyezett elektromágneses 

tekercs végzi (8/19. dia). Ezekben a berendezésekben az ütemszám (pulzusszám) változtatható. Több elektromos 

pulzátor konstrukciónál - megszabott határok között - a szívási és szorítási ütem aránya is beállítható. 

4. Stand fejőberendezések kialakítása 

4.1. Sajtáros fejőgép felépítése, változatai 
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A sajtáros fejőberendezéseknek két változata használatos. A stabil sajtáros fejőberendezés, amelynél 

vákuumszivattyú és a csővezetékrendszer az épület tartozéka, a sajtáros fejőkészülék része mobil, emiatt 

félstabil rendszerűnek is nevezték. A másik változat a mobil sajtáros fejőberendezés, ahol a fejéshez szükséges 

valamennyi részegység kerekekkel ellátott kocsira van szerelve (8/20. dia). A sajtáros fejőberendezéseket egyre 

inkább csak kisüzemekben, valamint nagyüzemek elletőistállóiban és betegistállóiban alkalmazzák. Létezett 

fejőtankos kivitelben is, amikor a sajtárt néhány száz liter űrtartalmú, vákuum alá helyezett tartály (tank) váltotta 

fel, a hozzá kapcsolódó készülékek száma 2 vagy 4 db volt. 

A 8/21. dián látható nagyüzemi tehénistállókban alkalmazott stabil sajtáros fejőgép felépítési vázlatán az 1-6 

részegységek stabilan kiépítésre kerülnek. A 7-10 részegység (pulzátor, sajtár, kollektor és a kelyhek) alkotja a 

sajtáros fejőkészüléket, amelyet tehéntől tehénig kell mozgatni az épületben, tehát mobil kivitelű. Kötött 

tartásban az állatokat a helyükön fejik meg, innen származik a standfejő elnevezés. A sajtáros fejőkészüléket a 

fejőnek mozgatni kell és a sajtárok kiürítését is neki kell végezni, így egy ember csak két készüléket tud kezelni. 

Egy 100-120 fh.-es hazai tehénistállóban 4 fejő 8 készüléket üzemeltetve végezte a fejést. 

4.2. Tejvezetékes fejőberendezés felépítése 

A tejvezetékes istállói, vagy standfejő fejőberendezéseknél az épületbe kiépítésre kerül a tejvezeték is a 

vákuumvezeték mellett. A tejvezetékek anyaga rendszerint rozsdamentes acél, nagyobb épületeknél üveg. A 

tejvezeték tejfolyás irányú lejtése 0,5%. A tejvezeték tejleválasztótól mért legtávolabbi pontján szabályozó 

szelepet és vákuummérőt célszerű elhelyezni (a 8/22. és 8/23. diánkon ez nem látható). A tejvezetéket 

körvezetékként kell kiépíteni. A tej vákuum alóli kivételére tejleválasztóval is fel van szerelve. Továbbá a 

fejőberendezés tisztításához mosóautomatát és készülékmosót is beépítenek. Alapvető előnyük a sajtáros 

fejőberendezésekkel szemben, hogy a tejszállítási munka teljesen gépiesített. A tej a kifejéstől számított 2-5 perc 

alatt a tejhűtőbe kerül, ami a tej minősége szempontjából lényeges előny. A 27. ábrán látható változatnál a 

tejleválasztóból a tej közvetlenül a hűtő-tárolóba jut. 

 

27. ábra: Tejvezetékes fejőberendezés elrendezési vázlata 

A tejvezetékes fejőberendezéseket a nagyüzemi tehenészetekben 150-200 férőhelyig alkalmazzák. Mai 

viszonyaink között a magántehenészetekben 30-80 férőhely között javasolható a tejvezetékes fejés. Miután a 

fejőkészülék hosszú tejtömlője a tejcsapon keresztül a vákuumvezetékkel párhuzamosan kiépített (üveg vagy 

rozsdamentes acél) tejvezetékhez kapcsolódik és a tej a vezetékben lévő vákuum hatására a fejőkészülékből a 

tejvezetékbe és ezen keresztül a tejházban lévő tejleválasztóba (vákuumoldóba) kerül. A 8/23 dián látható 

változatnál a tejleválasztó szivattyúja a tejet egy puffertárolóba juttatja, ahonnan a hűtőbrendezésre kerül. Az 

istállói fejőberendezések nagy hátránya, hogy a fejő kényelmetlen testhelyzetben (guggolva) dolgozik, valamint 
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a fejőkészülékek csatlakoztatása, áthelyezése jelentős időveszteséggel jár. Egy fejő három (automatizálás esetén 

négy) készüléknél többet nem tud kezelni. 

4.3. Tejleválasztók (vákuumoldók) 

Szivattyús tejleválasztóknál a leválasztó edénybe beérkező tej szintjét villamos elektródák vagy más jelfogók 

(mágnes az úszóban, Reed relé a tartó csőben, stb.) érzékelik. Amikor a tej pl. a legfelső elektródát eléri, a 

leválasztó edényhez csatlakozó centrifugális rendszerű tejszivattyú bekapcsol és a tejet kiszívja, majd a 

hűtőtároló edénybe továbbítja. A tej visszaáramlását a szivattyú előtt vagy mögött elhelyezkedő visszacsapó 

szelep akadályozza meg. A motorral egybeépített szivattyú kisebb berendezéseknél közvetlenül is ráépíthető a 

gyűjtőedény aljára (8/24. dia). 

A zsilipelő rendszerű tejleválasztókat korábban, a szivattyús leválasztók kialakítása előtt használták. 

Hátrányuk a nagy vákuumfogyasztás és a keltett vákuumingadozás volt. A8/25. dia az egyik változat felépítési 

vázlatát mutatja, melynek működését a vezérlő és az erősítő pulzátor biztosítja. A tejválasztó edénybe érkező tej 

zsilipkamrába akkor áramlik át, amikor az erősítő pulzátor a kamra terét vákuum alá helyezi, illetve a kamrából 

akkor folyik ki, amikor az erősítő pulzátor légköri nyomású levegővel tölti fel. A leválasztott tej térfogatárama 

az erősítő pulzátor ütemszámának változtatásával szükség esetén szabályozható. 

5. Fejőberendezések üzemeltetése 

5.1. Légszállítási teljesítmény a vákuum szolgáltatásnál 

A vákuumszivattyúk által szállított légmennyiség az alábbi módon oszlik meg. 

 

Ahol: 

QA: a vákuumszivattyú összes légszállítása (100%), 

QB: a vákuumvezeték résveszteségei (csapok, armatúrák, egyéb szerelvények) (3-4%), 

QC: a tejvezetékek résveszteségei (csapok, armatúrák, egyéb szerelvények) (3-6%), 

QD:a tejelválasztó és erősítő pulzátorának légfogyasztása (ha van, 15-20l/min) 

QE: tejszállító levegő (kb. 40 l/min), 

:a fejőkészülékek kollektorán át beáramló levegő (4-7 l/db) 

:a pulzátorok légfogyasztása (20-30 l/db) 
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QG: tartalék, más néven szabályozó levegő (min. 50%) 

i : a működő fejőkészülékek száma. 

A fentiek alapján durva megközelítéssel a készülékenként szükséges légszállításai igény felső értéke sajtáros 

berendezéseknél 100 l/min, tejvezetékeseknél 140 l/min. Az 1970-es évek végéig gyártott fejőberendezéseknél 

legfőbb hiba az volt, hogy a vákuumszivattyúk légszállító teljesítménye és a szabályozó szelepek szabályozó 

képessége nem volt összhangban, de ehhez nem vették figyelembe, sem a fejőkészülékek számát, sem az 

alkalmazott munkamódszert. 

Vákuumstabilizáció szempontjából az a fejőberendezés jó, melyben a vákuumingadozás nem nagyobb 3-4 Pa-

nál, az ingadozás ideje pedig nem hosszabb 4 s-nál. 

5.2. Munkatermelékenység 

A gépi fejés rutinműveleteinek időigénye a tőgytisztítás (t1), az első tejsugár kifejésére, vizsgálatára (t2) a 

fejőkészülék felhelyezésére (t3), a gépi utófejésre (t4), a fejőkészülék levételére (t5) és a tőgy kezelésére, 

ellenőrzésére (t6) fordítandó részidőkből tevődik össze. Vagyis: 

 

A fejés összes rutinműveletét kézzel végezve egy tehén fejése sajtáros fejőgéppel 2-3, tejvezetékes fejőgéppel 

1,5, fejőházi fejőgéppel 1,0-1,3 percet vesz igénybe. Egyes műveletek elhagyásával, illetve automatizálással 

csökken a kézzel végzendő műveletek száma, illetve időigénye. Az időnyereség pedig több készülék egyidejű 

kezelését teszi lehetővé. Ugyanis az egy dolgozó által kezelhető készülékszám (K) a fejési időtől (T) és a 

műveleti idők összegétől (tö) függ, amennyiben az üresfejés (vakfejés) ideje tü. 

 

Nagyobb készülékszámnál hosszabb-rövidebb idejű vakfejés szükségszerűen bekövetkezik. Káros hatásának 

mérséklésére, illetve kiküszöbölésére automatikus beavatkozásra van szükség. 

A fejőgépek termelékenysége a fejők számával (F) és az egy fejő által kezelt készülékszámmal (K) egyenesen, a 

fejési idővel (T), illetve a kézi műveletek idejével fordítottan arányos. Az egy óra alatt lefejhető tehenek száma 

mozgó padozatú fejőállásnál (QK), illetve halszálkás fejőállásnál (QH) a következő összefüggésekkel 

határozható meg: 

 

ahol s az egy fejőfolyóson lévő fejőkészülékek számát, t7 pedig a tehéncsoportok átcserélésének időigényét 

jelenti. Halszálkás fejőgép termelékenységét a helyi sajátosságok (automatizáltság szintje, az állatcsoportok 

cseréjének megszervezése) 30-50%-kal is befolyásolhatják. A korábbi fejőházi berendezéseknél a kézi 

műveletek összes időigénye általában 0,6-0,7 perc volt. Agy 4-6 perc fejési idővel számolva az egy dolgozó által 
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kezelhető készülékszám 8-10 db, az egy dolgozó által óránként kifejt tehenek száma halszálkás fejőállásnál 40-

60 db, mozgó padozatú fejőállásnál pedig 60-80 db volt. 

Az automatizálás révén az összes kézi műveleti idő 0,2-0,4 min-re csökkent. Ennek révén egy-egy dolgozó 

fejőállásokban óránként 60-120 tehenet fejhet ki. 

5.3. Fejőberendezések tisztítása 

A fejőberendezések tisztításának kialakult megoldásai a következő kézi eszközökkel (kisebb sajtáros 

fejőgépeknél): 

• cirkulációsan, standfejőgépeknél (nagyobb sajtáros és a tejvezetékes istállói fejőgépeknél), 

• cirkulációsan, fejőtermi fejőberendezéseknél (helyben tisztítás). 

A cirkulációs tisztítás követelményei: 

• a folyadék áramoltatás megfelelő időtartalma, 

• a tisztítófolyadék kellő hőmérséklete, 

• a tisztítófolyadék szükséges mennyisége és koncentrációja, 

• a tisztítófolyadék megfelelő sebessége. 

A tökéletes tisztításhoz mind a négynek érvényesülni kell, némelyik a másikat részben kiválthatja (pl. ha kisebb 

a hőmérséklet, a koncentráció növelésével elérhető a kívánt tisztító hatás). 

Tejvezetékes fejőgépek tisztítása, mosása: A tejvezetékes fejőberendezéseknél a cirkuláció tisztítás (mosás) 

kiterjed a tejjel érintkező valamennyi részegységre. A tisztító vagy mosó automata megfelelő program szerint 

végzi el a tisztító folyadékok hőmérsékletének, koncentrációjának beállítását és a folyadékok (beleértve az 

öblítővíz) áramoltatását. A tisztító folyadék a mosóhelyre csatlakoztatott készülékek által jut be a tejvezetékbe, 

majd a tejleválasztó segítségével vissza az automatához. A folyamat a program szerint meghatározott ideig tart 

(8/27. dia). 

A tisztítás lépései: 

• a rendszer vizes öblítése (43-45ºC) 

• lúgos mosás (55-60ºC) 

• újbóli vizes öblítés 

• savas mosás (a tej- és vízkőkiválás miatt a víz keménységétől függően heti egy vagy több alkalommal 

szükséges) 

• fejés előtt újbóli átöblítése a rendszernek. 

Vákuumvezeték mosása: A vákuumhálózat a beáramló tejgőzök,a levegőből kicsapódó víz (kondenzvíz), 

valamint az istálló légterében levő por lerakódása következtében gyorsan szennyeződik. A csövek falára 

lerakódó szennyeződések csökkentik a cső keresztmetszetét, megnövelik az áramlási ellenállásokat. A 

vákuumvezetékeket folyadék átáramoltatásával lehet tisztítani. A tisztításhoz 60-70ºC-os mosófolyadékot kell 

használni. A rendszer tiszta vizes átöblítése után – nyitott vákuumcsap-állások mellett – 15-20 perces levegő 

átáramoltatásával a csőben maradt vízmaradványok is kiszáradnak. 
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Chapter 9. A fejés gépesítésének 
műszaki kérdései II. 

Fejőtermi fejőgépek felépítése, működése. Fejőtermek kialakítása, fejőállások elrendezési változatai. 

Fejőrobotok. Számítógépes telepirányítási rendszer és egyes elemei. 

1. Fejőtermi fejőgépek felépítése, működése. 

1.1. Felső tejvezetékes fejőházi fejőgép 

Az első felsővezetékes fejőházi fejőgépek működési rendszerüket tekintve az istállói tejvezetékes fejőgépekhez 

hasonlítottak. Az eltérés a következőkben foglalható össze: A vákuum- és tejvezetéken kívül kiépítésre került a 

kombinált mosó- és vákuumvezeték, melyhez mosófejeket csatlakoztattak. A tejvezeték és a fejőkészülékek 

közé tejmérő üvegballont szereltek be, és a készülékek mosása mosófejekhez csatlakoztatva is helyben történt. 

A kiépített tejvezeték csak a tej szállítására szolgált fejéskor a kombinált vezeték biztosította a stabil vákuumot a 

fejéshez. A fejőgép mosásakor a kombinált vezeték mosóvezetékként üzemelt. 

1.2. Alsó tejvezetékes fejőházi fejőgép 

Az újabban kizárólag az alsó tejvezetékes rendszerű fejőházi fejőberendezéseket építik be. Felépítését a 28. ábra 

szemlélteti. A megemelt légszállító kapacitás (min 150 l/min készülékenként) és a tőgy szintje alá süllyesztett 

nagy keresztmetszetű (3-4 cm2 gyűjtőkeresztmetszet/készülék) tejvezeték miatt az üvegballonra nincs szükség. 

A tejszállítását és a fejővákuumot is a tejvezeték biztosítja. A nagy teljesítményű fejést a nagy gyűjtőterű (min. 

150 cm3) kollektorok és az ott bevezetett 7-10 l/min tejszállító levegő nagyobb szívó ütemarányú gépek esetén 

is biztosítják. Nagyobb fejőházaknál a tejvezetéket ikresítve építik ki, így kisebb átmérő adódik, amelynek a 

tisztítása könnyebben megoldható. 

 

28. ábra: Alsó tejvezetékes fejőházi fejőgép felépítési vázlata 

1.3. Fejőberendezéseknél alkalmazott automatikus megoldások 

Fejőautomata működése: A fejési művelet automatikus szabályozásánál az egyes fejőautomaták kizárólag a 

tejfolyást figyelve avatkoznak be a folyamatba. A tejfolyás sebességének érzékelésére több megoldás is 

született. A 9/5. dián példaképpen az egyik ilyen automata működése követhető nyomon a fejési idő folyamán. 

A kettős vákuummal dolgozó automata a stimulálási és késleltetett utófejési fázisban un. kíméletes fejési 

üzemmódban csökkentett vákuummal, ütemszámmal és szívó ütemaránnyal dolgozik. A villamos vezérlő 
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áramkört úszós mágnes kapcsoló működteti. Készüléklevevő automata felszerelésekor az utófejés egy 

beállítható időtartamig (célszerűen 2-2,5 min) folyik, majd a készülék levétele elkezdődik. 

Ütemszám és ütemarány automatikus változtatása a tejleadási sebesség függvényében: A tejfolyás 

függvényében szabályozó fejőautomaták között olyan korszerű berendezések is használatosak, amelyeknél az 

állományhoz igazíthatóan (9/6. dia, P1; P2; P3 stb.) változik az ütemszám (a) és az arány (b) is. Ilyenkor a fejés 

kezdetén az egyébként megengedhetőnél alacsonyabb ütemszám (<50/min) és nagyobb szívó ütemarány (80%) 

is alkalmazható. 

Sajtáros fejőautomatika: A sajtáros fejőgépeknél olyan egyszerűbb automaták használhatók, amelyek vákuum 

felhasználásával oldják meg a feladataikat, nincs elektronikus egységük, így áramot sem igényelnek. Ide 

sorolható a 9/7. dián bemutatott automatika is, amelynél a nagy térfogatú kollektortérben elhelyezett úszóval 

mozgatott zárótest nyitja vagy zárja a fejővákuum útját. A fejés kezdetén és gépi utófejéskor a fedélen lévő kar 

segítségével felemelt helyzetbe kell rögzíteni az úszót. 

Húzóköteles leemelő automata: A készüléklevevő automaták a beállított utófejési idő lejártával lépnek 

működésbe. Több kialakítási és működési változatuk ismert. A 9/8. dián az ún. húzóköteles változat három 

működési helyzete látható. Az automata vákuumos léghengert működtetve, oldalirányban húzza le a készüléket 

a tőgyről. Európában ez elsőként alkalmazott változat volt, hazánkban nem tartozott a preferáltak közé, miután a 

levétel az állatoknál gyakran kellemetlen volt, fájdalommal járt. 

Karos leemelő automata: Jónak bizonyultak a túlnyomású levegővel dolgozó karos mechanizmusú automaták 

(9/9. dia), amelyeknél a levétel a bimbók irányában történik. A tejfolyás csökkenésével szinkronban a 

végrehajtó egységben emelkedik a túlnyomás, és a hosszú tejtömlő keresztmetszete szűkül (csökken a 

fejővákuum). Az elmozduló dugattyú kezdetben rövidíti az ízelt tartókart, amely a tejfolyás irányában növeli a 

tőgy terhelését, ezzel egyben a gépi utófejést elvégzi. Az ellensúlyok felrakása lehetővé teszik a készülék 

beállítását, és megakadályozzák a szennyezett padozatra esését levételkor. 

Későbbiekben a két változatot kombinálva, kifejlesztették a karos szerkezettel kiegészített húzóköteles leemelő 

automatákat. Ezek gyártására hazánkban is sor került. 

2. Fejőállások elrendezési változatai 

A fejőházakban a teheneket ún. fejőállásokban fejik. A fejőállások kialakítása, illetve elrendezése szerint sokféle 

változat ismert. Így megkülönböztetünk párhuzamos, soros, halszálkás és mozgópadozatú fejőállásokat. 

2.1. Párhuzamos fejőállások 

Elsők között a 9/10. dián látható egyedi kezelést megvalósító változatú párhuzamos fejőállásokat alkalmazták. 

Kezdetben gyakran az istálló egy kisebb, leválasztott részébe alakították ki, felső tejvezetékes kivitelben. 

Egyoldalas kivitelben, emelt tehénállásokkal készültek. 2-2 fejőállásra, egy készülék jut, az egyik oldalon az 

előkészítés, a mások a fejés történik. A fejőkészülékek automatizálásával ez a megoldás háttérbe szorult. Ma 

olyan kisebb tehenészetekbe javasolható, ahol az egyedi abraketetést a fejőállásban kívánják megoldani. A 

süllyesztett kezelőfolyosóval rendelkező újabb párhuzamos fejőállások csoportos kezelést valósítanak meg. Az 

állatok szorosan egymás mellé állnak be a fejéshez (Side by Side), fejésük hátulról történik. Helytakarékos, 

termelékeny változat elterjedése jelenleg van folyamatban. 

Gyorsított kihajtási rendszerekkel a munka termelékenysége párhuzamos fejőállásoknál növelhető. A 

gyorsított kihajtási rendszerek egyik változatát mutatja a 9/11. dia felső ábrája (Index 90), amely egyúttal az 

egyedek elkülönítését is lehetővé teszi. A munkatermelékenység az ilyen rendszereknél 10-20%-kal magasabb, 

az alapterület igénye viszont nagyobb, így létesítésük költségesebb, mint a hagyományos kialakításúaké. A dia 

alsó ábráján az XPRESSWAY típus forgatható kijárati kapujának fejési és kihajtási helyzete figyelhető meg. 

2.2. Soros fejőállások különböző változatai 

A soros fejőállások különböző változatai a 9/12. dián kerültek bemutatásra. Általános jellemzőjük, hogy minden 

kialakítási változatnál az egyedi kezelés megvalósítható. Megoldható az egyedi abrakadagolás a fejőállásban, 

ezért főként kisebb állományokhoz, max. 2×4-es kivitelben javasolható. Hátrányuk, hogy az állatok soros 

elhelyezkedése miatt a fejőnek hosszabb utakat kell megtenni a munka során, így korlátozott az egy ember által 

kezelhető készülékek száma. A diagonál kialakítás csak kis mértékben csökkenti ezt a hátrányt. A többszögű 
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változattal a rendelkezésre álló hely jól kihasználható, az úthosszok is rövidülnek. Gyakran alkalmazzák a 

fejőrobotoknál, ahol egyébként is csak 2-4 állásos változatokra van szükség. 

2.3. Halszálkás fejőállások 

 

29. ábra: Halszálkás fejőállások elrendezési változatai. 

Halszálkás fejőállások elrendezési változatait a 29. ábra összefoglalva mutatja be. Közös jellemzőjük, hogy 

kizárólag csoportos kezelést tesznek lehetővé. Főbb jellemzőik: 

a) Hagyományos: fejőállások 30-36 fokot zárnak be a fejőfolyosóval, általában 2×8-12-es változatban 

készülnek, teljesítmény 40-60 tehén/óra/fő. Általában két, esetleg három fejő szolgálja ki. A készülék 

automatizálási szintjétől függően kezdetben 8-10, később 12 (vagy több) készüléket kezel egy fejő. Ez 

utóbbiaknál a fejési teljesítmény elérheti a 80-120 tehén/óra/fő értéket. 

b) Trigon: a háromszögű állássor egyike rövidebb, készül 7-24-es változatban. Itt is két fejő dolgozik, az 

állássoroknál rotálva, körbe haladnak. Ezáltal növekszik a munka termelékenysége, a fejőknek nem kell 

várakozni a csoportcseréknél, arra ugyanis az éppen szabad állássornál kerül sor. 

c) Poligon: egy-egy oldalon 6 vagy 8 fejőállás van rombusz alakban kiképezve. Két fejő szolgálja ki, 

munkájukat folyamatosan végezhetik, mivel az állatok cseréje a két szabad állássornál közben megtörténik.. 

Fejési teljesítmény különösebb automatizálás nélkül 50-60 tehén/óra/fő. 

A fejőházakhoz az állatok nagyobb csoportban érkeznek részükre elővárakozó helyet alakítanak ki. A 9/14. dián 

a halszálkás fejőálláshoz kialakított megoldás látható. Az elővárakozóban található gépi mozgatású 

zsúfolókapuval a fejőállások irányába terelhetők az állatok. A kijáratnál el kell helyezni egy válogatókaput, 

amellyel a kezelésekhez az egyedek a csoporttól elkülöníthetők. Az ábrán bemutatott változatnál a válogató 

kapu működtetését is a telepi számítógépes rendszeren keresztül végzik az egyedi azonosítók (transponderek) 

segítségével. A zsúfoló- és válogatókapuval ellátott elővárakozó főbb egységei: 

1. Zsúfolókapu 

2. Bejárati kapu és transponder azonosító 

3. Kijárati kapu és transponder azonosító 

4. Válogató kapu 

5. Gyorskihajtó rudazata 



 A fejés gépesítésének műszaki 

kérdései II. 
 

 66  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

6. Fejőfolyosók 

7. Elővárakozó helység 

2.4. Mozgópadozatú fejőállások 

A mozgópadozatú fejőállások közé a karusszeles és a fejőkocsis változatok sorolhatók, melyeknél a tehenek 

fejését kerekeken gördülő körgyűrű felületen (karusszelek) vagy kocsikon végzik. 

A karusszeleknél az állások elhelyezkedése szerint vannak soros, halszálkás és radiális (párhuzamos) 

karusszelek. A kezelőtér a gyűrű belsejében vagy a külső oldalon, süllyesztve helyezkedik el. A 6-12 férőhelyes 

soros kialakításúak között megtalálható stop-start rendszerű, amelynek az alaphelyzete álló, a tehenek ki- és 

belépése után a kezelő lépteti a berendezést egy állással tovább. 

Karusszel fejőállások adott gyártmányainak elrendezési változatai a 9/15. dián kerültek bemutatásra. Közös 

jellemzőjük, hogy mindegyik üzemeltetéséhez egy fejőre van szükség, valamint a kezelőtér a külső oldalon 

helyezkedik el. Megfelelő automatizálás mellett a fejési teljesítmény 80-200 tehén/óra értékű, ugyanis a fejőnek 

csak az éppen fellépő állatnál van teendője, a készülék felhelyezése után a fejő- és a levevő automata helyettesíti 

az embert. A halszálkás változat eltér a szokásostól, miután az állatok fejükkel befelé fordulva állnak, faruk a 

nagyobb átmérőjű részre esik, így jobba helykihasználás. A bemutatott radiális kialakításnál a fel- és belépéshez 

is fejjel előre haladhat az állat, (a megforduláshoz két állás hely áll rendelkezésre). A szokásos kialakításoknál 

az állatnak hátrafele (tolatva) kell elhagyni a mozgó padozatot, ami miatt gyakori fennakadások fordulnak elő. 

2.5. Fejőkocsis fejőállás 

A fejőkocsis rendszerű fejőállás esetén a tehenek fejése görgőkön guruló fejőkocsikon történik. A kocsikat 

összekapcsolva, egy hosszanti kezelőfolyosó peremén vontatják körbe. Előnye, hogy a tehenek fellépő- és 

lelépő helye közel esik egymáshoz, így a fejőknek rövid utat kell megtenniük. Ez különösen a kezdeti 

időszakban jelentett előnyt, amikor a levevő automata hiányában a fejőnek a befejező műveleteknél is volt 

dolga, beleértve a készülékek levételét is. Készült az ábrán látható 17 kocsis kivitelben és 35 kocsis kivitelben. 

A kisebbnél (lásd 9/16. dia) egy a nagyobbiknál két fejő dolgozott. A fejési teljesítmény elérhette a 120 

tehén/óra/fő értéket. 

3. A fejőrobotok alkalmazása a tehenészetekben 

3.1. A fejőrobotok működésének alapja 

Műszaki értelemben kétféle fejőrobot alakult ki: 

• az érzékelőkkel vezérelt- és 

• az ún. tanulórobot. 

A működésük az elektronikus egyedi állatfelismerésen alapszik. Ennek alapján tőgybimbó elhelyezkedésének 

koordinátáit a központi számítógép tárolja, s bármikor lehívhatók. „Korlátozott mértékben” az állat testhelyzete 

is behatárolható. Ezzel már csupán néhány cm-es kereső tér szükséges a fejőkészüléket tartó és felhelyező 

karnak. E néhány centiméteres, de háromdimenziójú zónán belül az érzékelő már néhány milliméteres 

pontossággal képes a bimbók csúcsait behatárolni és a fejőkészülék (kelyhek) felhelyezését elvégezni. A 

robotokon többféle szenzort, pl. hőérzékelő diódákat, szilárdtest-érzékelőt, lézert, radart stb. alkalmaznak. A 

kelyhek felhelyezése történhet egyszerre, illetve egyesével külön-külön. (lásd 9/17. és 9/18. dia) 

3.2. Fejőrobotok szerkezeti kialakítása 

A fejőrobotok többféle változatban készülnek. Vannak egy fejőhelyet kiszolgálók, melyeket gyakran kompakt 

egységenként, konténerbe szerelve alakítanak ki, illetve integrálhatják karusszel fejőállásba is. A többiek több 

(2-4) álláshely kiszolgálására készülnek, többségében soros fejőálláshoz fejlesztették ki, de ismert a hátulról 

fejő, párhuzamos fejőálláshoz kialakított változat is. Fejőrobotok beépítési változatait a 9/19. és 9/20. dián 

mutattuk be, melyek a következők: 

a) 16 állásos fejőkarusszelbe integrált változat 
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b) Egyállásos, konténeres kivitel 

c) 2-4 állásra egy robotkar, soros, egyoldalas fejőállásnál 

d) 2-3 állásra egy robotkar, soros, tisztító-előkészítő állással kiegészített fejőállásnál 

e) Fejőfolyosón (pályán) mozgó kivitel, kétoldalas fejőállásnál. 

3.3. A fejőrobotok kialakítási változatai, használatos érzékelők 
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Jelmagyarázat 

A-G típusváltozatok 

• A bimbók durva megközelítése 

• A bimbók finom) pontos közelítése 

• A robot kiviteli romája 

• A fejési megoldás 

30. ábra: A fejőrobotok kialakítási változatai, használatos érzékelők 

4. Számítógépes telepirányítási rendszer tehenészeti 
telepeken 

4.1. Számítógépes telepirányítási rendszerelvi felépítése, 
részegységei 

A számítógéppel vezérelt telepirányítási rendszer elvi felépítését a 9/ 23. dia szemlélteti. A telep központjában 

van különféle perifériákkal ellátott számítógép, amely ellenőrzési, számítástechnikai funkciókat lát el, de 

utasítások adására is alkalmas. Ehhez kapcsolódik a helyi – tehenészeti telepen pl. a fejőházban elhelyezett – 

vezérlő számítógép, amelynek fő feladata az utasítások továbbítása és a különféle helyekről beérkező jelek 

(adatok) rögzítése. Ugyancsak e vezérlőkkel létesítenek kapcsolatot a fejőállásban a műveleteket végző 

személyek (fejők vagy adott helyen a felhajtó személyzet). A vezérlő számítógép a bemutatott biológiai 

paraméterek figyelésén túl alkalmas a gépegységek ellenőrzésére, illetve vezérlésére is. A teljes rendszer 

részegységeit és azok telepen belüli elhelyezését a 31. ábrán mutatjuk be. 

 

31. ábra: A számítógép vezérlésű telepirányítási rendszer részegységei és kiépítése 

4.2. Gyakorlati példák a számítógépes irányítási rendszer egyes 
elemeire 
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Automatikus abraktakarmány kiosztás: Ha a telepen kiépítették az állatok egyedi felismerési rendszerét 

akkor az állatfelismerés alapján lehetőség nyílik az automatikus abraktakarmány kiosztására is (9/25. dia). Az 

állat azonosítása során a vevőegység az egyedre jellemző jelet az erősítőn keresztül továbbítja a 

vezérlőegységbe, illetve a mikroszámítógépbe. A számítógép a felismert jelekhez hozzárendeli a megfelelő 

takarmányadagot, illetve azt az adagolóberendezés segítségével kiadagolja az állat számára. 

A tej villamos vezetőképességének mérése: A kifejt tej fizikai paraméterei összefüggésben vannak az 

állatokkal kapcsolatos fiziológiai jelenségekkel. Az egyik ilyen jellemző a tej villamos vezetőképessége, amely 

pl. a fejőberendezések kollektorában jól mérhető (9/25. dia), sőt ez egyes tőgynegyedek közötti összehasonlítás 

is lehetséges. A mért értékekből következtetni lehet a tőgy egészségi állapotára. 

Mobil egységek kapcsolata a telepi számítógéppel: Keverő-kiosztó kocsi elektronikus mérlege és a 

számítógép között kapcsolatot teremthetünk az adathordozó chipkártyával. Így a telepen kiosztásra kerülő 

takarmányok mennyisége is a központi számítógép adatai közé bekerül, az elemzéseknél figyelembe vehető 

(9/26. dia). 

Az állatok egyedi azonosítása: Az állatok egyedi azonosítása alapvető követelmény a számítógépes telepítési 

rendszernél, de a lehívó rendszerű takarmányozást sem lehetne megvalósítani nélküle. Az azonosításnál 

nemzetközileg szabványosított kódrendszert alkalmaznak. Az egyedi azonosítók hosszú ideig nyakba akasztott 

passzív adók (transzponderek) voltak. Újabban előtérbe kerülnek a miniatürizált bőr alá injektálható változatok 

(lásd 9/27. dia). 
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Chapter 10. Elsődleges tejkezelés 
gépei 

A tej hűtésének megoldásai, műszaki kivitelek. Szeparálás gépi eszköze, működése. Pasztőrözés gépi eszközei, 

működésük. Borjak itatásának műszaki megoldásai. 

1. A tej hűtése 

1.1. Tejházak kialakítása 

Az elsődleges tejkezelés célja, hogy a kifejt tej a termelés helyétől a feldolgozó üzemi átvételig eredeti állapotát 

minőségromlás nélkül megőrizze. A tejkezelés alapvető feladata, hogy a tejet mielőbb eltávolítsuk a fejés 

helyszínéről, megszűrjük, a lehető legrövidebb időn belül lehűtsük és az elszállításig vagy a feldolgozásig hűtve 

tároljuk. A higiénés tejkezelés helye a tejház, kisebb gazdaságokban a tejkamra. Ideális tervezésű tejház 

alaprajzát 10/3. dián szemléltettük. A fölözőgéppel gyakran felszerelték a tejházakat, pasztőrözők a tejpótló 

tápok elterjedésével kiszorultak onnan, amennyiben tejfeldolgozó funkció sincs. 

A tej hűtése a tejkezelés legfontosabb művelete, a minőségi tejtermelésnél nélkülözhetetlen. 

A frissen fejt tej baktériumszaporodást gátló hatása 2-3 óráig tart, ami hűtéssel 24-48 órára is növelhető. Ennek 

feltételei: 

• higiénikus fejés, mivel a hidegtűrő baktériumok alacsony hőmérsékleten is képesek szaporodni, 

• 1 órán belüli 8ºC-ra történő hűtés, 

• 2 órán belül 4-5ºC-ra történő hűtés 

1.2. A tejhűtő berendezések osztályozása 

A tejhűtő berendezések osztályozása a 32. ábrán összefoglalva került bemutatásra. A nagyszámú változat a mai 

gyakorlatban már nem található meg. A csapvizes előhűtőknél is a lemezes hőcserélő terjedt el. A közvetlen 

hűtési rendszerek a kisebb tejtartályban és a hűtve tárolókban történő tejhűtésnél fordulnak elő. Leggyakrabban 

átfolyásos rendszerű közvetett hűtési rendszerek terjedtek el, melyeknél lemezes hőcserélőt alkalmaznak a tej 

gyors lehűtésére. A közvetítő közeg jeges víz (jégakkumulációs hűtés), vagy hűtőfolyadék (sólé) lehet. 

A tejhűtő berendezések osztályozása a 32. ábrán összefoglalva került bemutatásra. A nagyszámú változat a mai 

gyakorlatban már nem található meg. A csapvizes előhűtőknél is a lemezes hőcserélő terjedt el. A közvetlen 

hűtési rendszerek a kisebb tejtartályban és a hűtve tárolókban történő tejhűtésnél fordulnak elő. Leggyakrabban 

átfolyásos rendszerű közvetett hűtési rendszerek terjedtek el, melyeknél lemezes hőcserélőt alkalmaznak a tej 

gyors lehűtésére. A közvetítő közeg jeges víz (jégakkumulációs hűtés), vagy hűtőfolyadék (sólé) lehet. 



 Elsődleges tejkezelés gépei  

 71  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

32. ábra: A tejhűtő berendezések osztályozása 

1.3. tejhűtők kialakítása, működése 

Kannás tejhűtők: A kannában történő tejhűtésnél általában csap- vagy kútvizet használtak hűtőközegként, 

változatait a 10/6. dián mutatjuk be. A tej lassú keverését megvalósító változatoknál egyenletes hűtés érhető el, 

nem alakul ki belső hűtetlen mag. A gépi direkt hűtést a későbbiekben fejlesztették ki, kisebb tejtartályokban, 

illetve kannákban történő hűtésre. Ezekre nagyobb telepeken is szükség lehet pl. az elkülönítő vagy ellető 

istállóknál a kisebb tejmennyiség gyors lehűtésénél, amennyiben a tejház messzebb van. 

Tejhűtő-tároló tartályok: Két változat alakult ki, a közvetett és közvetlen hűtésű. Közvetett hűtésnél, a lehűtött 

sólevet, vagy jeges vizet a kettős fal között elhelyezett csőkígyóban cirkuláltatja egy keringtető szivattyú. 

Tárolás közbeni újrahűtésre is alkalmasak, a tej a beállított szűk hőmérséklethatárokon belül tartható a hűtve 

tároló (vagy hűtőtároló) rendszereknél. Közvetlen hűtésnél az elpárologtató csőkígyóját közvetlenül a tejtartály 

aljára forrasztják, a jobb hőátadás érdekében gyakran félkör keresztmetszetű csövet építenek be. A csövekben a 

hűtőgép hűtőközege áramlik. 

Egy közvetlen hűtésű tejhűtő-tároló rendszer felépítését mutatja a 10/8. dia, melyet az ELFA tejvezetékes 

fejőberendezéseknél használták, 1000-2500 l-es űrtartalommal készültek. A jól szigetelt kettősfalú tartálynál a 

teret közvetítő folyadék tölti ki. A tejleválasztóból (vákuumoldó) légköri nyomáson közvetlenül a tartályba jut a 

tej. Hűtéskor a keverő fordulatszáma alacsony lassú mozgásban tartja a tejet. A tartály tisztításakor a keverő 

berendezés gyors fordulatszámon üzemel. 

Lemezes hőcserélő kialakítása: A lemezes hőcserélőt rendszerint téglalap alakú, egyforma hullámosított 

(redőzött) vékony (0,5-1,2 mm) saválló anyagból készítik. A megfordítható tömítés váltakozó irányú 

behelyezése biztosítja, hogy az egymáshoz közel elhelyezkedő lemezek között felváltva tej és hűtőközeg 

áramoljon ellenáramba. A tömítés egyben a távtartó szerepet is betölti (10/9. dia). 

Lemezes hőcserélő működése: A lemezes hőcserélőn a tej és a hűtőközeg ellenáramban halad át, a tej 

hőmérséklete fokozatosan csökken 32-34ºC-ról 4-5ºC-ra, még a jeges vízé emelkedik 1-2ºC-ról kb. 8ºC-ra, 

amint ezt a 10/10. dián látható hőmérséklet lefutási diagram mutatja. A lemezes hőcserélők jellemzője, hogy kis 

szerkezeti méretnél nagy hőcserélő felületet lehet megvalósítani. 

1.4. A tejhűtési rendszer kialakítási változatok 

A tejhűtési rendszer három jellemző kialakítási változatát a 10/12. dia szemlélteti. Az „a” változat tejhűtő 

tárolót, és kútvizes előhűtőt tartalmaz, leginkább a standfejő berendezésekhez használták, a tárolás során mód 
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volt a tej újrahűtésére. Kútvízzel kb.14-16ºC-ra lehet előhűteni a tejet. A tárolási 2-5ºC a nyitott vagy zárt 

hűtőtárolóban érhető el. 

A „b” és „c” változatok a fejőházaknál találhatók meg. A jeges víz helyett későbbiekben inkább sólevet 

használtak, a rendelkezésre álló hűtőközeg tömegével a szükséges hűtőagregát teljesítmény fordítottan arányos. 

A „c” változatnál beépítésre került a kútvizes előhűtő, amellyel a berendezés hűtési teljesítménye megnövelhető. 

A jól szigetelt és zárt tejtartályban vagy tejtankban a tej újrahűtésére nincs mód, az elszállításig nem melegedhet 

a megengedhető érték fölé. 

Egy álló kivitelű szigetelt tejtartály látható a 10/11. dián. Részei: 1. mosócsonk; 2. töltőcsonk; 3. szellőző szűrő; 

4. hőmérő; 5. szintjelző. 

Nagy mérettel (6-20 m3) és álló vagy fekvő kivitelben is készülnek, anyaguk polírozott saválló acéllemez. Az 

utóhűtés lehetősége nélküli passzív tartályokban a 2-5ºC-ra lehűtött tej, a jó hőszigetelő burkolatnak 

köszönhetően, 24 óra alatt is csak néhány ºC-ot melegszik fel. 

A tartályt felszerelik továbbá tisztító-búvónyílással és lassú keverővel is (ezek a dián nincsenek jelölve). 

Lemezes gyorshűtő rendszer: Egy komplett gyorshűtő rendszernél a lemezes hőcserélő biztosítja a tej gyors 

lehűtését a tárolási hőmérsékletre +5 ºC alá. A tejszivattyú a puffer tartályból a szűrőn és a hőcserélőn át juttatja 

a tejet a szigetelt tárolóba. A hűtőközeget is egy szivattyú cirkuláltatja a tejjel ellenáramban. A hűtőközeg ebben 

az esetben is lehet jeges víz vagy sólé. 

 

33. ábra: Lemezes gyorshűtő rendszer kialakítási vázlata 

2. A tej fölözése 

2.1. Fölöződob kialakítása, működése 

Fölöződob működése a centrifugális erőkülönbségen alapszik. A „nehezebb” (nagyobb sűrűségű) sovány tejtől a 

„könnyebb” (kisebb sűrűségű) tejszín a centrifugális erőtérben elválasztható egymástól. Főbb jellemzők: a 

kúpos lemeztányérok száma 40-120 db, átmérőjük 200-400 mm, kúpszögük 70-120º, fordulatszámuk 4000-

8000/min, a kisebb átmérőnél 8000-12000/min. 

Az 1 µm-nél nagyobb zsírgolyócskák elválasztása a tejplazmától tehát a sűrűség különbségen alapul (pl.15 ºC-

on 0,93, illetve 1,035 g/cm3). A fölözés élessége (a sovány tej zsírtartalma) a legjobb esetben 0,05-0,1 %, 

melyet a zsírgolyócskák mérete és a tej hőmérséklettől függő viszkozitása befolyásol (legelőnyösebb 40-50 ºC- 
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on végezni a fölözést). A fölöződob, vagy szeparátordob kialakítása és működése a 10/13. dián 

tanulmányozható. 

2.2. Nyitott rendszerű tejszeparátor vagy fölöző-berendezés 

A 10/15. dián látható nyitott rendszerű fölöző-berendezés 500 l/h terhelésnél 38-54%, 900-1000 l/h terhelésnél 

25-44% tejszín-zsírtartalmat képes beállítani. A sovány tej zsírtartalma, azaz a fölözés élessége 0,02-0,08% 

között változik. A dob terhelése változtatható szintkülönbségű betáplálással állítható be, erre szolgál az 

úszódobos garatrész. A fordulatszáma 8100-8250 l/min. Teljesítményigénye a terheléstől függően 0,42-0,6 kW. 

A tejszín zsírtartalma függ a teljes tej zsírtartalmától, az átfolyó tej mennyiségétől, hőmérsékletétől és a dob 

fordulatszámától, értéke az ún. tejszínállító csavarral változtatható. 

3. A tej pasztőrözése 

3.1. Pasztőrözési megoldások, hődózisok 

A Mycobacterium tuberculosis hő pusztulási görbéje és a termelőhelyen is végezhető pasztőrözési megoldások 

hőfok- idődiagramjai a 10/16. dián kerültek bemutatásra. A hődózist (a hőmérséklet és hőkezelési időtartam) 

növelve fokozódik a csiraölő hatás, de ezzel együtt nő a tej minőség megváltozásának a kockázata. A két 

szempontnak együtt kell érvényesülnie, de a folyamatot a Mycobacterium tuberculosis hőpusztulási görbéjét 

figyelembe véve kell vezérelni. Tipikus, a termelőhelyen is végezhető pasztőrözési hődózisok: 

• 1 tartós pasztőrözés: 62-65 ºC-on 30 min hőntartás 

• 2 gyors pasztőrözés: 71-76 ºC-on 15-40 s hőntartás 

• 3 pillanat pasztőrözés: ≥85 ºC, hőntartás nélkül 

A tejfeldolgozásnál alkalmazott hőkezelési módok és paraméterek: A tej feldolgozó üzemekben alkalmazott 

hőkezelési módok között részben megtalálhatók a termelőhelyen is végezhető megoldások. A széles alkalmazási 

területnek megfelelően itt szélesebb skála található (11. táblázat). Pl. az áltagos fogyasztói tejeknél zömében a 

gyorspasztőrözést, a tartós tejeknél>130ºC-ú, hőtartás nélküli ultrapasztőrözést alkalmazzák. 
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11. táblázat: A tejfeldolgozásnál alkalmazott hőkezelési módok és paraméterek 

3.2. Pasztőrözők kialakítása 

A 10/18. dián négy különböző kialakítású pasztőröző berendezés szerkezeti kialakítása látható. A dob 

pasztőröző vegyes tüzelésű vízköpeny fűtésű berendezés, melyet korábban a mesterséges borjúnevelésnél a tej 

vagy soványtej itatás előtti hőkezelésére használták. A forró vízfűtésű csöves, vagy gőzfűtésű vitorlás 

pasztőrözőket elsősorban a korai tejipar használta, de megtalálhatók voltak egyes gazdasági tejfeldolgozó 

melléküzemágban is. Újabban a pasztőrözésnél, a tej hűtéséhez hasonlóan, általánossá vált a lemezes hőcserélő 

alkalmazása. A lemezes hőcserélők sorba kötésével és egybeépítésével kialakított blokkokban a felmelegített tej 

előhűtését a beérkező tej végzi, miközben az fölmelegszik. Így hőmegtakarítás érhető el. A dia negyedik ábrán 

egy termelőüzembe is telepíthető kisteljesítményű ilyen egység látható. 

3.3. A gyorspasztőrözési eljárás hőmérsékletgörbéi 

A mai gyakorlatban alkalmazott gyorspasztőrözési eljárás hőmérsékletgörbéit a 10/19. dián mutatjuk be. A tej 

gyors, vagy pillanatpasztőrözésénél a sorba kapcsolt lemezes hőcserélők alkalmazásával a hő visszanyerés 

elérheti a 90 %-ot. A felmelegített tej részbeni lehűlésekor előmelegíti az I. és II. fokozatban, a belépő hidegebb 

tejet, az előhűtés (E) csapvízzel, az utóhűtés (U) jeges vízzel történik. A tej pasztőrözési hőmérsékletre történő 

melegítésére a harmadik lépcsőben (fv) meleg vizet használnak. Az ábrán megtalálhatók a pillanatpasztőrözés 

magasabb hőmérsékletű görbéi is. Egy 1000 l/h kis teljesítőképességű pasztőröző egység elektromos 

teljesítményigénye kb. 11 kW. 

4. Borjak itatásos nevelése 

4.1. Borjúitatási megoldások kötött tartástechnológiában 

A korábbi kötött tartástechnológiájú tehenészeti telepeken többségében két rendszerű, gépesített borjúitatási 

megoldást alkalmaztak, a Nutrix rendszerűt és a központi itatóteres változatot. A Nutrix rendszerű 
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borjúnevelésnél az állatok mobil itatókocsiból szopóka segítségével jutottak a kiosztó hengerekbe kiadagolt 

tejkeverékhez (10/20. dia). Az itatókocsi tartályát két részre osztva teljes és sovány tejjel a korcsoportnak 

megfelelő keveréket lehetett itatni az állatokkal. Az itatókocsit az istálló tejelőkészítő helyiségében töltötték fel 

és kisvasúti rendszeren gördítették a csoportos borjúketrecekhez. 

A 10/21.dián a kötött tartástechnológiáknál alkalmazott másik az ún. központi itatóteres borjúnevelési rendszer 

látható, ahol bekevert tápszer itatása szoptató edényekből történt. Itt az épületen belül külön helyiségben 

itatóállásokat képeztek ki. A borjakat csoportosan hajtották az itatóhelyre, ahol a tápszer előkészítését és 

kiosztását gépesítették. A tápszer előkészítése keverőben történt. A kötetlen tartástechnológiára történt áttérés 

után a szopókás helyett a vödörből történő itatást kellett bevezetni. A borjakat kezdetben a nevelőépületben, 

majd szabadtéren egyedi ketrecekben nyernek elhelyezést, az előkészített tápszert az itatóvödrökben, 

kézikocsival szállítják ki. 

4.2. Lehívó rendszerű borjúitatás 

Az egyedi azonosításon alapuló lehívó rendszerű borjúitatási rendszer felépítését a 10/22. dia szemlélteti. 

Alkalmazása tej- és kishasznú állományoknál is jellemző külföldön. Az itatás teljes tejjel, tejporral esetleg a 

kettő kombinációjával is történhet egyes típusoknál. Kombinált etetésnél először a tejadag itatása történik meg, 

ezt követően tér át az automata a tejporos itatásra. Egy- és két itatóhelyes változatban készülnek. A napi 

adagmennyiség beállítása a borjú korának megfelelően számítógépes programmal történik. 

Lehívó rendszerű borjúitatást megvalósító berendezésre (Westfalia típus) és a napi adagmennyiség változási 

görbe alakulására (itatási program) mutat be egy-egy konkrét példát a 33. ábra. A lehívó rendszerű borjúitatást a 

számítógép vezérli az itatás időszakában az ábrán látható program szerint. A felső számsor mutatja a napi itatási 

gyakoriságot (1-3-ig). 

 

33. ábra: Lehívó rendszerű borjúitatás és az itatási program 

4.3. Ad libitum itatási technológiában alkalmazható automata 

Különösen hízóborjaknál alkalmazhatók az ad libitum-itatást megvalósító automaták. A tápszeritató automaták 

tejporból és vízből, a hőmérséklet beállítására és a keverék elkészítésére szolgáló automatika segítségével 

állítják elő. Egyedi azonosítás itt elmarad. A 10/24. dián látható itató automata univerzális berendezés, vezérlő 

chip kártya cserével a borjakon kívül bárányok és kecskegidák itatásos nevelésénél is alkalmazható. Borjak 

részére 2×1 itatóhely van felszerelve, 40 borjúra szükséges egy automata telepítése. A bárányok és kecskegidák 

itatásához az ábra felső részén látható kivitel használatos, 2×4 itatóhellyel 200 állatot tud kiszolgálni egy 

berendezés. 
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Chapter 11. Sertéstartás gépesítése I. 

Etetés gépesítése a sertéshizlaldákban. Mobil és pályához kötött etető berendezések. Stabil, száraz 

takarmánykiosztó berendezések. Stabil rendszerű folyékony takarmánykiosztók. 

1. Mobil és pályához kötött etető berendezések 

1.1. Mobil takarmány kiosztó kocsik 

Változatos kialakításban készülnek, így: 

• akkumulátoros, kábeltáplálású, vagy traktorvontatású kivitel, 

• száraz, vagy nedvesített (pépes) takarmányozáshoz alkalmazható kivitel. 

A mobil takarmány kiosztó kocsik alkalmazása kisebb hizlaló épületeknél gyakran alkalmazott megoldásnak 

számított külföldön (11/3. dia). A három vagy négy kerekes kocsik mozgatása emberi erővel történik, az 

adagoló berendezés gépi (elektromotoros) meghajtású. Az elektromotor hajtása általában kábeltáplálással 

történik külföldön, hazánkban biztonságtechnikai okokból csak az akkumulátoros működtetésűeket 

engedélyezték. Csak hosszvályús etetési módnál alkalmazhatók, a dercés takarmánykiosztó változatoknál nincs 

meg a nedvesítés lehetősége. Hazánkban alakítottak ki teljesen kézi működtetésű berendezéseket dercés, 

valamint pépes takarmány kiosztásra alkalmas változatokban, ahol az adagoló csiga, vagy cellás henger 

mozgatása is kézzel történt, elterjedni azonban nem tudtak. A traktorvontatású mobil takarmány kiosztókkal a 

régebbi nagy sertéshizlaldákban a vályúk, vagy önetetők feltöltése történt dercés, vagy pépes takarmánnyal. 

1.2. Pályához kötött mobil takarmánykiosztó berendezések 

A pályához kötött mobil takarmánykiosztó berendezések változatos kialakítási formában terjedtek el a 

sertéstelepeken. Készülnek vályús és padlóetetésre egyaránt. Mozgatásuk kisvasúti sínpáron, felső (vagy 

függesztet) pályán történik. A kisvasúti sínpár elhelyezhető az etetőút padozatába süllyesztve, vagy a kutrica 

oldalfalakra erősítve. 

A 34. ábrán látható felsőpályához kötött mobil takarmánykiosztóval a száraz dercés táp és víz egyidejű 

kiadagolása történik a hosszvályúba. A víz hozzáadásával megakadályozható a porképződés. A berendezés 

drótkötél vontatású, a cellás adagoló hajtása az egyik kerékről lánccal történik. Az adagváltoztatást az egy 

oldalon lévő kutricáknál együtt lehet a cellás adagoló tengelyirányú állításával megvalósítani. 

A 11/4. dián látható berendezésnél a granulált takarmány kiosztása csigás adagolóval közvetlenül a padozatra 

történik. Jelentős a porképződés, az ebből következő légzésszervi megbetegedések lehetősége és tiprásból adódó 

veszteséggel is számolni kell. A bemutatott padlóetetési változatnál a kiosztó berendezés a kutricák oldalfalaira 

erősített kisvasúti sínpáron gördül, programozás után teljesen automatikusan működik. 
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34. ábra: Pályához kötött mobil takarmánykiosztó 

Hazai sertésistállókhoz fejlesztettek ki pépes takarmány vályúból történő etetésére sínpáron gördülő, teljesen 

automatizált, drótkötél vontatású berendezést. Alkalmazására csak a középső etetőúttal rendelkező épületeknél, 

hosszvályús etetési technológiánál kerülhetett sor. 

2. Stabil, száraz takarmánykiosztók 

2.1. Stabil, száraz takarmánykiosztásnál alkalmazható 
szállítóelemek 

A stabil, száraz takarmánykiosztásnál alkalmazható szállítóelemeket a 11/5. dián összefoglalva mutatjuk be. A 

leggyakrabban használt csőben mozgó változatok (rugós csigás, láncos műanyag-korongos és korongos- 

sodronyköteles) 3-4 méretlépcsőben készülnek. A bemutatásra került kiviteli változatok a következők: 

• 1 és 2 rugós csiga, 

• 3 leveles csiga, 

• 4, 5 és 8 kaparóláncos, 

• 6 korongos drótkötéles, 

• 7, 9 és 10 korongos láncos. 

A bemutatott szállítóelemek alkalmazhatók a különböző állattartó telepeken a dercés, vagy granulált 

takarmányok adagolt, vagy ad libitum etetésénél egyaránt. Az adagolt etetést kb. 65 kg testtömeg felett célszerű 

megvalósítani. Az önetetés a malac utónevelésben és a hizlalás első fázisában is problémamentesen 

alkalmazható, de a hizlalás második fázisában a többlet takarmányfelvétel következtében elzsírosodáshoz 

vezethet (lásd 11/6. dia). 

2.2. Stabil, száraz takarmánykiosztás padlóetetésnél 

A 11/7. dián a magyarországi szakosított sertéstartó telepeken kezdetben gyakran megtalálható stabil, 

száraztakarmány kiosztási megoldás látható padlóetetésnél. Térfogat szerintiadagolás (egy példa): Az ún. 

Agromaut etető berendezés a szakosított sertéstelepek kiscsoportos tartástechnológiájú, két kutricasoros 

épületeihez került kialakításra. Egy betároló vonal szolgálja ki a két leveles csigás szállító-kiosztó sort, 

melyeken kutricánként egy-egy oldalfal állítású térfogat adagoló található. Jelentős a porképződés, az ebből 

következő légzésszervi megbetegedések és a tiprásból adódó veszteség annak ellenére bekövetkezett, hogy 

kizáróan granulált takarmányt Stabil, száraz takarmány kiosztásnál a tömeg szerinti adagolás is megoldható, 

használatukra ritkábban került sor a magasabb ár miatt. 
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2.3. Etetőberendezések kialakítása, működése 

A 11/10. dián, példaképpen egy adott gyártmányú, különböző kialakítású etető-berendezések kerültek 

bemutatásra. Az egyes gyártók a száraztakarmányok etetésére több változatban is fejlesztettek ki adagolt és ad 

libitum etetésre alkalmas berendezéseket. Közöttük találhatók egyedi és csoportos etetők is. Közös jellemzőjük, 

hogy kombinált kialakításúak, szopókás itatókkal kiegészítettek, így alkalmasak a dercés takarmányok etetésére 

a porképződés veszélye nélkül. Az etetők vályúiban, vagy tálcáiban mindig található víztükör (az itatók elcsurgó 

vizének elvezető nyílása magasabban helyezkedik el), így adagolt etetésnél is megtörténik a nedvesítése a 

takarmánynak. 

Száraztakarmány vályúból történő adagolt etetése: A vályúból történő adagolt etetésnél is biztosítani kell, 

hogy minden állat egyszerre és közel azonos mennyiségű takarmányhoz tudjon hozzáférni. Hosszvályúknál ez 

körelosztóval, vagy kiscsoportos tartásnál vályúnként 3-4 térfogat adagolóval biztosítható (11/11.dia, középső 

ábrák). Körvályúk esetében az etető berendezések számát a csoport létszámához igazítják, két-két elválasztott 

etető helyenként egy-egy szopókás itató található, melyekből elcsurgó víz nedvesíti a takarmányt. 

Különböző kialakítású, ad libitum etetetést megvalósító kombinált önetetőket a 11/12. dia tartalmazza. A 

kombinált kialakításból következően a dercés takarmány etetése sem jár porképződéssel, mert az itatókból 

elcsurgó víz a nedvesítést is szolgálja. Gyakran megfigyelhető, hogy az állatok a két komponenst keverve, pépes 

takarmányt készítenek, ill. fogyasztanak. Mindez jobb takarmány-értékesülést és magasabb napi 

súlygyarapodást is eredményez a hagyományos önetetőkhöz képest. 

2.4. Takarmányszállítási és kiosztási rendszerek kialakítási 
változatai 

Rugós, vagy spirálcsigás körpályás takarmányszállítási és kiosztási rendszer elemei (mozgató szerkezet; egyes 

és kettős garat) és kialakítása (elrendezési változatok) a 11/13. dián láthatók. A rugós csiga a leveles csigával 

szemben azzal az előnnyel rendelkezik, hogy pályáját ívben lehet kiépíteni, határesetben körpálya is lehet. 

Mozgatása ez utóbbi esetben fogazott kerékkel folyamatosan történhet. Több méretlépcsőben készítik. 

Korongos-drótköteles takarmányszállító berendezés és főbb részegységei (hajtómű a feszítőszerkezettel; 90 

fokos fordítókorong; kettős garat) a 11/ 14. dián kerültek bemutatásra. 

Az egyik leggyakrabban alkalmazott megoldás, amikor drótkötélre (acélsodronyra), újabban műanyag kötélre, 

műanyag korongokat helyeznek fel azonos távolságra egymástól. Magyarországra a sertésprogram keretében az 

olasz AZA rendszerű teleppel került be először, később Mosonmagyaróváron a KÜHNE gépgyárban gyártására 

is sor került. Felhasználták a baromfitartásban is. 

Korongos-műanyagköteles takarmányszállító és etető berendezés kialakítási vázlata, továbbá a szállítóelem 

jellemzői a11/15. dián, a korongos- láncos takarmányszállítási és kiosztási rendszer részegységei pedig a 11/ 

16. dián láthatók. Ez utóbbinál a végtelenített szemes lánc minden második elemére ma már többségében 

műanyag korong kerül felhelyezésre. Felépítésében és működésében a korongos-drótköteles megoldásúhoz 

hasonlít. Az első változatainál fém korongokat helyeztek fel a láncszemekre. Ilyen volt pl. a hazánkban is 

gyártott Lohman lánc, melynél a két félből álló korongokat hegesztéssel rögzítették a láncon. Az automata 

rendszerű hegesztés ellenére üzembiztonságuk nem volt megfelelő. Alkalmazásuk elsősorban a mélyalmos 

baromfitartásban volt jellemző, azonban beépítésre kerültek az első gépesített stabil takarmány kiosztású hazai 

sertésistállóknál is. 

2.5. Számítógép-vezérlésű sertéstartó telep 

A 11/8. dián a számítógép-vezérlésű (vagy irányítású) sertéstartó telep funkcionális részegységei és azok 

kapcsolódása látható. A telepi számítógép a teljes tartástechnológiát felügyeli, gyűjti és kiértékeli az adatokat. A 

beállított programnak megfelelően vezérli az etetést, az épületek klímáját, napra kész gazdasági adatokkal látja 

el a menedzsmentet. Az ábrán látható megoldásnál a kocák etetése lehívó rendszerrel egyedileg, a hízóké 

csoportos adagolt etetéssel történik. Az itatóknál elhelyezett mérleggel a csoport tömeggyarapodása jól 

követhető, a takarmány adagolása kellő pontossággal elvégezhető. Kézi adatgyűjtő szolgál a csoportokkal 

kapcsolatos változások detektálására, az adatok központi számítógépbe történő betáplálására. 
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35. ábra: Számítógéppel vezérelt száraztakarmány-etetési rendszer 

A 35. ábrán egy számítógéppel vezérelt száraztakarmány-etetési rendszer felépítési vázlatát mutatjuk be. A 

teljes rendszer a takarmányok előkészítését is magába foglalja. A szemes alapanyagok a darálóba, majd a 

keverőbe jutnak, ahova az egyéb kiegészítők is a számítógép által vezérelve, bemérésre kerülnek. Az etetés az 

előtárolóból csigás, vagy csőben mozgó korongos szállítóval, időtartam, vagy térfogatáram szerinti adagolókkal 

történik. 

2.6. Számítógéppel vezérelt etető rendszer többkomponensű 
száraztakarmányhoz 

A száraztakarmány etetésére kifejlesztett újabb berendezéseknél több féle takarmányféleségből, számítógép 

segítségével állítják össze a kiosztandó takarmányt az állat korának, illetve testtömegének figyelembevételével. 

A takarmányféleségek száma minimálisan 3, de ennél több is lehet. A kis, vagy nagycsoportban tartott hízóknál 

a tömegmérésére az itatóknál elhelyezett mérleg szolgál általában. Így megoldható az adagolt és a kívánt 

beltartalmi értékű takarmánnyal történő etetés a hízlalás különböző fázisaiban. A 36. ábrán bemutatott 

változatnál négy keveréktakarmányból történik a testtömegtől függő arányban a kiadagolás az etetés során. Az 

ábrán látható az etetési program is. 

 

36. ábra: Többkomponensű száraztakarmány etetés vázlata és az etetési program. 

A 11/18. dián további példák is láthatók a különböző többkomponensű száraztakarmány etetési programra. 
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Így bemutatásra került két különböző típusú, háromkomponenses megoldás, melyek közül az egyiknél a 

testtömegtől függő arányú kiadagolásnál. 

Az egynemű keverék etetése csak rövid időre korlátozódik (legfeljebb néhány nap), a legtöbbször két féle 

keverék különböző arányú kijuttatására kerül sor. A másik változatnál egy alap vagy bázistakarmányból és 

kétféle adalékból áll össze a kevert adag az 50 kg-s testtömegig, ezt követően 90 kg eléréséig egyféle adalék 

kerül az alaptakarmányhoz. 90 kg felett már csak egynemű, alaptakarmányt kapnak az állatok. 

3. Stabil rendszerű folyékony takarmánykiosztók. 

3.1. Folyékony takarmány etetése 

Több, korábban padlóetetési technológiát alkalmazó szakosított telepen az ismert porképződéssel és 

pocsékolással kapcsolatos problémák miatt áttértek a folyékony takarmányetetésre. Azonos férőhely kihasználás 

csak a 11/19. dián látható kétoldali keresztvályú alkalmazásával érhető el. Az adagolt etetésnél a gyorsabb és 

egyenletesebb vályúfeltöltés pl. Y lefolyócső végződéssel segíthető. A folyékony takarmányozásnál 

felhasználhatók voltak az élelmiszeripari melléktermékek (korábbi időszakban még a húspép is), továbbá a 

kukoricát sem kellett leszárítani. A folyékony takarmányba, ún. moslékba a nedvesen, vagy CCM-ként tárolt 

kukorica is bevihető volt. Ezáltal a takarmányozás költsége jelentősen csökkenthető volt. Ezzel is magyarázható, 

hogy a különböző termelési rendszerekhez tartozó szakosított sertéstartó telepek nagy részénél néhány év 

üzemeltetés után a padlóetetésről a folyékony takarmány vályúból történő etetésére áttértek át. Másik részüknél 

a padlóról történő etetést a kombinált önetetők beépítésével váltották fel, melyekből száraz , dercés takarmányt a 

fentiekben ismertetett módon, nedvesítve etettek. 

3.2. Bábolnai rendszerű folyékony takarmányozási rendszer 
működési vázlata 

A bábolnai rendszerű folyékony takarmányozási rendszer mobil keverő-kijuttató kocsira épült (11/20. dia). Az 

egyes komponensek betöltésére a tárolásuk helyszínén volt lehetőség, majd az épületig történő vontatásuk 

közben a keverés megtörtént. A kocsira szerelt szivattyú segítségével lehetett a folyékony takarmányt az épület 

kiosztó vezetékében keringtetni mindaddig, amíg az összes keresztvályúba meg nem történt a kiadagolás. Az 

adagolás történhetett kézzel (tapasztalat szerint, vagy stopperóra segítségével), de rendelhető volt teljesen 

automatizált, számítógép vezérlésű, távműködtetett szeleprendszerrel is. Az un. moslékos konyha hiánya a téli 

üzemeltetésnél jelentett problémát, ezért több kritikát kapott. 

3.3. Számítógéppel vezérelt folyékony sertéstakarmányozási 
rendszer elvi felépítése 

A számítógéppel vezérelt folyékony sertéstakarmányozási rendszer elvi felépítését a 37. ábrán mutatjuk be. 
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37. ábra: Számítógéppel vezérelt folyékony sertéstakarmányozási rendszer elvi felépítése 

A három száraz takarmány komponens és a víz bemérése közvetlenül a keverőbe történik a megadott program 

szerint (pl. a kor, vagy testtömegtől függő összetételben). A folyékony takarmánykeveréket (moslékot) 

távvezérlésű elektro-pneumatikus szeleppel adagolják a vályúkba. A takarmány nedvesítése általában csak 

vízzel történt, ha nem állt rendelkezésre folyékony élelmiszeripari melléktermék. 

A számítógép-vezérlésű automatikus folyékony takarmányetető rendszer vezérlése a 11/22. dián 

tanulmányozható. Az adott változatnál kétféle folyékony és háromféle szilárdkomponensből (keverék, vagy 

koncentrátum) beadagolása történik a tenzometrikus mérlegre állított keverőbe, majd a keverés után az adagolt 

kiosztás következik a vályúkba. A z adag összeállítását és a keverést, valamint a kiosztást külön szabályozó 

egységen keresztül vezérli a számítógép. 
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Chapter 12. Sertéstartás gépesítése 
II. 

Sertéstartó épületek és telepek kialakítása. Kocák elhelyezése, etetésük gépesítése. Fiaztatókutricák kialakítása, 

műszaki kérdéseik. Malacok utónevelése, gépesítési kérdések. Sertés önitató kialakítások. Trágyaeltávolítás 

gépesítése a sertéstartásban 

1. Sertéstartó épületek és telepek kialakítása 

1.1. Szakosított sertéstelep kialakítása 

 

38. ábra: Egy adott szakosított sertéstelep kialakítása 

A 38. ábrán példaképpen a hazai sertésprogram keretében létesített egyik sertéstelep kialakítása, épületeinek 

elhelyezési vázlatrajza látható. A Paksi Á.G. sertéstelepe a program második felében létesült, így a korábbi 

technológiai elemek közül azok, amelyek nem váltak be (pl. padlóetetés, hidraulikus trágyaeltávolítás, stb.), itt 

más nem találhatók meg. A telep főbb tartástechnológiai jellemzői: 

• Tartási mód: a zárt – megnyitható hosszanti oldalfalú – épületben a nagycsoportos almozott rekeszekben a 

hízók (átlagosan) 90 napos koruktól 220 napos korukig kerülnek elhelyezésre. 

• Takarmányozás: kétoldalt hozzáférhető keresztvályúkból csővezetékekkel kiosztott folyékony takarmánnyal 

történik. 

• Ívóvízellátás: önitatókkal biztosított, mivel folyékony takarmányetetés történik, elegendő minden második 

kutrica falba a kétoldalas sekélytányéros itatókat (lásd később) felszerelni. 

• Trágyaeltávolítás: a rekeszek végében húzódó trágyacsatornából a trágyát tolólapos traktorral trágyatálcára 

tolják ki. 

• Szellőzés-fűtés: a légcsere természetes, fűtés nincs. 

• A hizlaló épület alap- és keresztmetszeti rajza a 12/4. dián került bemutatásra. Főbb műszaki jellemzői: 
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• Tartószerkezet: „ MEZŐFA” vázszerkezet 

• Térelhatárolás: a körítő- és válaszfalak 25 centiméter, az oromfalak 38 centiméter vastag ok, téglából 

készülnek. 

• Tetőszerkezet: hőszigetelt tetőszerkezet, hullámpala-fedéssel. 

• Padozat: beton. 

• Nyílászárók: hőszigetelt kivitelben készülnek. 

1.2. Kutricák, ketrecek kialakítása 

Hizlaldákban szokásos kutrica kialakítási változatokat a 12/5. dián láthatók. A hizlaló kutricákban a sertések 

eladási, 95-100 kg tömegig tarthatók. A vályú lehet fém, vasbeton (műanyag béléssel). A szerkezeti részek 

tűzihorgonyzott acélcsőből és köracélból készülnek, az önitatókat rendszerint tartozékként a gyártók előre 

felszerelik. A bemutatásra került változatok a következők: mechanikus trágyaeltávolítással; részleges 

rácspadlóval; teljes rácspadlóval előhízlaláshoz; teljes rácspadló trágyapincével; mélyalmos kivitel. 

A hátsó lezáró szerkezettel ellátott, vemhes kocák tartására szolgáló ketrecek három kialakítási változata a 12/6. 

dián került bemutatásra. A vemhes koca kutricák a tenyésztésre beállított kocák egyedi tartására, az ivarzás, a 

megtermékenyülés és a visszaivarzás megfigyelésére szolgálnak. A bemutatott változatok: mélyalmos; 70 %, ill. 

50 % rácspadlóval kombinált. 

2. Kocák elhelyezése, etetésük gépesítése 

2.1. Kocák elhelyezési változatai almozott tartástechnológiában 

A 12/7. dián három változata látható a kocák elhelyezésére almozott tartástechnológiában. 

Ezek a következők: 

Almozott, zárható, egyedi pihenőbokszos technológia. A pihenőbokszos technológiáknál mód van az egyes 

állatok visszatartására az ivarzás vagy visszaivarzás megfigyelésére, de csoportosan is kiengedhetők azokból. 

Almozott mozgóterű, almozatlan, zárható, egyedi pihenőbokszos technológia. Itt almozott teret biztosítanak 

az állatok szabad mozgásához, a pihenőboksz padozata gumiszőnyeg, vagy szendvicsszerkezetű melegpadozat. 

A kocák itt is egyedileg visszatarthatók, vagy csoportosan engedhetők ki a pihenőbokszokból. 

Almozott, csoportos elhelyezésű technológia. Ebben az esetben az egyedi kezelésre csak elkülönítéssel van 

lehetőség. Az etetés is csak csoportosan valósítható meg. Célszerűen közel azonos vemhességi idejű kocák 

elhelyezésére javasolható a búgatás után. 

2.2. Kocák csoportos adagolt etetési lehetőségei 

A kocáknál a kiscsoportos tartás szokásos elhelyezési mód. Ilyenkor a csoportos adagolt etetésük megoldható 

padlóról, illetve vályúból. Padlóetetés granulált takarmánnyal, még vályús etetés általában dercés takarmánnyal 

történik. Vályús etetésnél megvalósítható a pépes vagy folyékony takarmány vályúból történő etetése is. Az 

azonos adagú etetést külön térfogat szerinti adagolókkal felszerelt, elkülönített vályúrészek kialakításával lehet 

megvalósítani (12/8. dia). 

2.3. Kocák elhelyezése és egyedi adagolt etetése almozás nélküli 
tartástechnológiában 

A kocák egyedi etetésére megkötéses, vagy egyedi bokszos tartási rendszernél van lehetőség. Erre mutat két 

változatot a 39. ábra és a 12/9. dia. 
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39. ábra: Kocák egyedi adagolt etetése 

Az egyik esetben a kocákat egyedileg, megkötve helyezik el, még a másik eset az előzőkben is ismertetett 

zárható pihenőbokszos tartás. Mindkét változatnál kocánként külön-külön térfogatszerinti adagolók kerülnek 

felszerelésre. Ezt a megoldást gyakran alom nélküli tartástechnológiában hígtrágya eltávolítással kombinálva 

alkalmazzák. 

2.4. Kocák lehívásos rendszerű egyedi etetése 

A számítógéppel vezérelt lehívó rendszerű kocaetetés a 12/10. dia ábráin szemléltetjük. Az ábrák az elvi 

kialakításon kívül a gyakorlati alkalmazásra is mutatnak be példát. A számítógéppel vezérelt lehívó rendszerű 

kocaetetésnél – hasonlóan, mint a szarvasmarháknál- az állatoknál egyedi azonosítót kell alkalmazni. Kocák 

esetén a nyakba akasztott változatú azonosító kevésbé vált be, mint a szarvasmarháknál, mivel anatómiai 

sajátosság miatt könnyen elvesztették az állatok. Jobban megfelelő a miniatürizált bőr alá ültethető változat 

(felső kép jobb oldali részén látható). 

3. Fiaztató kutrica kialakítása 

A fiaztató kutricák kialakítására vonatkozóan a 12/11. dián három változat elrendezésének az alaprajza, még a 

12/12. dián három gyakorlatban kivitelezett, betelepített megoldás fényképe látható. A fiaztatókutrica az elléstől 

a választási korig (28-35 nap) az anyaállat és a malacok tartására szolgál (háromfázisos rendszer). A 

megszületett malac a telepen belül három helyen tartózkodik a vágóhídra kerülésig (fiaztató, utónevelő, 

hizlalda). Az ún. kétfázisú technológiai rendszerű telepeknél a malacok utónevelése is itt történt, ebben az 

esetben alapterületük nagyobb volt. 

Mai gyakorlatban a kocaszorítóval illetve az un. malacvédő rácsokkal ellátott fiaztatókutricák terjedtek el. Így a 

fiaztató kutricák három részre osztottak, a középső rész a kocatér. A koca és a malacok klíma igénye nagyon 

eltérő, ezért a malacok részére nyitott, vagy burkolt tartózkodó teret alakítanak ki, helyi fűtést biztosítva. A helyi 

fűtés megoldható infralámpával, padlófűtéssel, vagy fűtőpaplannal. A fiaztató épület, vagy terem klímáját a 

koca igényeihez igazítják. 

4. Malacok utónevelése, gépesítési kérdések 

4.1. Malac utónevelés padozatról felemelve, ketrecekben, 
bokszokban. 

A malac utónevelés leghigiénikusabb módját a padozatról történő felemelés jelenti. Az utónevelő bokszok, vagy 

ketrecek ilyenkor rácsos fenékszerkezetük, alóluk a trágya mechanikus berendezésekkel is eltávolítható. A 

rácsos fenékszerkezet készülhet műanyagból, ponthegesztett fémrácsból, vagy sajtolt, horganyzott fémlemezből 

is. A 12/13. dián bemutatott két nagycsoportos utónevelőnél a bokszok teljes padozata műanyag rácsból készül, 

az etetést önetetőkkel biztosítják. Az egyiknél fűtött melegedő lap van behelyezve, amely különösen a választás 

utáni napokban kedvező az állatok részére és a terem hőmérséklete is alacsonyabb lehet. Ponthegesztett 
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fémrácsból többszintes malac utónevelő ketrecrendszer kialakítására is sor került, a gyakorlatban azonban nem 

terjedt el (lásd 12/13. dia, alsó ábra). 

4.2. Padozatos malac utónevelők kialakítása 

A 12/14. dián a padozatos, nagycsoportos malac utónevelők kialakítására mutattunk be példaképpen két 

változatot. Az egyik kettős klímatérrel és kombinált padozattal került kialakításra. A kutrica nagyobbik fele 

almozott pihenőtér, ahol a helyi sugárzó fűtési lehetőség is megtalálható. A kombinált etető-itató berendezést a 

padozat trágyacsatornát fedő rácsos részén helyezték el. A másik bemutatott változat teljes beton rácspadozatú, 

nagykutricás malac utónevelő (Big Dutchman), amely körvályús, kombinált önetetőkkel van felszerelve. A 

kutrica alatt trágyapincében történik a trágya tárolása. 

5. Itatás gépesítése a sertéstartásban 

5.1. Itatás gépesítésének általános kérdései a sertéstartásban 

A sertéstartásban higiéniai szempontból az ún. sekélytányéros itatókat kell előtérbe helyezni a 

mélytányérosokkal szemben. Elhelyezésük a trágyacsatorna fölött, vagy annak közelébe történik, miután az 

elcsurgó víz így a padozatot, vagy az almot nem nedvesíti. A sertéstartásban előtérbe kell helyezni higiéniai 

szempontból a sekélytányéros itatókat, amelyek aktív rendszerűek, az állatok a nyomónyelv, vagy a szeleptest 

közvetlen elmozdításával jutnak az ivóvízhez (lásd 12/ 15. dia). Változatos kialakításban és méretben készülnek, 

alkalmazkodva a különböző korcsoportú állatokhoz. Sertéstartásban is alkalmazták az állandó vízszintű 

mélytányéros (pl. NIVÓ típus) itatókat kisebb átfolyó szeleppel, de tisztításuk nehezen megoldhatóm, így nem 

higiénikusak. Az itatók beszerelésénél figyelembe kell venni, hogy száraztakarmány etetés esetén minden 

állatnak 2-2 itatóhoz hozzá kell jutnia (folyékony takarmányetetésnél 1-1 is elég). 

5.2. Sertés önitatók kialakítási változatai, működésük 

Szopókás sertésitatók (12/16. dia): Az állat szájába bevett szelep – az itatócső – és szelep nyelvének 

összeharapásával működik. A szopókán kiáramló víz mennyiségét szűkítőbetéttel lehet módosítani. Kezelést, 

karbantartást esetenként csak szűrők tisztítása jelent. A víz elcsorgás miatt célszerű, ha az itatókat a trágyagyűjtő 

csatorna közelébe szerelni. Az újabb önetetőknél a szopókás szelepes itatókat az etető tálca vagy vályú fölé 

szerelik, vagyis része az önetetetőnek. A 12/17. dián egy adott gyártó által kínált szopókás önitató változatok 

kerültek bemutatásra. Ezeket a különböző korcsoportú állatok részére gyártják, kisebbek a malacok, nagyobbak 

a hízók, esetleg a tenyészállatok itatásánál használhatók. A dián két eltérő méretű, ún. pecekszelep is 

bemutatásra került, melyeket az újabb sekélytányéros itatóknál alkalmazzák. Ezeket az állatok közvetlenül 

nyomónyelv közbeiktatása nélkül tudják működtetni. 

Csészés sertésitatók (121/18. dia): Az ikercsészés önitatót a hízó sertések kocák, kanok számára a két kutricát 

elválasztó rácsra szerelik. A nyomónyelv kialakítása lehetővé teszi, hogy az állatok mindkét kutricából egyaránt 

használhassák. 

A dián látható továbbá egy korszerű malacitató, melynél a csészébe a különleges alakú nyomónyelv fröcskölés 

mentesen vezeti a vizet. Az eltérő hálózati nyomáshoz cserélhető szűkítőbetéttel illeszthető az itató szelepe. A 

működtető nyelv csuklós kialakítású, felhajtásával a csésze tisztítható. 

Az önitatók összehasonlítása: A gyakorlati tapasztalatok igazolták, hogy a megfelelő méretű (vízhozamú) és 

darabszámú szopókás önitatókból a hízó fel tudják venni a szükséges ivóvíz mennyiséget. Ugyanakkor a 

vízmegtakarítás 60%-ot is elérheti a csészés itatóhoz képest. Jól szemlélteti ezt egy konkrét hízlalási kísérlet 

során mért tényleges vízfelhasználási értékekből szerkesztett diagram (lásd 12/19. dia). A kísérletnél a csészés 

itató és az önetetőkkel kombinált szopókás itatók vízfogyasztási értékeit vizsgálták. 

Különleges kialakítású sertésitatók: A 12/14. dián két különlegesnek tekinthető itatót mutatunk be. Az egyik a 

fagymentesített önitató, amely készül nyomó-nyelves (aktív) és mélytányéros kialakítású, úszószelepes (passzív) 

kivitelben. A fűtésük törpe feszültségű elektromos árammal történik. A mélytányéros kivitelű sertésitatók 

higiénia szempontból kevésbé megfelelők, nehezebben tisztíthatók. A másik szintén mélytányéros kivitelű, de a 

billenő fedéllel rendelkezik, emiatt a véletlen szennyezés lehetősége kisebb. 

6. Trágyaeltávolítás gépesítése a sertéstartásban 
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6.1. Trágyaeltávolítás gépesítési megoldások a sertéstartásban 

Az istállóból való trágyaeltávolításnak három gépesített csoportja terjedt el a gyakorlatban, ezek: 

• a hidraulikus, 

• mechanikus, és 

• a komplex, vagy kombinált trágyaeltávolítás 

A három fő csoporton belüli változatokat a 40. ábra összefoglalva tartalmazza. A trágyaeltávolítás gépesítésének 

kezdetén a trágyacsatornába összegyűlt trágyát mechanikus berendezésekkel távolították el a nagyobb 

istállókból. Ezek a kihúzóelem és vontatás módja szerint is különböző kialakításúak lehettek, továbbá 

beépíthetők voltak nyitott és ráccsal fedett trágyacsatornába (lásd 40. ábra). 

 

40. ábra: Trágyaeltávolítási lehetőségek a sertéstartásban 

A gyorsabban mozgó berendezések működtetése alatt az állatokat ki kellett zárni a trágyacsatorna fölül, vagy 

ráccsal fedett csatornákban kellett azokat elhelyezni. A mechanikus trágyaeltávolításnál további gondot jelentett 

a trágya telepen belüli manipulálása (szállítása, kezelése és tárolása). A korszerű szakosított sertéstelepeknél az 

alom nélküli tartás általános bevezetésével már zömében az un. hidraulikus trágyaeltávolítás került előtérbe. Az 

épületekből un. teljes hígtrágya került ki, amely a bélsáron és vizeleten kívül változó mennyiségű vizet 

(elcsurgó, öblítő, mosó víz) tartalmazott, szárazanyagtartalma gyakran 1-2 % volt. Az erős hígítás 

következtében olyan nagy mennyiségű hígtrágya keletkezett, melynek tárolása, hasznosítása gazdaságossági és 

környezetvédelmi szempontból is több problémát vetett fel. Így került később kipróbálásra a sertéstartásban is a 

komplex, vagy kombinált trágyaeltávolítás, melynél az épületből mechanikus berendezés valamelyikével, 

leggyakrabban merev vonórudas, szárnylapátos trágyaeltávolítóval került ki a hígtrágya, telepi szinten a további 



 Sertéstartás gépesítése II.  

 87  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

manipulálás hidraulikus rendszerű volt. Ezzel csökkenteni lehetett a hígtrágya mennyiségét, a 

szárazanyagtartalma is nőtt. Továbbá több, korábban hidraulikus trágyaeltávolítású istállónál, ill. telepnél az 

almozott tartásra történő átalakítással a természetszerű tartás irányában történt elmozdulás. Ez utóbbi esetben is 

csak mechanikus berendezések (pl. traktoros tolólap, kaparóláncos, vagy lengőlapátos trágyaeltávolító) 

alkalmazhatók. 

6.2. Hidraulikus hígtrágya eltávolítási módok 

A hidraulikus trágyaeltávolítási módok rácspadlóval fedett, mély trágyacsatornát igényelnek, ami jelentős 

kivitelezési időszükséglettel járt, nem volt összhangban az elterjedt könnyűszerkezetes építési móddal, melynél 

az épületek kivitelezése szerelő jelleggel gyorsan elvégezhető lett volna. A hidraulikus trágyaeltávolítás 

következő módjai terjedtek el (12/22. dia): 

Vízöblítéses trágyaeltávolításkor a trágyacsatorna zárt vége fölötti öblítővíz-tároló tartályból nagy tömegű vizet 

engednek a trágyacsatornába (0,5-1,0 m3/trágyacsatorna). A nagy tömegű víz áramlása a csatornából a trágyát 

„kiöblíti”. Ezt a műveltet naponta legalább kétszer el kell végezni. A trágya nem ülepedik, folyamatosan friss 

hígtrágya nyerhető. 

Duzzasztásos trágyaeltávolításkor a mély trágyacsatorna végén zárólap található, az összegyűlő trágyát 7-10 

naponként a zárólap felhúzásával engedik ki. A hígtrágyát a saját hidraulikus lendülete söpri ki. Jelentős 

mértékű a trágya ülepedése, emiatt a csatornát időnként tisztítani kell, ami időigényes és a sok víz felhasználása 

hígulással jár. A keletkező bomlástermékek az istálló klímájára kedvezőtlenül hatnak. 

Úsztatásos trágyaeltávolításkor a trágyacsatorna nyitott végénél 10-15 cm magas küszöböt képeznek ki. A 

trágyacsatornát a küszöb magasságáig vízzel feltöltik. A rácspadlón áthulló trágya a vízen, mint úsztatóközegen 

folyamatosan távozik az épületből. Az úsztatásos eltávolításnál is kell ülepedéssel számolni, azonban a 

duzzasztásoshoz viszonyítva kisebb mértékben jelentkezik, így a tisztításához is kevesebb időre és vízre van 

szükség. 

A trágyaakna, vagy pince alkalmazása tárolással egybekapcsolt eltávolítását jelenti a hígtrágyának. Hazai 

szakosított sertéstartó telepeken nem terjedt el ez a megoldás. Itt a hígtrágyát az elszállításig tárolják, esetenként 

kezelik. A keletkező bomlástermékek kedvezőtlen hatása az istálló klímájára fokozottabb mértékben jelentkezik, 

ami megfelelő szellőztetési rendszerrel mérsékelhető. 

A hígtrágya minőségi és mennyiségi paraméterei: A 12. táblázat a főbb magyarországi szakosított 

teleprendszereknél képződő hígtrágya mennyiségi és minőségi paramétereit mutatja be a három eltávolítási 

módra vonatkozóan. Hidraulikus trágyaeltávolításnál a szárazanyag tartalom sok esetben 1-2% körül alakul. A 

hígulás az öblítéses rendszernél volt a legnagyobb mértékű. A telepek üzemeltetésénél a nagy mennyiségű 

hígtrágya kezelése és elhelyezése sok problémát vetett fel, ezzel is magyarázható, a telepek trágyaeltávolítási 

technológiájánál bekövetkezett rekonstrukció. Részben elmozdulás történt az almozott, természetszerű tartás 

irányába, másrészt a komplex, vagy kombinált eltávolítási technológiát vezették be, mint az a fentiekben már 

említésre került. 

 

12. táblázat: A hígtrágya minőségi és mennyiségi paraméterei teleptípusonként 

6.3. Almozásos technológia 
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A 12/24. dián példaképpen egy almozásos technológiára átalakított Lohman-Bábolna rendszerű, 500 fh-es 

hizlalóistállót mutatunk be. Az átalakított épület kutricái szalmarácsokkal, valamint gépi feltöltésű kombinált 

önetetőkkel lettek ellátva. A hizlalóistállók korábbi duzzasztásos rendszerű trágya csatornái felett sekély 

mélységű vasbeton trágya csatornát alakítottak ki. A trágyacsatornákba végtelenített kaparóláncos 

trágyaeltávolítót építettek be. A végtelenített szemes lánc vonóelemű trágyaeltávolító az istálló egyik végén 

ferde szakaszban folytatódik, így az almos trágya közvetlenül a pótkocsira továbbítható. A napi 

alomfelhasználás 1 db bontott kisbála 20 férőhelyenként, azaz 0,5-0,6 kg/fh,nap. Az almozást az állatok maguk 

végzik, miután a szalmarácsból kihúzogatják a szalmát. Az almos trágya a lejtős padozaton folyamatosan a 

trágyacsatorna irányába távozik a taposás következtében. 

Visszautalva a 12/4. dián bemutatott, eleve almozásos technológiára kialakított hizlalóépületre, ott a 

trágyaeltávolítás traktoros tolólappal történik. Az épület szélességi méretét kétoldali trágyaúttal megnövelték, 

melyek mérete a traktorok közlekedését lehetővé teszi. Az 500 kocaférőhelyes telep alomszükségletének és a 

trágyatermelésének alakulását a 12/25. dia összefoglalva mutatja. A 13. táblázatból látható egy ekkora 

szakosított, komplex sertéstelep állományának összetétele, a telepen lévő állatlétszám több mint 6000 db. Meg 

kell továbbá jegyezni, hogy almozásos tartástechnológiában az állatok az alomszalma jelentős részét (25-50 %-

t) elfogyasztják, vagyis megeszik. Egy ilyen méretű sertéstelep éves alomigényének kielégítéséhez mintegy 650-

750 ha termése szükséges. 

 

13. táblázat: 500 férőhelyes telep alomszükséglete 
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Chapter 13. Juhtartás gépesítése 

Telepek kialakítása, építészeti jellemzőik. Etetés, itatás gépi eszközei. Juhok gépi fejése. Nyírás gépi eszközei és 

működésük. Juhtartás egyéb gépi berendezései. 

1. Telepek kialakítása, építészeti jellemzőik 

1.1. Juhok tartására szolgáló épületek 

A 13./3. dián a szarvasmarha ágazatban bekövetkezett tartás- és üzemeltetés technológiai változásokat követő 

nyitott anyajuh istálló látható. Az etetést és itatást a karámba (kifutóba) helyezték, az istálló, pihenőhely 

funkciója került előtérbe. Az alapvető munkák a szarvasmarha-tartásban alkalmazott eszközökkel 

(takarmánykiosztás, itatás, almozás és trágyaeltávolítás) célszerűen gépesíthetők. 

A hagyományos tartást anyajuhok esetén jellemezte a nagycsoportos (500-600 db-os nyáj), növekvő almos, zárt, 

nádfedelű istállókban (hodályokban) való elhelyezés (13/3. dia, baloldali ábra), továbbá a fogatos 

takarmányszállítás és a gépesítés nélküli, kézi munkavégzés. Az istállókon belül a szükséges állatkezelések és 

megfigyelések érdekében mobil etetőkkel (bőgőrácsokkal) és térelválasztó korlátokkal kisebb csoportokat 

képeztek, különös tekintettel az elletési és bárányszoptatási funkciókra. 

1.2. Gépesített technológiájú juhistállók 

Az újabb bárányhizlalási megoldásoknál – a takarmányozás hasonló jellege miatt – legtöbbször a sertéstartásban 

alkalmazott technológiai és műszaki megoldások adaptációjával találkozunk. A 13/4. dián a bárányhizlaló 

épületek két változatának keresztmetszeti vázlata látható, mindkettő jól gépesíthető. Az egyiknél a jászlak 

középső áthajtóút mellett kerültek kialakításra, a másiknál a fedeles jászlak a falsíkokba helyezkednek el. 

Mindkettőnél a takarmányokat mobil géppel lehet a jászlakba adagolni a középső, ill. a külső etetőútról. A 

második istálló nagyobb belmagasságú, így trágyaeltávolításnál a belső rakodásra is lehetőség van. 

1.3. Szakosított juhtelep rekonstrukciós terve 

A 41. ábrán egy szakosított juhtelep rekonstrukciós tervének elrendezési vázlata látható. Alapelve megegyezik a 

korábban bemutatásra került szakosított szarvasmarha- és sertéstelepekével. Tömörített beépítési mód jellemzi, 

az épületek egymáshoz az előírt, legkisebb távolságra helyezkednek el. A telepet lezáró kerítés az épületekhez 

közel, termőhely takarékos módon került elhelyezésre, hogy az általában zöldmezős beruházással létesített 

telepekhez minél kevesebb termőterületet kelljen kivonnia termelésből. 

Ágazati sajátosságok, illetve gazdaságossági okok miatt a juhágazatban komplett juhtelep viszonylag kevés 

helyen található. Az ágazat külterjes jellege miatt valószínű, hogy olyan juhtelepből, mint amilyet az ábrán 

látható rekonstrukciós terv mutat, a jövőben is kevés fog épülni. Bemutatásukat a nagyüzemi juhtelepek 

állatcsoportjainak és létesítményeinek megismerése indokolhatja. 
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41. ábra: Szakosított juhtelep rekonstrukciós tervének elrendezési vázlata 

2. Etetés, itatás gépi eszközei juhtartásban 

2.1. Etetés jászolba történő kiosztással 

Az erjesztett tömegtakarmány, szálas széna és a különböző abraktakarmányok gépi kitermelése és kiosztása a 

szarvasmarhatartásban használatos gépi berendezésekkel oldható meg (lásd 13/6. dia). Továbbá a több 

komponensű takarmánykeverék összeállításának, kiosztásának, hasonlóak a feltételei juhtartásban is, mint a 

szarvasmarhatartásban. Feltétel, hogy keverő-kiosztó kocsikkal az etetőjászlak megközelíthetőek legyenek. A 

keverő-kiosztó kocsikkal a silózott tömegtakarmány mellett az abrak, és a széna kiosztását is egy menetben 

lehet elvégezni. Itt szükség lehet bálabontó-aprító gépre, amennyiben a keverő-kiosztó kocsi kialakítása nem 

teszi lehetővé a bálák fogadását. 

2.2. Juh önetetők 

A hagyományos, nem jól gépesíthető épületekben, juh hodályokban az etetés gyakran önetetőkből, ad-libitum 

jelleggel történik. A 13/7. dián egy egyoldalas juh önetető rács és egy kétoldalas bárányetető látható. A 

különböző takarmányokat etetőrácsokba adagolva etetik. A lepergett szénaleveleket az etetőrács vályúja 

felfogja. Az etetőrácsok a mélyalom állandó emelkedésének megfelelően állítható kivitelűek, ill. mobil 

kivitelűek, telepíthetők. Az önetető rács fából vagy fémből készülhet és alkalmas tömeg-, abrak- és 

szálastakarmány etetésére. Az etető belső tere a billenthető fal mozgatásával tetszés szerinti méretre állítható. 

2.3. Itatás gépesítése a juhtartásban 

A juhtartásban alkalmazott itató berendezések felépítésüket és szerkezeti kialakításukat tekintve megegyeznek a 

szarvasmarha önitatókkal. Jól alkalmazható az egyedi szinttartásos önitató. Célszerű az önitatót a vízellátó 
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gerincvezetékhez flexibilis tömlővel csatlakoztatni, ezáltal a tartócsövön az itató magassága mélyalom 

növekedésével állíthatóvá válik. 

Amennyiben nincs a legelő közelében víznyerési le hetőség, az itatás megvalósítható vízszállítós-itató 

tartálykocsiból (13/14. dia). A tartálykocsira szelepes vagy állandó vízszintű önitatókat szerelnek fel. A NIVÓ 

szinttartásos önitató előnyösen alkalmazható birkák itatásánál is. 

Vízhúzó szélmotorok a juhtartásban: A föld számos országában a településektől távoli legelőterületeken ma 

is alkalmazzák a különféle vízhúzó szélmotorokat. Általában 2-4 m átmérőjű szélkerék a 10-14 m magas, 

háromlábú, rácsszerkezetű állványon függőleges síkban helyezkedik el. A kerék forgását kulisszás, vagy 

forgattyús hajtómű alakítja át alternáló mozgássá, hogy működtetni tudja a dugattyús, vagy membránszivattyút. 

A 13/15. dián a berendezések ábrái, valamint az egyik hazai gyártású, kisteljesítményű vízhúzó szélmotor 

vízszállítási diagramja látható a szélsebesség függvényében. 

3. Fejés gépesítése juhtartásban 

3.1. Juhok gépi fejésének sajátosságai 

A szarvasmarhatartásnál megismert fejőgépekkel azonos felépítést követnek a juhok fejésére használt fejőgépek 

is, vagyis a működési elvük teljesen azonos. A különbségek a fejőkelyhek kiképzésében, pulzusszámban 

mutatkoznak, valamint abban, hogy egy fejőkészülékhez két fejőkehely tartozik (lásd 13/8. dia) és a juhokat 

minden esetben hátulról fejik. 

Fejőtermi berendezés esetén vezetékes, telepíthető és mobil berendezés esetén sajtáros fejést alkalmaznak. A 

sajtáros fejőgépek pulzátora többnyire két fejőkészüléket működtet, 42-45 kPa vákuumon, 85-90 l/min 

pulzusszámmal. 

3.2. Juhfejő berendezések kialakítása, működése 

Miután a juhokat hátulról fejik, ennek megfelelően fejlesztették ki a különböző fejési rendszereket. Alapvetően 

két megoldás ismeretes, így: 

• a stabil és 

• a mozgatható (általában teherautón, vagy pótkocsija platóján elhelyezett fejőberendezések) 

A fejőtermi, vagy fejőházi berendezések stabil rendszerűek, melyek leggyakrabban, 

• párhuzamos, vagy 

• karusszel fejállásúak 

A juhfejőgépek fejőkészüléke alapvetően a két tőgybimbó fejésére alkalmas fejőkehelyből, a pulzátorból és a 

kollektorból áll. Sajtáros és tejvezetékes változatai vannak. A 13/9. dián egy sajtáros fejőkészülék látható. 3-4 

db sajtáros fejőgép működtetésével 2 fejő 170-260 db juhot fejhet meg óránként. 

Mozgatható (telepíthető) juhfejő berendezés: A juhok fejésére jól megfelelnek a 2×12-es, 2×24-es, 

párhuzamos fejőállású, telepíthető juhfejő berendezések, melyek mobil kivitelben is készülnek (42. ábra). A 

felépítmények mindkét végén fel és lejárók vannak kialakítva. Párhuzamos fejőállás elrendezésben a süllyesztett 

fejőfolyosó két oldalán fejik a nyakrögzítővel lekötött állatokat. A nyakrögzítő előre és hátramozdításával lehet 

a beterelési és fejési helyzetet beállítani. Az állatok beterelését és rögzítését abrak etetésével könnyítik meg. 
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42. ábra: Telepíthető juhfejő berendezés 

Stabil rendszerű fejőberendezések: A juhokat karusszeles, vagy párhuzamos fejőállásokban fejik általában 

(lásd 13/11. dia). A karusszeles fejőállás üzemeltetése nagyobb juhállományoknál indokolt, mivel pl. egy 56 

db-os álláshellyel rendelkező gépegységnél két fejő óránként 500 juhot (vagy kecskét) tud kifejni. A karusszeles 

fejőberendezés egy forgó platformon helyezkedik el. A platform kialakítása olyan, hogy a belépő állatot 

automatikusan megfogja és a fejés befejezése után a kijárati folyosónál engedi el. Az állások külső oldalára 

etetővályút helyeznek el, amelybe abrak adagolható. A karusszel forgasi sebessége változtatható. 

A párhuzamos fejőállásokban a fejés ideje alatt a juhok leköthetők. A vályúba csalogatóabrakot adagolnak. A 

dolgozó a fejést a fejőaknából végzi. A vákuum és a tejvezeték a juhok fölött helyezkedik el. A fejési idő 2-3 

perc, ezen idő alatt egy juhnál 0,2-0,3 l tej fejhető ki. Egy fejő hat fejőkészüléket kezel, az óránkénti 

teljesítmény 110-120 anyajuh kifejése. A hat fejőgépes elemekből 24, 48, 72 férőhelyes fejőház szervezhető. 

A 13/12. dián egy 2×24 férőhelyes tejvezetékes fejőberendezéssel felszerelt párhuzamos fejőállás látható 

üzemközben. A nyakrögzítő szerkezet előre-hátra mozgatható kézi vagy motoros csörlő segítségével, hasonlóan, 

mint a telepíthető berendezésnél. Ezáltal az állatok cseréjére nagyobb hely áll rendelkezésre. Az egyedi 

tejmennyiség mérő üveg mérőhengerek közvetlenül a tejvezetékhez csatlakoznak. 

4. Nyírás gépi eszközei és működésük 

4.1. Juh nyírási módok 

Nyírógéppel történő nyírás: A nyírógéppel történő nyírást a 13/17. dia szemlélteti. Ma ez a gyapjú-elválasztási 

eljárás terjedt el az egész világon. 

Izzószálas és lézeres nyírás: Hazánkban is létrehoztak egy olyan nyíróberendezést, amelynél a gyapjúszál 

elvágását egy elektromos izzószál végezte. A bőr égését ventilátor által keltett és a nyírási hely közelébe vezetett 

levegő akadályozta meg. A gyapjú elégetésekor azonban az elemi szálakon egy kis gömb képződött, ami gátolta 

a gyapjú feldolgozását, így ez a berendezés nem nyert polgárjogot. 

A juhok lézeres nyírása egyelőre csupán kísérleti stádiumban van. 

4.2. Juhnyíró gép kialakítása, működése 

A juhnyíró gépekkel (13/18. dia) nagyobb teljesítmény érhető el és egyenletesebb, (2-3 mm-es) tarló marad, 

mint a kézi ollóval végzett nyírásnál. A fésű (álló penge) által megvezetett és megtámasztott gyapjút, az 
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alternáló mozgást végző mozgókés vágja el. A markolatban helyezkedik el a forgó mozgást alternáló mozgássá 

átalakító forgattyús mechanizmus, melyet villany-, vagy pneumatikus motor, flexibilis- vagy kardántengely 

segítségével működtet. 

Nyírófej kialakítása: A13/19 dia ábráin a nyírófej felépítése és helyes beállítása tanulmányozható. Miután a 

fésűs állópenge fogai által megvezetett és megtámasztott gyapjút, az alternáló mozgást végző fésűs kések vágják 

el, azok mérete, fogszáma, fogprofilja a gyapjú fizikai tulajdonságaitól függően változhat. A forgattyús 

mechanizmus a vágószerkezet működéséhez szükséges alternáló mozgást hozza létre. A nyírófej a 

vágószerkezetet és a forgattyús mechanizmust egyesíti. Ügyelni kell a kés helyzetének és a fésűre ható 

nyomóerejének helyes beállítására. 

4.3. Robotizált juhnyírás 

Ausztráliában és Új-Zélandon a hatalmas juhállományok időszakos nyírásához a 70-es évek végén kezdtek 

hozzá a nyíró-manipulátorok fejlesztéséhez (13/19. dia). A vezérlés kombinált, a fő mozgásokat a nyírófej, mint 

tanulórobot végzi, vagyis a korábban a nyírófejet kézzel vezető jó nyírómunkás mozdulatait követi. Eközben a 

nyomásérzékelő szenzor folyamatosan jeleket szolgáltat, hogy a nyírófej megfelelő távolságban legyen a 

bőrfelülettől. Akadályoztatás esetén a nyírófejet azonnal leállítja, és más pozícióba rendeli. A nyírás közben a 

nyíróasztal is megfelelő mozgást végez, hogy az állat nyírandó testfelületével forduljon a manipuláló kar 

irányába. A kísérletek 80-95%-os eredményt mutattak. 

5. Juhtartás egyéb gépi berendezései 

5.1. Itatóautomata a báránynevelésben 

A bárányok ad libitum itatási technológiában alkalmazható itatóautomata a 13/13. dián látható. A bemutatott 

itatóautomata univerzális berendezés, vezérlő chip kártya cserével a borjak, bárányok és kecskegidák itatásos 

nevelésénél is alkalmazható. A bárányok és kecskegidák itatásához a dián látható kivitel használatos, 2×4 

itatóhellyel 200 állatot tud kiszolgálni egy berendezés. 

5.2. Elektromos kerítés a juhok legeltetéséhez 

Az elektromos kerítésnél az impulzusgerjesztő készülék a villamos hálózat váltakozó feszültségét vagy a 

különféle telepek egyenfeszültségét nagy feszültségimpulzusokká alakítja át. A készülék fémes kapcsolatban áll 

a kerítés jó vezetőképességű fémhuzalával. Az egyes állatfajoknál eltérő számú és elhelyezési magasságú 

fémhuzalból kell a kerítést kiépíteni (lásd 13/16. dia). Az árammegszakítás szempontjából mechanikus és 

elektromos megszakítású készülékek ismeretesek. Működési elvük szerint váltakozó áramú, induktív, 

kondenzátoros, érintésre működő és több kerítést vezérlő készülékek terjedtek el. 

A kimenő feszültséget változtatni kell az állatok fajától, ill. az időjárástól függően. Pl. esős időben csökkenteni 

kell. 300 mA csúcsáramerősség és a 2,5 mAs töltésmennyiség mellett a kerítésre kimenő feszültség az őrzendő 

állatok szerint: 

• Ló 2000-3000 V 

• Növendék marha 4000-5000 V 

• Fejőstehén 5000 V 

• Sertés 5000-6000 V 

• Juh, kecske 8000-10000 V 

5.3. A fürösztés gépesítése 

Rühösség esetén az egész állatállományt 8-10 napos időközzel, kétszer meg kell füröszteni. A fürösztésre 20-

25°C-os hőmérsékletű, fertőtlenítőszeres vizes oldatot kell használni. 

A lábfürösztő egységből célszerű 2 db-ot alkalmazni, Az egyiket a lábvégek vizes tisztítására, mosására, a 

másikat preventív gyógykezelésre alkalmazzák. 
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A szórófejes rendszerű fürösztésnél a juhokat a fürösztő folyosón kell áthajtani, ahol szórófejekből juttatják a 

fertőtlenítőoldatot az állatok bundájára. A fertőtlenítőoldat cirkuláltatható, ezzel jelentős vízmennyiség 

takarítható meg. A fenti két fürösztőberendezés vázlata a 13/21. dián látható. 

Juhok úsztatásos fürösztése: Az élősködők elleni védekezés legjobb módszere, ha az állatok teljesen 

elmerülnek a vegyszeres fürösztő oldatban. A fürösztésre a juhászatokban évenként legalább egyszer, a nyírások 

után, szükség van. A fürösztő lehet egyenes vonalú vagy csigavonalú, valamint fixen telepített illetve mobil, 

kerekeken gördíthető kivitelű. 

 

43. ábra: Egyenes vonalú, úsztatásos fürösztő 

Az egyenes vonalú úsztatásos rendszerű fürösztéskor a juhokat lábon hajtják a billenő-lappal ellátott 

tartályhoz (43. ábra). A fertőtlenítő oldatban fürösztött juh a feljárókon haladva hagyja el a berendezést. A 

juhoknak legalább 20 s-ig kell a fertőtlenítő oldatban tartózkodni. 1000 db juhra 6-8 m3 vízszükséglettel kell 

számolni. 

A csigavonalú fürösztő berendezésnél (13/22. dia, jobb oldali ábra) az állatok lecsúsztatón keresztül jutnak be 

a medencébe. Bejáratnál függönyt célszerű elhelyezni, mivel az állat fél a vízbe menni. 

5.4. Trágyaeltávolítás gépesítése juhtartásban 

A juhászatokban szinte kizárólagosan mélyalmos tartástechnológiát alkalmaznak. A naponta elvégzendő 

almozás az áthajtó vagy kezelőútról kézi eszközökkel történik. A mélyalmos trágyaeltávolításra évente 2-3 

alkalommal kerül sor. A kitermelési munkát nehezíti, hogy a sűrű halmazállapotú, letaposott trágya igen 

kemény. Kitrágyázásra, a szarvasmarhatartásnál a mélyalom kitermelésére bemutatott traktoros trágyavilla, 

forgógémes homlokrakodó, vagy az univerzális mélyalom kitermelő jöhet számításba a juhtartásban is. 

Kiválasztásnál az épület kialakítását, méretét kell figyelembe venni. Alkalmazott megoldás mélyalom 

feldarabolása, kockázása is kitermelés előtt. 
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Chapter 14. Baromfitartás gépesítése 
I. 

Baromfitartó telepek és épületek kialakítása, építészeti és technológiai jellemzőik. Mélyalmos és egyszintes 

tartástechnológiában alkalmazott etető berendezések felépítése, működése. Mélyalmos és egyszintes 

tartástechnológiában alkalmazott itató berendezések felépítése, működése. 

1. Baromfitartó telepek és épületek kialakítása, 
építészeti és technológiai jellemzőik 

1.1. Kezdeti mélyalmos szülőpártartó tojóistállók 

Mind a tojástermelésben, mind a brojler termelésben korábban az ún. mélyalmos megoldások kerültek 

alkalmazásra. Tyúktartásnál az istálló alapterületének » 40%-a a tényleges mélyalmos rész, közel ugyanennyi a 

faráccsal fedett trágyatárolók által elfoglalt alapterület s a megmaradó rész a tojás összegyűjtésére szolgáló 

közlekedő út (lásd 14/3. dia). A padozatra helyezett kaparóláncos etető berendezések és szintezést igénylő 

vályús itatók voltak a nagyüzemi baromfitartás legfontosabb gépei. Ez utóbbiak üzemeltethetők voltak állandó 

vízszintű, ill. túlfolyós itatóként is. Az állomány váltáskori mosások és fertőtlenítések alkalmával ezeket a 

berendezéseket kézzel kellett szétszedni, ki- illetve behordani és újra felállítani. 

1.2. Mélyalmos brojler istálló 

A Kühne Mg. Gépgyárban készült a 44. ábrán látható mélyalmos berendezés a húscsibék nevelésére. Az etetést 

vályús láncos etető- berendezéssel az itatást alomra helyezett állványos köritatókkal oldottak meg. Mindkét 

berendezés magassága állítható volt. Beállítás a mindenkori állomány hátmagasságának megfelelően történt. A 

vályús láncos etető- berendezést a 12 m széles, 1000 m2-es épületeknél kétkörösen kellett kiépíteni, hogy 

biztosítani lehessen az állatonkénti előírt vályúhosszt, valamint az itatókat a két-két vályúsor között helyezték el. 

A mélyalom eltávolítására állománycserekor került sor, ekkor a berendezéseket is szét-, majd újra össze kellett 

szerelni. 
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44. ábra: Mélyalmos rendszerű brojler istálló 

1.3. Későbbi mélyalmos brojler istálló 

Az előzőnél valamivel korszerűbb tartástechnológia alkalmazására mutat példát a 14/5. dián látható változat. A 

100%-os arányban mélyalmos korabeli brojler istálló, amelyben az állatok belső mozgását nem akadályozó gépi 

feltöltésű köretetők kerültek alkalmazásra. Az itatók kezdetben túlfolyós, vályús kivitelűek voltak, melyeket 

később a mennyezethez függesztett szelepes-körvályús kialakítások váltottak fel. Ezek a mélyalmos 

tartástechnológiák, ablakok nélküli klimatizált baromfi istállókban lényegében ma is jellemzőek főleg a brojler 

tartásban. 

1.4. Korszerű szülőpártartó istálló 

Részben mélyalmos (66%-os arányban) korszerű tojóistállót mutatunk be a 14/6. dián. A (keresztmetszeti ábra 

jobb oldalán látható) függesztett etető és itató berendezések, valamint a tojáskiszállító szalaggal szerelt 

tojófészkek, továbbá az istálló gépi szellőztetése, a korszerű baromfi tartástechnológiák egyik példáját 

érzékeltetik. (A keresztmetszeti ábra bal oldalán látható, padozatra helyezett etető-berendezés csupán alternatív 

lehetőségnek tekintendő.) Ezeknél az istállóknál az állományváltáshoz kapcsolódó munkák során valamennyi 

berendezés a függesztékeik révén magasra felhúzhatók, így a padozat takarítását és fertőtlenítését 

akadálymentesen gépesítve el lehet végezni. 

1.5. Újabb gépesített brojler istállók 

Az újabb, 100%-ig mélyalmos tartástechnológiájú brojler istállónál a padozatra semmilyen berendezést nem 

helyeznek. A 14/6 dián látható változatnál ejtőcsöves köretetők vannak beszerelve, melyek felválthatók a 

korszerűbb rugóscsigás közvetlen feltöltésű, emelhető körvályús etetőkkel. Az itatók is függesztett 
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kialakításúak, a dián szelepes-körvályús itató látható, melyek helyet megjelentek a cseppfelfogó tálcás, vagy 

csészés csepegtető-szelepes, függesztett itatók. 

1.6. Trágyaaknával kombinált mélyalmos tojóistállók 

A mélyalmos, trágyaaknával kombinált tartási rendszerű tojóistálló változatok a 14/ 8. dián kerültek 

bemutatásra. A trágyaaknás tojótyúktartás a legkisebb beruházást igénylő módszer. Az istálló alapterületének 

50-60%-át az épület hossztengelyében húzódó trágyaakna foglalja(ják) el. A trágyaaknát általában 60-70 cm 

magasra építik, és így a tojóidőszak 12-14 hónapja alatt termelt trágya elfér benne. A mélyalmos részt általában 

a trágyaakna két oldalán alakítják ki, alomanyagként búza vagy rozsszalmát, gyaluforgácsot, esetleg 

kukoricacsutka-darát használnak. A vályús kaparóláncos etető a trágyaakna felett húzódik. Ugyanitt vannak az 

itató berendezések is. A mélyalommal kombinált trágyaaknás tojóházakba 5 tojótyúkot telepítenek 

négyzetméterenként. 

2. Etetés gépesítése mélyalmos tartástechnológiában 

2.1. A leggyakrabban alkalmazott etető berendezések a 
mélyalmos tarásnál 

Mélyalmos vagy egyszintes tartástechnológiában kezdetben a 14/9. dián látható két etetési megoldás volt az 

általános. A vályús-láncos etető-berendezést (bal oldali ábra) elsősorban a brojler vagy húscsibék nevelésnél 

használták. A gépi feltöltésű önetetőket (jobb oldali ábra) univerzális jelleggel többféle baromfinevelő 

rendszernél is alkalmazták. A körvályús önetetők feltöltése kezdetben felsőpályás Lohmann láncos csöves 

szállítóvonallal történt, később a korongos sodronyköteles, illetve rugóscsigás rendszerűekkel váltották fel 

azokat. 

2.2. Kaparóláncos etető-berendezés kialakítása, működése 

A kaparóláncos rendszerű etető-berendezés szállítószerkezete az etetővályúban továbbítja a takarmányt. A 

14/10. dián a legelterjedtebb vályú és szállítóelem kialakításokat mutatjuk be. A Lohmann rendszerűnél 

szemeslánc minden második elemére hegesztették fel a V alakú továbbítható elemeket, melyhez hasonló 

keresztmetszetű vályú tartozott. A hazai fejlesztésű, SB típus Ewart láncként készült, lassú sebességű 

kilincsműves hajtást igényelt. Így különösen hosszabb kiépítésnél válogatva ehettek az állatok (dercés táp esetén 

a kör elején lévők a nagyobb dara szemeket csipegették ki), ezért célszerűen morzsázott takarmányt kellett 

etetni. A BD lánc ma a leggyakoribb, melynél egymásba fűzött lekerekített elemekből áll a végtelenítet szállító 

szerkezet. Mozgatása hajtóműves motorral hajtott fogazott kerékkel folyamatosan és nagyobb sebességgel 

történhet, kisebb a kievés lehetősége, dercés tápnál is alkalmazható. 

A BD típusú kaparóláncos etető-berendezés fontosabb részegységeit a 14/11., a mélyalomra helyezet lábakon 

álló kialakítási változatot a 14/12. dián mutatjuk be. A bemutatott Big Dutchman CHAPION típusú 

kaparóláncos etető berendezés a takarmányt egyenletesen és gyorsan osztja szét az épületen belül. Ezzel 

megakadályozható a szelektált evés és az állatok „szétnövése”, vagyis egységes tömeggyarapodás érhető el. A 

szállítási teljesítmény 0,7-1,5 kg/m értékek között beállítható, a láncsebesség 36 m/min. A mélyalomra helyezett 

tartólábakon a vályú helyzete az állatok hátmagasságához könnyen beállítható. 

Függesztett kaparóláncos etető: Miután az alomra helyezett láncos-vályús etető széttagolja az épületet, így 

korlátozza az állatok mozgását, valamint az állomány cseréjénél a berendezést ki kell telepíteni, illetve a 

takarítás és alomcsere után újból be kell szerelni, kifejlesztették a függesztett kialakítású változatokat. Ezekkel a 

hátrányok egy része kiküszöbölhető. A 45. ábrán látható megoldásnál, az etető-berendezés is mennyezethez 

függesztve került beépítésre. 

A függesztett vályús-kaparóláncos rendszer csak szállítóként is funkcionálhat, pl. körtányéros etető-

berendezések feltöltését végezheti. A 14/14. dián egy szülőpár tartó épületnél alkalmazott, ilyen függesztett 

kaparóláncos etetővonal egy szakasza látható példaképpen. A körtányéros etetőkből szelektáltan csak a tojók, a 

dián látható, magasabban elhelyezett másik etetőrendszerből a kakasok fogyaszthatnak (lásd a később.). 
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45. ábra: Függesztett kaparóláncos etetőberendezés 

2.3. Rugóscsigás vályús etető-berendezés 

A 14/15. dia egy olyan végtelenített vályús etetőrendszert mutat, melynél a kaparólánc helyett a takarmány 

szállítását rugós csiga végzi a célszerűen kialakított keresztmetszetű etetővályúban. A mennyezethez függesztett 

kialakítás a magasság állítását, illetve takarításkor a felhúzását lehetővé teszi. A felülés-gátlást csapágyazott 

görgőkkel valósították meg. 

2.4. Függesztett, rugóscsigás-körtányéros etető 

Függesztett, rugóscsigás-körtányéros etetők, adagolt etetésre: Bábolnán a szülőpárok tartására fejlesztették 

ki a 14/16. dián látható gépesített istállót. A körtányéros etetők közvetlenül a mennyezethez függesztett, 

rugóscsigás szállítóvonalra szerelték fel, magasságúk együtt beállítható. Az etető-berendezést adagolt etetésre 

fejlesztették ki. 

Az etető-berendezés fontosabb jellemzői: 

• a kiosztásra kerülő takarmány pontosan bemérhető, 

• az összes etetőbe egyszerre osztja ki a takarmányt 

• az egyes köretetőkbe azonos mennyiségű takarmány kerül, 

• üzeme teljesen automatikus. 

Az etető-berendezés teljes hosszában egyszerre történő takarmánykiosztást a takarmánykifolyó nyílások 

magasságának megfelelő (lépcsős) beállításával érték el. A beállításra egy készülék áll rendelkezésre. Az 

itatásra tartólábakra szerelt szelepes-vályús itató szolgált, a tojásgyűjtést függesztett kocsikkal, kézzel végezték. 

A 14/17. dia ábrarészletein az ad libitum-etetésre szolgáló függesztett rugóscsigás –körvályús etető látható. 

Az etetők alacsony peremmagassága az alomra történő leeresztéssel a naposcsibék etetését is lehetővé teszi. Az 

állatok itatása a későbbiekben ismertetésre kerülő tálcás- vagy csészés csepegtetős itatókkal történik. 
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Rugóscsigás szállítóberendezések hajtóműve: A csigás és rugóscsigás szállítószerkezetek mindig húzva 

továbbítják a takarmányt. Vagyis a villanómotoros hajtómű egyenes vonalú kiépítésénél mindig a garattal 

ellentétes, legtávolabbi ponton helyezkedik el. A szállítóvonal leállítását az utolsó körtányéros etetőbe beépített 

mikrokapcsoló végzi. A 14/21 dia ábráin két változatban látható a rugóscsigás szállítószerkezet hajtása. A 

körpályán kiépített szállítóvonalnál a mozgatást hajtóműves motor, fogazott kerék segítségével közvetlenül 

végzi (lásd a sertéstartás gépesítésénél a 11. előadás, 13. dián bemutatott mozgató szerkezetet). 

2.5. Szelektált etetés szülőpárok tartásánál 

A 14/18. dián szülőpártartásnál a szelektált etetést megvalósító etetőrendszer, valamint a tojók etetésére 

használatos speciális körtányéros etetőtő látható. A speciális, körtányéros etetőknél állítható rácsszerkezettel 

lehet megakadályozni, hogy a kakasok is hozzáférjenek a takarmányhoz (a kakasok fejének szélességi mérete 

nagyobb, mint a tojóké). A kakasok etetésére külön etető-vonalon, magasabban elhelyezett egyszerűbb 

köretetők szolgálnak, amelyeket a tojótyúkok nem érnek fel. 

A 14/19. dián két megvalósult változatát mutatjuk be a szülőpárok szelektált etetésére szolgáló megoldásoknak, 

példaképpen. Jól megfigyelhető a körtányéros etetők eltérő kialakítása és magassága. Az etetőrendszer 

szállítóeleme lehet azonos (rugóscsigás rendszerű, bal alsó ábra), de eltérő is (kaparólánc és rugós csiga, bal 

felső ábra). 

Szülőpártartásnál a szelektált etetésre mutat egy harmadik megoldást a 14/20. dia. A tojótyúkok etetése 

kaparóláncos etető-berendezéssel történik. Itt a kakasok kirekesztését az etetővályúra helyezett rácsszerkezettel 

oldják meg. A kakasok a spirálcsigás etetővonalra felszerelt köretetőket használhatják. 

3. Baromfi itatók a mélyalmos tartásban 

3.1. Vákuumos baromfiitató 

A vákuumos baromfiitatókat (lásd 14/22. dia) a mélyalmos tartástechnológiában a csirkék itatására használják a 

kezdeti időszakban, általában a nevelés első hetében. Főbb jellemzőik: 

• Űrtartalmuk 2-6 liter, feltöltése kézzel történik. 

• Alumíniumból vagy műanyagból készülhetnek. 

• Leginkább naposcsibék itatására használják 

3.2. Rugós-szelepes függesztett körvályús itatók 

A rugós-szelepes függesztett körvályús itatók szelepszerkezetét az itatóedény és a vályúrészben lévő víz tömege 

vezérli, amellyel a rugóerő tart egyensúlyt. Központi rugós és ún. pisztolyszelepes kivitelben készülnek (46. 

ábra). Ez utóbbinál a kettős szelepszerkezet biztosítja a könnyű tisztíthatóságot. az itatóvályú leemelésével a 

felső szeleptányér zár, a víz kifolyása nem következik be. Alkalmazásukra a hazai mélyalmos baromfi 

istállókban gyakran került sor. A központi rugós változatok kezdetben az alomra helyezett állványra függesztett 

változatban is készültek, ma a mennyezethez függesztetteket használják általánosan. 



 Baromfitartás gépesítése I.  

 100  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

46. ábra: Rugós-szelepes függesztett körvályús itatók 

A központi rugós, függesztett körvályús itatók változatos kialakításban készülnek a különböző korcsoportok, 

illetve fajok részére. Erre mutat példát a 14/23. dián példaképpen bemutatott gyártmánycsalád. 

3.3. Csepegtetőszelepes itató cseppfelfogó csészével 

Újabban elterjedt a mélyalmos brojler tartástechnológiában is a csepegtető rendszerű itatók alkalmazása. Ezeket 

korábban a ketreces tartáshoz fejlesztették ki. A mélyalom nedvesedésének elkerülése érdekében 

csepegtetőszelepek alá cseppfelfogó tálcákat, vagy csészéket célszerű szerelni, amint azt a 14/24. dia baloldali 

ábrái mutatják. Az itató sorokat függesztve egyenes vonalban építik ki, az elején található a nyomáscsökkentő 

szintszabályozó, a végén a légtelenítő és szintellenőrző egység. A jobb felső ábrákon a csepegtetős rendszerű 

szelepszerkezetek metszetben láthatók. Üzemeltetésükhöz néhány dm vízoszlopmagasság a megfelelő, ezért a 

telepi vízhálózatra közvetlenül csak nyomáscsökkentő közbeiktatásával csatlakoztathatók. 

3.4. Kelyhes itatók a mélyalmos tartásban 

A 14/25. dián speciális csészés (kelyhes) itató-berendezés látható, amely készül passzív, valamint 

nyomószelepes, aktív változatban (lásd felső ketrészes ábra). A passzív vagy állandó vízszintű változat 

úszószelepes kivitelű, amelyből a napos kortól tudnak inni a csibék (alsó ábra). Az úszó nélküli aktív kivitelt 

felnőtt korú állománynál (tyúkok, kacsák, pulykák) lehet eredményesen használni. Tisztításhoz az itatóedény a 

szeleptestről lepattintva könnyen eltávolítható. 
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Chapter 15. Baromfitartás gépesítése 
II. 

Ketreces baromfitartó berendezések kialakítása. Technológiai folyamatok (etetés, itatás és trágyaeltávolítás 

gépesítése. Tojásgyűjtő és manipuláló berendezések. Keltetőgépek felépítése, működése. 

1. Ketreces baromfitartó berendezések kialakítása 

1.1. Ketreces rendszerű baromfitartó épületek 

Ketreces rendszerű baromfi tojóistálló: A baromfi istállók jobb kihasználhatósága és termelékenység 

fokozására irányuló törekvések életre hívták az ún. ketreces baromfitartási technológiákat. Ezekre az a jellemző, 

hogy pl. 4-5 db tyúkot egy-egy kb. 50×50 cm-es alapterületű e célra kifejlesztett és egymás fölé helyezett 

fémrácsból kialakított ketrecekbe helyeznek el. E ketrecekben történik az etetésük, az itatásuk és innen kell a 

tyúkok által termelt tojásokat, valamint a trágyát is elszállítani. A 15/3. dián egy ilyen hazai ketreces tojóistálló 

keresztmetszetét láthatjuk. A tojótelepeken különböző ketrec kialakításokat alkalmaznak. 

Ketreces rendszerű húscsibe és jércenevelő istállók: Próbálkozások történtek a ketreces tartástechnológia 

alkalmazására más baromfitartó ágazatokban is. Pl. a mosonmagyaróvári gépgyárban kifejlesztették többek 

között az 1-4 szintes jércenevelő és a 4 szintes húscsibe nevelő, valamint a pulyka előnevelő ketreceket. A 15/4. 

dián ezek közül a KHN-4 négyszintes huscsibenevelő rendszerrel felszerelt istálló keresztmetszeti és alaprajza 

látható. Kaparóláncos-vályús etetővel, szelepes-csészés itatóval és szintenként elhelyezett szalagos 

trágyaeltávolítóval rendelkezett. A vágás kész állatok kiszállítására is a trágyaszállító szalag szolgált. A ketreces 

tartástechnológia a brojlertartásban nem igazán vált be. 

1.2. Baromfiketrecek főbb változatai 

A termelési gyakorlatban előfordult hagyományosnak tekinthető főbb ketreckialakítási változatok 

keresztmetszeti rajzai a 47. ábrán, ezek jellemzői a 14. táblázatban összefoglalva kerültek bemutatásra. 
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47. ábra: Baromfiketrecek főbb változatai 

 

14. táblázat: Baromfiketrec kialakítások főbb jellemzői 

1.3. Konténeres előnevelő ketrec rendszer 

Mosonmagyaróváron fejlesztették ki a brojlercsirkék 3-5 hetes előnevelésre alkalmas ketreckonstrukciót, mely 

az etetés, itatás, trágyaeltávolítás gépesítésén túl megoldja az előnevelt csirkék kézi átrakás nélküli átszállítását 

is az utónevelő istállóba (15/7. dia). Az utónevelés pl. húscsirkéknél és jércéknél történhet mélyalmon, vagy 

ketreces berendezésekben is. A ketrec-konténerek méretét úgy határozták meg, hogy az egy személy által 

manipulálható (rakodható, hordozható) legyen. A nevelés két szakaszra osztásával megvalósítható, hogy az 

egyes szakaszokban mindig a legkedvezőbb feltételek legyenek biztosíthatók a madarak számára az egészségi 

károsodás elkerülése és a legkisebb költségráfordítás érdekében. 

1.4. Szintenként kialakított helyi szellőztetési rendszer 

Kedvező megoldásnak tekinthető a szellőzőlevegőnek a ketrecekbe való közvetlen bejuttatása (15/8. dia), 

amikor a levegőelosztó vezeték, vagy csatorna a ketrec szerves részévé válik. 

Ez a megoldás a következő előnyökkel jár: 

• Nem kell az istállót túlszellőztetni, nagyobb mértékű energia megtakarítást eredményez. 

• A szellőző levegővel a trágya még az istállóban előszárító. 

• A friss levegő az istállóban levő elhasznált meleg levegővel előmelegíthető, ezzel a fűtési igény csökkenthető 

vagy a fűtés teljesen mellőzhető. Felnőtt állatok tartásánál (tojástermelés, szülőpártartás) megfelelően 

hőszigetelt épületek esetén fűtés nélkül is megfelelő klíma biztosítható. 

A ketrecbe alulról bevezetett, szükség esetén előmelegített levegő csökkenti az istálló túlszellőztetését. Az 

elosztó csatorna megfelelő kialakítással a csepegtetős rendszerű itatóknál elcsorgó víz felfogására is szolgálhat. 
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2. Technológiai folyamatok (etetés, itatás és 
trágyaeltávolítás) gépesítése 

2.1. Etetés gépesítése a ketreces tartásban 

A különböző baromfiketrec kialakításoknál az etetés gépesítésének két változata terjedt el a gyakorlatban. Ezek: 

kaparóláncos etető-berendezés, illetve a takarmánykiosztó kocsival történő kiadagolás a vályúba. 

A kaparóláncos-vályús etetőberendezés: A 15/9. dia ábráin az egyik Magyarországon gyártott négyszintes 

ketrec etetési rendszere látható. Az előző előadásnál is ismertetett szállítóláncok közül a BD lánc alkalmazása 

vált általánossá, mivel a megnövelt láncsebesség a szelektált evés lehetőségét a tojóketreceknél szükséges 

adagolt etetés esetén is mérsékli. 

Mobil takarmánykiosztó kocsi: A baromfiketreceknél a másik gyakori megoldás a mobil takarmánykiosztó 

kocsi alkalmazása az állatok etetésére (15/10. dia). A kocsi, a többszintes ketreceken gördülve adagolt etetés 

esetén beállítható rétegvastagságban tölti fel az etetővályúkat. A pontos kiadagolás feltétele, hogy a vályúk 

felszerelése vízszintbe történjen, illetve legyen párhuzamos a ketrec felső részén lévő gördülőpályával. 

A 15/ 11. dia egy adott hatszintes tojóketrec takarmánykiosztó kocsis etető-berendezését mutatja be üzem 

közben. Az egyes szintek takarmánytartályai surrantó szerkezettel vannak összekötve. A takarmánytartályok 

feltöltése a kiosztás után a parkolóhelyre visszatérve azonnal megtörténik. A jobb oldali ábra a rétegvastagság 

beállítására szolgáló állítható surrantó betétet mutatja. 

2.2. Ketreces tartástechnológiákhoz tartozó itatók 

 

48. ábra: Ketreces tartástechnológiáknál alkalmazott itatók 

A 48. ábra és15/12. dia összefoglalva mutatja be a ketreces tartástechnológiában elterjedt itató-berendezéseket. 

A billenő csészés itató kivételével a csepegtető rendszerű szelepek alkalmazása a jellemző. Jércék és tojótyúkok 

a szeleptű elmozdításával (csipegetésével) jutnak az ivóvízhez. Működésükhöz szintenként elhelyezett úszós 

szintszabályozóra van szükség, a max. 2-6 dm-es vízoszlop biztosításához. A szelepes-csészés itatót a húscsibe 

és jércenevelő ketrecekhez fejlesztették ki, ahol a szeleptű elmozdítása a szelepkar segítségével történik, így a 

betelepítéskor a naposcsibék is tudják használni. Az úszóval felszerelt, nagyobb térfogatú, állandó vízszintű 

szelepes-csészés itató a pulykanevelő ketreceknél nyert alkalmazást hazánkban. 
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2.3. Trágyaeltávolítás gépesítése ketreces tartásnál 

Egyes ketrecváltozatoknál (egy- és kétszintes, lépcsős és piramis, vagy „A” alakú) a trágya közvetlenül a 

trágyacsatornába jut. Innen trágyakihúzó szánnal történhet az eltávolítás akár napi 2-3 alkalommal. A 

többszintes battériás rendszerű ketreceknél a ketrecszintek alól a trágya eltávolítására hagyományos esetekben 

drótkötél vontatású kaparólapos trágyaszánt, vagy végtelenített szalagot használnak (15/13. dia). A trágyaszán 

esetén a trágyagyűjtő tálca korrózióálló anyagból (pl. üveg, eternit, horganyzott lemez, műanyag) készül. A 

trágyaszán kaparólapja vízszintes csapok körül elbillenve áll be üzemi és üresjárati helyzetbe. Kompakt 

rendszerű ketreceknél a trágyát két oldalról középre kell kaparni, amihez szárnylapátos berendezések, vagy „V” 

alakú billenő lappal ellátott szánok a megfelelőek. 

Egyes ketrecváltozatoknál a trágya a ketrecsor alatt kialakított, mélyített trágyaaknába is kerülhet, eltávolítása 

évente egy alkalommal történik. Ehhez speciális gépet fejlesztettek ki. Megfelelő szellőztetési rendszerrel a 

trágya szárítására is sor kerül. 

Szalagos trágyaeltávolítás: A 15/14. dián a szalagos trágyaeltávolítás ábrái láthatók. A szintenként elhelyezett 

végtelenített szalagokkal általában napi két-három alkalommal távolították el a trágyát, hogy a nagy 

nedvességtartalom mellett képződő gázok a mikroklímát ne rontsák. Újabb változatoknál a szalagra hulló trágya 

megfelelő szellőztetési rendszer (nagyméretű levegő elosztó csatorna szintenként) mellett előszárítható, 

eltávolítására heti gyakorisággal kerülhet sor. Az előszárított trágya szervestrágya kijuttató gépekkel kezelhető. 

A csepegtetős itató szelepeknél elfolyó víz felfogása ebben az esetben feltétlenül szükséges, egyébként más 

esetben is javasolható. A nagyméretű levegőelosztó csatorna felső részén a vízfelfogó és elvezető csatorna is 

kialakítható (jobb, alsó kép). 

Trágyamanipulálás telepi szinten: A ketrecsorok alól eltávolított trágyát keresztirányú szállító (szalagos, 

kaparóláncos vagy lengőlapátos) gyűjti össze és viszi ki az épületen kívüli tárolóba. A tárolás történhet 

konténerbe, trágyatároló építménybe, de közvetlenül pótkocsira is rakható, ha nem a telepen tárolják. A 

kitrágyázást célszerű naponta 2-3 alkalommal elvégezni ( amennyiben előszárítására nem kerül sor), miután a 

kb. 70% nedvességtartalmú trágya bomlási termékei rontják a tartótér mikroklímáját. 

Baromfi istálló trágyapincével: A piramis vagy „A” alakú, illetve a kompakt ketrec típusoknál a trágya 

gyűjthető trágyapincében is. Ehhez kétszintes épületre van szükség. Különböző kialakítási változatait a 15/16. 

dia szemlélteti. Az istállótérben felmelegedett szellőztető levegő szívott és nyomott rendszernél is a 

trágyapincén keresztül távozik a szabadba, egyúttal magával viszi a keletkező gázokat, valamint a trágya is 

leszárításra kerül. A trágyapincében összegyűlt trágya mélyalomként manipulálható, az ott szokásos gépi 

berendezésekkel eltávolítható. 

3. Alternatív ketreces rendszer 

A ketreces tyúktartási technológia annak ellenére, hogy a fejlesztések olyan új ketrecmegoldásokat 

eredményeztek, amelyek zavarmentesen üzemeltethetők, várhatóan nem sokáig lesz a mai formában 

alkalmazható. A zárt ketrecek alkalmazását több országban már korábban betiltották, így a 80-as években 

megindult egy olyan fejlesztő munka, amely a ketreces technológia előnyei egy részének megtartása mellett új, 

több mozgási lehetőséget biztosító nyitott ketreceket eredményezett. Erre láthatunk egy példát a 15/17. dián. A 

szóban lévő fejlesztést az EU állatvédelmi törvényei is szükségessé teszik, mivel az újabb előírásoknak – pl. a 

ketrecek méretei tekintetében- a korábbi rendszerek csak részben felelnek meg. 

3.1. Kombinált tartási rendszerek 

A mélyalmos és az új nyitott ketrecrendszer kombinációját jelenti a 15/18. dián bemutatott két változat. A felső 

ábrán láthatónál a trágyaaknában gyűlik a trágya, ahol leszárítás is megtörténik. Az alsó változat szerinti 

berendezésnél szalagos vagy kihúzó szános trágyaeltávolítás történik szintenként, így itt a trágya nagyobbik 

részénél a szárítási funkció nem érvényesül. Ezeknél a tartási rendszereknél a szintek száma, a funkcionális gépi 

berendezések elhelyezése stb. variálhatók. 

3.2. Nagyméretű, Get-away ketrec 

Az állatok komfortérzetét a nagyobb méretű csoportos ketrectér kialakításával is próbálták javítani első 

lépésként. A 15/19. dián látható megoldás tojófészekkel és ülőrudakkal rendelkezik, az állatokat mozgásra 

kényszerítve az etető és itató berendezések használatához. Az alkalmazott csoportnagyság (> 30 db) nem igazán 
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vált be. Az EU irányelveknek megfelelően, 2012. január 1-től a hagyományos battériákat ún. „felszerelt 

ketrecekkel” kell felváltani. A felszerelt ketrecek minimális követelményei következő: 

legalább 750 cm2 ketrecfelület tyúkonként, ebből 660 cm2 legyen a hasznos terület, 

felszerelés fészekkel, almozott kapirgáló térrel, 15 cm-es ülőrúddal állatonként, 

12 cm-es, korlátozás nélkül használható etetővályú állatonként, 

• a ketrecek karomkoptatóval való ellátása. 

3.3. Alternatív, polcos tartási rendszer 

Az új alternatív tartási rendszerek egyik változatát jelentik a polcos, vagy többszintes szabad tartású megoldások 

(15/20. dia). Jól elkülönülnek az egyes aktivitási területek (etető, itató, pihenő, tojó és kapirgáló), így az állatok 

mozgásra vannak kényszerítve. Főbb előnyei: 

• megfelelnek az EU irányelveknek 

• állatbarát tartási rendszer 

• max. férőhely kihasználás 

• természetes tartási körülmény 

• kedvezők a termelési és takarmány felhasználási mutatók, stb. 

A dián a polcos tartási rendszer elve, valamint egy konkrét kivitel (ETT rendszer) vázlata is látható. 

3.4. Két- és háromszintes NATURA tartási rendszerek 

A 15/21. dián a Big Dutchman gyártású NATURA kétszintes rendszer látható. Az egyes aktivitási területek a 

berendezés főbb jellemzőivel együtt, a dián szövegesen is bemutatásra kerültek. Kiegészíthető az épület két 

oldalán 4-4 m-es fedett télikerttel, illetve kifutó jellegű szabad területtel. 

A15/22. dia pedig a NATURA tartási rendszer egyik háromszintes változatát szemlélteti az egyes funkciók 

kiemelésével. Az alsó két szinten helyezték el a láncos-vályús etetőket és csepegtetőszelepes itatókat, a felső 

szinten csak ülőrudak és itató található. A bal oldalán háromszintes egyedi boxos kialakítású pihenő-tojó egység 

helyezkedik el. Az elkülönítésre műanyag lapok szolgálnak. A tojásgyűjtés történhet kézzel, de gépesíthető is. 

3.5. Hazai alternatív tartási rendszer (fejlesztő és forgalmazó az 
ISV) 
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49. ábra: Hazai alternatív tartási rendszer 

A hazai ISV rendszer által kidolgozott alternatív rendszer külföldi gyártókkal közösen került kialakításra és 

forgalmazásra. A rendszer az igényekhez rugalmasan alakítható, 49. ábrán és a 15/23. dián egy többszintes 

lépcsős elrendezésű változat látható, amely mindenben megfelel az EU-s előírásoknak. 

Főbb jellemzői: 

• állatbarát tartás rendszer 

• maximális férőhely-kihasználás az épületen belül 

• természetes tartási körülmények 

• optimális takarmány-felhasználás 

• maximális végsúly, termelés garantálása 

• jelentős az élőmunka-megtakarítás 

• könnyen kezelhető, hosszú élettartamú 

4. Tojásgyűjtés gépesítése 

4.1. Szalagos tojásgyűjtés tojásliftekkel kombinálva 

Ketreces tartástechnológiáknál az árutojás gépi gyűjtése megoldott. Az egyszintes (back to back) ketreceknél 

középen a többinél a széleken elhelyezett szalagok viszik ki a tojásokat a ketrecsor végére (15/24. dia). A 

tojásliftek az alsó szinten elhelyezett keresztszalagra szállítják a tojásokat, melyek közvetlenül, vagy 

tojásemelők közbeiktatásával adják fel a gyűjtőasztalra a tálcázáshoz. 

4.2. Liftes rendszerű keresztirányú tojásgyűjtés 

Kisebb termelőistállóknál lehet előnyös a 15/25. dián látható liftes rendszerű keresztirányú gyűjtő-szállító 

alkalmazása. Mivel csak egy tojásátadás van a hosszanti szalagról a keresztirányú szállítóra, ezért a tojások 

nagyon kíméletesen szállíthatók. Liftrendszer használatánál a tojások szintenként kerülnek gyűjtésre. A lift 

különlegessége, hogy a keresztirányú szállító a tojások gyűjtéséhez szintről szintre jár. A gyűjtés befejezése után 

a keresztpálya a felső szintre az ún. parkoló pozícióba megy, így nem akadályozza az ellenőrzést, illetve a ki- és 

betelepítést. 
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4.3. Tojásmanipulálás gépei 

A tojásokat válogatni és osztályozni kell az elszállítás előtt. Vákuumos tojásemelő szerkezettel lehet a többsoros 

görgős válogatóasztalra helyezni a tojásokat (15/ 26. dia). Az alulról megvilágított, forgatott tojások repedése 

így jól észrevehető, azok kézzel eltávolíthatóak. Ezt követően a tojások méret szerinti osztályozására is sor 

kerülhet. A 15/27. dia az ISV-VENCOMATIC tojásosztályozó és csomagoló rendszert mutatja. A gépsor 

működése a válogatást, illetve osztályozást is beleértve teljesen automatizált. 

5. Keltetőgépek 

5.1. Szekrényes kialakítású keltetőgép 

A keltetőgépek változatos kialakításban és méretben készülnek. A befogadóképességük a néhány tízdarabos 

háztájitól a több százezer darabos keltető-termekig terjed, középen helyezkednek el a szekrényes kialakításúak. 

A 15/ 28. dián egy keltető kocsikkal feltöltött szekrényes keltetőgép látható. A kikelt csirkéket szintén a keltető 

kocsikkal lehet elszállítani a szexáló vagy csomagoló helyiségbe. Az ilyen rendszerű szekrényes keltetők 

szolgálhatnak a tojások befogadására a keltetés teljes időszaka alatt, de alkalmazhatók utókeltetésre vagy 

bujtatásra is abban az esetben, ha az előkeltetés nagyobb egységekben, vagy ún. keltető teremben történik. 

5.2. Hazai gyártású keltetőgép és részegységei 

A 15/29. dián látható F-336 típusú keltetőgép (1) egyszerre 33.600 db tyúktojás keltetésére alkalmas. A gépbe 8 

db kocsi van, mellyen az elfordítható tojástálcák 14 szinten helyezkednek el. A párosítást vízbe merülő forgatott 

tárcsasor végzi .A forgató berendezés a keltetőkocsik tojástálca tartó kereteinek ± 45º-os elforgatására szolgál. A 

ventillátorok a levegő mozgatásával egyenletes mikroklímát biztosítanak. A szellőztetést automatikus 

pillangószelep végzi. A fűtést alternatív módon, elektromos fűtőtestekkel, vagy meleg vizes hőcserélővel, a 

hűtést hideg vizes hőcserélővel oldják meg. 
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Chapter 16. Ellenőrző kérdések 

1. fejezet: Takarmányok erjesztéses tartósításának műszaki ismeretei 

1. Milyen erjesztési takarmány tartósítási módszereket ismer? 

2. Hogyan lehet beállítani a kívánt szecskaméretet? 

3. A korszerű magajáró szecskázókhoz milyen adaptereket lehet kapcsolni? 

4. Milyen gyakorlati előnyökkel jár a toronysiló használata? 

5. Ismertesse a bálacsomagolás lépéseit! 

2. fejezet: Zöldtakarmányok szárítása, tárolása 

1. Milyen típusú rotációs kaszákat ismer? 

2. Mi a szársértő feladata? 

3. Ismertesse az univerzális rendkezelő működését! 

4. Ismertesse a változó présterű hengeres nagybálázó munkáját! 

3. fejezet: Szemestermények szárítása és tárolása 

1. Milyen károsodások léphetnek fel a szárítás során? 

2. Milyen állapotjelzőket tartalmaz az i-x diagram? 

3. Hogyan határozhatók meg az üzemeltetési jellemzők? 

4. Milyen konvektív szárító-berendezéseket használnak a gyakorlatban? 

5. Milyen tárolási módok és tároló kialakítások terjedtek el a gyakorlatban? 

4. fejezet: Abraktakarmányok előkészítése, keveréktakarmány gyártás 

1. Mi a célja a takarmány-előkészítésnek? 

2. Milyen területen elterjedt a kalapácsos és a tárcsás daráló? 

3. Röviden ismertesse a vízszintes tengelyű szalagcsigás keverő-berendezés működési elvét. 

4. Mit jelent az a kifejezés, hogy kondicionálás, általában milyen anyagot használnak hozzá? 

5. Mit takar a megnevezés pelletálás? 

5. fejezet: Mezőgazdasági épületgépészet 

1. Sorolja fel és csoportosítsa a víznyerési lehetőségeket! 

2. Mit ért vízlágyítás alatt? 

3. Milyen módszereit ismeri a szennyvíztisztításnak? 

4. A szellőző levegő mennyiségének számításakor milyen elvet alkalmazunk? 

5. Mi az adiabatikus hűtés korlátja, és számszerűsített határa? 

6. fejezet: A szarvasmarhatartás gépei I. 

1. Milyen anyagból készülnek mezőgazdasági épületszerkezetek? 
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2. Milyen gépi berendezéseket igényel a mobil takarmányozási technológia? 

3. Hogyan valósítható meg a TMR rendszerű takarmányozás? 

4. Milyen megoldásai vannak a stabil takarmánykiosztásnak? 

5. Milyen megoldásai vannak az abraktakarmányok kiosztásának kötött és kötetlen tartásban? 

7. fejezet: A szarvasmarhatartás gépei II. 

1. Melyek a szelepes egyedi önitatók hátrányai a szarvasmarha tartásban? 

2. Hogyan biztosíthatók az itatók temperálása, vagy befagyás elleni védelme? 

3. Milyen trágyaeltávolítók használhatók az almozott kötött ill. kötetlen pihenőboxos tartásban? 

4. Milyen szempontokat és adottságokat kell figyelembe venni a mélyalom kitermelő berendezés 

kiválasztásánál? 

8. fejezet: A fejés gépesítésének műszaki kérdései 

1. Hogyan és milyen paraméterekkel működik a kétütemű fejőgép? 

2. Milyen részekből áll a vákuumszolgáltató berendezés? 

3. Milyen vezérlésű pulzátorokat alkalmaznak a mai gyakorlatban? 

4. Mi a különbség a sajtáros és tejvezetékes fejőberendezések között? 

5. Milyen változatai vannak a tejleválasztóknak? 

9. fejezet: Fejés gépesítésének műszaki kérdései II. 

1. Milyen különbségek vannak a felső és az alsó tejvezetékes fejőgépek kialakításában? 

2. Melyik fejőállás változatoknál valósítható meg az egyedi kezelés és milyen előnyökkel, ill. hátrányokkal jár 

ez a fejési technika? 

3. Milyen beépítési változatok terjedtek el a fejőrobotoknál? 

4. Mi a lényege az állatok egyedi azonosításának és hol van erre szükség? 

10. fejezet: Elsődleges tejkezelés gépei 

1. Milyen tejhűtő-tároló változatok vannak és miben tér el működésük? 

2. Hogyan működik a lemezes gyorshűtő rendszer? 

3. Milyen hőmérsékleten és mennyi ideig történik a tej hőkezelése az egyes pasztőrözési megoldásoknál? 

4. Milyen borjúitatási megoldások alkalmazhatók a különböző tartási rendszereknél? 

11. fejezet: Sertéstartás gépesítése I. 

1. Hogyan csoportosíthatók a mobil takarmánykiosztó berendezések? 

2. Milyen etetőket használnak a száraz takarmányok etetésénél és hogyan valósítható meg az adagolás? 

3. Hogyan működik a számítógépes száraz takarmányozási rendszer? 

4. Milyen részegységekből épül fel egy beépített folyékony takarmányozási rendszer? 

12. fejezet: Sertéstartás gépesítése II. 
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1. Milyen koca elhelyezési és etetési megoldásokat alkalmaznak? 

2. A malacok utónevelésénél milyen elhelyezési változatok vannak és melyek a gépesítési lehetőségeik? 

3. Milyen itatókat használnak a sertéseknél, melyek a főbb jellemzőik? 

4. Hogyan csoportosíthatók a sertéstartásban alkalmazott trágyaeltávolító megoldások és berendezések? 

13. fejezet: Juhtartás gépesítése 

1. Melyek az etetés gépesítési lehetőségei juh tartásánál? 

2. Milyen itató berendezések alkalmazottak a juh tartásban és milyen követelményt kell kielégíteni a mélyalmos 

tartásnál? 

3. Milyen fejőgépek használatosak és azok milyen paraméterekkel üzemelnek a juhok fejésénél? 

4. Milyen részegységekből áll a juhnyíró berendezés és hogyan kell beállítani a vágószerkezetét? 

14. fejezet: Baromfitartás gépesítése I. 

1. Miben tér el a korábbi és az újabb mélyalmos baromfiistálló gépesítés és üzemeltetés vonatkozásában? 

2. Milyen láncszerkezet és beépítési változatok vannak a vályús-láncos etetőknél? 

3. Ismertesse a függesztett körtányéros etető berendezések kialakítását és az adagolt etetés megvalósítási 

lehetőségét! 

4. Melyek a szülőpárok szelektív etetésének műszaki megoldásai? 

15. fejezet: Baromfitartás gépesítése II. 

1. Főbb ketreckialakítási változatok és azok jellemzői a gépesítési lehetőségek szempontjából. 

2. Az alternatív tartástechnológiát megvalósító ketreces rendszerek jellemzői. 

3. Trágyaeltávolítás műszaki berendezései, trágya előszárítási megoldások. 

4. Tojás manipulálás gépesítése. 

5. Keltetőgépek felépítése, működése. 


