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Zöldtakarmányok szárítása, tárolása

1.Szálastakarmányok betakarításának rövid áttekintése 

2.Szálas széna készítés

-Renden történő szárítás – tárolás kazalban
-Hideg- vagy előmelegített levegővel történő után szárítás kazalban
-Kisbálás szénakészítés – tárolás illetve után szárítás kazalban
-Nagybálás szénakészítés – tárolás kazalban
-Nagybálás szénakészítés szellőztetéses utánszárítással

3. Szénakészítés szecskázott vagy szeletelt szálastakarmányból

-Tárolás és szellőztetéses szárítás szénatoronyban
-Tárolás és szellőztetéses szárítás tető alatt (pajtás szárítótárolók)
-Szellőztetéses szárítás (tárolás nélkül) szekrényes szárítók

4. Forrólevegős szárítmány készítés szecskázott szálastakarmányból 
(végtermék: liszt, pellet vagy pogácsa)



Rotációs kaszák felépítése, működése

A szálastakarmányok betakarításánál az első művelet a termény levágása, amihez alternáló ás
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: a felső hajtású (a.) (dobos),
ill. az alsó hajtású (b.) (tányéros) változat. A dobos vágószerkezet robusztusabb kivitelűek,
nagyobb igénybevételeket is kibírnak, ezért használatuk a gyakorlatban jobban elterjedt.

a. b.



A kés cseréje

A tarlómagasság beállítása

A rotációs vágószerkezetnél a tarlómagasságot és a
talajon csúszó tányérok, csúszótalpak talpnyomását kell
beállítani. Felsőhajtású gépeken a következő módon:
• A forgórészek tengelyének megdöntésével
• A csúszótányérok cseréjével
• A csúszótányérok tengelyirányú elállításával

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. Ez utóbbiaknál
alkalmazásuk szenázs és
szénakészítésnél egyaránt
javasolható.



1. Laza forgatás
2. Kis sodrat lazítás
3. Nagy sodrat készítés
4. Sodrat forgatás és áthelyezés
5. Közepes sodrat készítés
6. Sodrat összehúzás

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.



Merevujjas forgóvillás rendkezelő

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.



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. Állítható ponyvás
vagy gereblyés rendhatárolóval szerelik fel.



Univerzális forgóvillás rendkezelő munkafázisai

Az univerzális rendkezelő gépek megfelelő beállítás mellett elvégzik az előbbi diákon bemutatott két
géppel megvalósítható valamennyi műveletet (rendterítés, rendforgatás és rendképzés). TLT hajtású
forgórészekkel készülnek, melyeknél a forgásirány megváltoztatható (azonos, vagy ellentétes), valamint a
villaágak vezérelt, vagy merev állású üzemmódba kapcsolhatók.



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. Az ábrán bemutatott változatot felszerlték továbbá oldalra kiadagoló
szerkezettel, ami lehetővé teszi pl. a dobóventillátorba és jászolba történő egyenletes adagolást.

Rendfelszedő pótkocsi



Petrence készítő gépek I.

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

A dia a tömörítő szerkezet nélküli változatot
szemlélteti, ahol 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.



A dia tömörítő szerkezettel rendelkező petrencekészítő gépet és annak működését mutatja be. Az ábrán
látható, a hazánkban is gyártott típus 30m3-es 3-5 t tömegű petrencét készít, 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 két dián
bemutatott petrencézők alkalmazása csak nagy létszámú tehenészeti telepeken lehet célszerű. A
magyarországi szakosított tehenészeti telepeken nem tudtak elterjedni.

Petrence készítő gépek II.



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.
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.



Az állandó présterű hengeres bálázóknál a rendfelszedő által préstérbe adagolt takarmányt a hajtott
formázóhengerek, 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 itt állandó, ezért változó méretben
készülnek a bálázók.

Állandó présterű hengeres nagybálázó I.
(Szakaszos üzemű bálázó)



(Folyamatos üzemű bálázó)
Állandó présterű hengeres nagybálázó II.

A dián egy folyamatos üzemű állandó présterű hengeres nagybálázó gép látható. 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.



Bálacsomagolóval felszerelt 
hengeres bálázó 

Különleges hengeres nagybálázók

Kombinált présterű hengeres nagybálázó

A bal oldali képen egy bálacsomagolóval felszerelt bálázógép látható. 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.
A jobb oldali ábrán a kombinált présterű hengeres nagybálázó gép felépítése és munkája figyelhető meg.
Egyesíti az állandó és változó présterű gépek előnyeit. A középső mag nem lesz túlzottan tömör,
ugyanakkor a bála többi része egyenletesen tömör marad, így tároláskor állékonysága kedvezőbb.



Szeletelő- és többszöri előtömörítést végző szerkezettel 
felszerelt szögletes nagybálázó 

Szögletes nagybálázó

Szögletes nagybálázó 

A szögletes nagybálázók
csúszódugattyús, nyitottcsatornás
újabb változatai a gazdaságon belül
felhasználásra kerülő szalma, széna
és szenázs készítésére is
alkalmasak.

Nagy munkateljesítménnyel és jó
munkaminőséggel dolgoznak gyep,
ill. lucernaszéna betakarításánál,
valamint szenázsbála-készítésnél
is. Ekkor az előkészített bálák
egyesével, vagy csoportosan
becsomagolhatók, vagy kisebb
kazalba rakva fóliával légmentesen
lezárhatók.



Szellőztetéses kazalszárítók
Szálastakarmány szárító berendezések I.

A szálas széna szellőztetéses szárítására Magyarországon a nagyüzemi viszonyoknak megfelelő un. Vámosi-féle
szellőztetéses kazalszárítókat alakították ki, melyeket több ezres darabszámban üzemeltettek, és a bálázott
szálastakarmányoknál is használták. A 7×20 m alapterületű 10-12 m magas három dugósoros változatnál (a. ábra) 3-4
rétegben (4-5,5 m-es rétegvastagsággal) a zárt dugók fölfelé húzásával történt a szellőztetéses szárítás. Egy
kazalban 150-220 t széna szárítható le. A 35-45%-os nedvességtartalomra fonnyasztott lucerna szárítása környezeti
levegővel átlagosan 6 napot vett igénybe rétegenként. Az egy dugósoros (b. ábra) változatú kazalszárítónál az alap
szélessége 5 m. A száradás egyenletesebb, így az 50% nedvességtartalmú szálastakarmány is biztonságosan
leszárítható.. 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. ábra). Egy kazalba 50-70 t bálázott széna
rakható be.



A járvaszecskázóval vagy szeletelőkéses
rendfelszedő-rakodó kocsikkal feldarabolt
szálastakarmány teljesen gépesíthető szellőztetéses
szárító-tároló berendezésekben is kiszárítható. Ezek
közé tartozik a szénatorony is. A szénatoronynál a
központi légelosztó csatornából sugárirányban
haladva, változó keresztmetszetű rétegek
átszellőztetésére kerül sor. A kör vagy többszögletű
keresztmetszettel rendelkező szénatornyok perforált
oldalfala vagy oldalfal nélküli kialakításúak lehetnek.
A hengeresek általában 7-8 m átmérővel és 10-14 m
magassággal készülnek és befogadóképességük 50-
90 t széna. Az ábrán perforált oldalfalu szénatorony
látható, melynél a töltés dobóventillátorral v.
szecskázó-fuvóval ("A" oldal), az ürítés körbeforgó
csillagkerekes kaparószerkezettel ("B" oldal) történik.
Légelőmelegítés 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.

Szénatorony
Szálastakarmány szárító berendezések II.



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. Az egyenletes
és laza rétegű betárolást teleszkópos szénaelosztó berendezéssel kiegészített dobóventillátoros fúvó
biztosítja. A betároló-fuvó táplálását fogadóadagoló 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.

Szénapajta
Szálastakarmány szárító berendezések III.



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.
Az ábrán bemutatott kör szárítók 5-7 m-es átmérővel készülnek. 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.

Átmenő rendszerű körszárító
Szálastakarmány szárító berendezések IV.



A hengeres nagybálák környezeti ill. napcsapdával előmelegített levegővel történő szellőztetéses
szárítására hazánkban is alakítottak ki berendezéseket. Pl. az NK-2 típusú napcsapdás, nagybálás
lucernaszárító berendezésnél műanyag fóliaalagútban történik szívott rendszerben a szellőztetéses
szárítás. A 2×58 db bálát csillekerekeken gördülő 24 m hosszú kocsiszerkezetre helyezték fel és felülről
fóliával takarták. A kocsiszerkezet 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 kocsiszerkezetet síneken kigördítették a fóliaalagútból.

Az ábrákon egy új olasz gyártmányú moduláris felépítésű nagybála szárító berendezés látható. Késül
egyszintes, 8 bála szárítására és kétszintes 12, illetve 16 bála szárítására alkalmas kivételben. A szárító
berendezés jellemzőinek ismertetésére a következő dián kerül sor.

Nagybálás szénaszárítás I.



Nagybálás szénaszárítás II.

A bal oldali ábrák a hengeres bálák, a jobb oldaliak a szögletes
nagybálák szárítására alkalmas kiviteli rendszerét és gyakorlati
megvalósulási formáját. A nagybálák 40-45% nedvességtartalomra
fonnyasztott szálastakarmányokból készíthetők a szárításuk a
biztonságos tárolás érdekében 12-15% 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 35-40 ºC-ig (25% relatív
páratartalom).



Forrólevegős zöldtakarmány szárítók

A szárítódob kialakítása lehet egy- és háromhuzamú (lásd 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.



Az egyhuzamú szárítódob kialakítása, működése

A dobban egyenáramú, bolygatott anyagrétegű szárítás
történik. A ventilátor által keltett szívó hatás a
szárítódobban azonos irányban mozgatja a szárítandó
anyagot és a forró szárítóközeget, amely levegő-füstgáz
keveréke. A magas hőmérsékletű (800-1000 ºC)
szárítóközegben gyorsan elérhető a kívánt
nedvességtartalomra történő szárítás (kb. 4-5 perc).

A szárítóközeg és a száradó anyag hőmérsékletének
változását a szárítódobban a jobb felső ábrán mutatjuk
be. A szárítóközeg 100-130 ºC, az anyag max. 60-70 ºC
hőmérséklettel távozik dobból.



Előadás összefoglalása
Rotációs kaszák
•Dobos
•Tányéros
•Szársértők

Rendkezelés
•Merevujjas
•Vezérelt ujjas
•Univerzális

Rendfelszedő kocsi

Nagybála készítők

•Hengeres nagybálázok (állandó présterű, változó présterű)

•Szögletes nagybálázók

•Bálacsomagolás



Előadás ellenőrző kérdései
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!



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS/GYAKORLAT CÍME:

Szemestermények szárítása és tárolása

Előadás anyagát készítette:  Prof. Dr. Kacz Károly CSc
Dr. Csiba Mátyás PhD
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