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1. BEVEZETÉS
Az átalakult, megváltozott birtokviszonyok magukkal hozták a termelő gazdálkodások számának
növekedését, ezzel azonban gazdasági méretek jelentősen lecsökkentek. A mezőgazdaságban,
különösen a növénytermesztés területén a termelési volumen, vagyis az anyagmozgatási feladat
mértéke nem változott. A mezőgazdasági anyagmozgatásban jól szervezett és a korábbi
gépesítési színvonalnak megfelelő szállító géplánc műszaki elemeinek többsége elavult, melynek
korszerűsítése, felújítása szükséges. Ez a probléma különösen az újabban alakult és bérelt
területen működő vállalkozásokra – a munkavégzés folyamatában – hárít nehéz terheket.
A betakarítási munkák végrehajtásakor alkalmazott anyagmozgatási eljárások jelentősége nem
csökkent, sőt jelentőségét tekintve napjainkra már nemcsak, mint kiegészítő technológiai
folyamat jelentkezik, hanem a műszaki adottságok és lehetőségek kihasználásával párhuzamos
műveleteket jelent magával a betakarítással is. A gabonafélék betakarításakor a szükséges
anyagmozgatási elemek nemcsak magára a főtermékre (szemtermés) vonatkoznak, hanem a
gazdálkodási terület kiszélesedik a melléktermékre (pl. szalma) is.
A betakarításhoz szorosan kapcsolódó anyagmozgatási feladatok nem fejeződnek be a területről
történő beszállítással, hiszen ezt követően a telephelyen, magtárakban végzett tisztítási, tárolási
munkálatok számos anyagmozgató berendezést igényelnek.
A betakarítás során alkalmazott anyagmozgatási feladatok a jól szervezett szállítási
körfolyamatra – rakodás-szállítás-ürítés-üresjárat – épülnek függetlenül attól, hogy egy vagy
többlépcsős szállítási technológiát alkalmazunk. A szállítási körfolyamat követelményeinek
betartása és megfelelő szintű alkalmazása – a betakarítás során is – befolyást gyakorol az
anyagmozgatás teljesítményére.
A gazdálkodók által végzett anyagmozgatási feladatok nemcsak a betakarítás, szállítás, fogadás
és tárolás eszközrendszerének alkalmazását jelentik, hanem a különféle műszaki konstrukciójú,
színvonalú eszközök használatát, amelyek a mezőgazdasági termelés sokrétű körülményeiből
következően csak adott helyi viszonyokra végrehajtott adaptáció után alkalmazhatók.

2. SZÁNTÓFÖLDI
NÖVÉNYEK
TECHNOLÓGIÁJA

TERMÉSÉNEK

SZÁLLÍTÁSI

A napjaink mezőgazdaságára mind jellemzőbb a korszerű gépesítési rendszerek használata, így
az egyre nagyobb teljesítményű erő- és munkagépek termeléstechnológiákba illesztésével
dolgoznak. A technológiai folyamatoknak szerves részét képezi az anyagmozgatás is, amely az
egyes műveleteket köti össze, s a termelés folyamatosságát tartja fenn.
Az anyagmozgatás fontosságát a mezőgazdaságban bizonyítja az a tény is, amely arra alapoz,
hogy a termelés teljes költségráfordításának ma ~30-50 %-át a szállítás és rakodás költségei
teszik ki. Nyilvánvaló, hogy a helyes üzemszervezés, a termelt áru legrövidebb útvonalon,
leggazdaságosabb módon való továbbítására törekszik, és ennek során az anyagmozgatás
korszerű gépesítése a termelés önköltségét is jelentősen csökkentheti.
Az anyagmozgatás mindig kapcsolódik a mezőgazdaságban éves szinten a betakarításkor
megmozgatandó hatalmas mennyiségekhez, ugyanakkor azt is ismernünk kell, hogy a
betakarítási csúcsidők a termelés során nem oszlanak meg. Az utóbbi években - részben a
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termelési szerkezet megváltozásával, részben megfelelő munkaszervezéssel – a gazdálkodók
törekedtek a kiugró csúcsok mérséklésére, mégis tudomásul kell vennünk, hogy az
anyagmozgatási eszközöknek a betakarításkor előállított mennyiségeket kell továbbítaniuk.
A termeléshez természetesen kapcsolódik az ún. kiszállítási ütemezés is. A megtermelt
mezőgazdasági anyagokat bizonyos időn túl az üzemi területen tárolni nemcsak költséges,
de veszteséges is lehet. Ezáltal a termelést és a végfelhasználást össze kell hangolni, és
megfelelő munkaszervezéssel gondoskodnunk kell az anyagfolyam továbbításáról is.
Nem csupán a megfelelő mennyiségű anyagmozgató eszköz beállítása lényeges, hanem azok
gazdaságos kihasználása is. Megfontolandó tehát, hogy a csúcsterhelések időszakában milyen
mértékben szükséges munkába állítani ún. külső szállítóeszközöket. Ezt megoldhatjuk
szállítmányozási bérvállalkozók igénybevételével.
A mezőgazdasági anyagmozgatás - a termelt anyagok, a mozgatási hely és a termeléshez
felhasználható anyagok arányában - a következő csoportosításban mutathatók be:
– szemes termények,
– gyökgumósok,
– szerves- és műtrágyák,
– terimés anyagok (bálázott vagy ömlesztett szálastakarmányok),
– zöldség és gyümölcsök,
– folyékony anyagok (víz, üzemanyag, stb.),
– élő állatok,
– egyéb.
Figyelembe kell vennünk a mozgatandó anyagok különféle jellemzőit is, amelyek alapvetően
meghatározzák a berendezések, műszaki kialakítását. Így tehát már a tervezéskor pontosan
rögzítenünk kell ezeket a jellemzőket, melyeket a következőkben foglalunk össze:
- az anyag térfogattömege;
- az ömlesztett anyagok természetes rézsűszöge;
- az anyagok súrlódási tényezője (részben a mozgatandó anyag részecskéi, részben a mozgatott
anyag és a mozgató berendezés továbbító eleme között);
- a mozgatott anyag nedvességtartalma, vegyi hatása stb., mely a továbbító berendezés
anyagminőségét is befolyásolja;
- a mozgatott anyag szennyező hatása a továbbító berendezésre, illetve annak érzékenysége a
szennyeződéssel szemben;
- a mozgatott anyag kezelésével kapcsolatos fizikai jellemzők;
- az anyag „csomagolásának" jellege (ömlesztett vagy darabos áru: a főbb szemcse-,
darabméretek megadásával, zsák, láda stb.);
- a mozgatott anyag különleges tulajdonságai: nedvszívó (higroszkópos), mérgező, maró hatású
(vagy egyéb egészségre károsan ható tényezők), tapadásra hajlamos (boltozódási probléma
stb.) robbanás-, gyulladásveszélyes stb.
A szállítás a mezőgazdasági termelési technológiák egyik legfontosabb művelete, összeköti,
illetve befejezi a technológiai részfolyamatokat. Ezért ha az anyagmozgatás színvonala az egyes
termelési technológiánál elmaradott, akkor a teljes termelési folyamatot is akadályozza.
Ugyanakkor alacsony színvonalú termeléstechnológiák alkalmazása során az anyagmozgatási
rendszer sem lehet fejlett. Az előzőekből következik, hogy a követelményeknek legjobban
megfelelő szállítási körfolyamatot is az egyéb gépesítési feladatokkal összhangban kell
megteremteni. Különösen fontos ez napjainkban, amikor gyors léptekkel halad előre a termelési
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technológiák fejlesztése, ugyanakkor gyakran ezzel nincsen összhangban a szállítási technika és
módszerek korszerűsítése.
A mezőgazdasági szállítások zöme a szántóföldi növénytermesztéshez kapcsolódik. Általában az
egész termesztési folyamatban fontos szerepet játszik az anyagmozgatás, azonban a betakarítási
műveletnek sokszor kulcskérdése a betakarított terménynek a betakarítógéptől a rendeltetési
helyére történő gyors, veszteségmentes eljuttatása. A szántóföldi növények közül is különösen
szállításigényes kultúrák a nagy területen termesztett kalászos gabonák, a kukorica, a burgonya,
a cukorrépa és a szálas takarmányok közül a lucerna- és a silókukorica.
Ezen növényféleségek vetésterületét, az évente beállításra kerülő termésmennyiséget és az 1 ha
termőterületről elszállított volument a 2003. évi adatok alapján az 1. táblázat foglalja össze.
A főbb szántóföldi növények termőterülete és a szállított termény mennyisége
(2003. – Forrás: KSH)
1. táblázat
Növényi
kultúra

TermőTermésterület
mennyiség
(Ezer ha)
(Ezer t)
Búza
1117
2941
Árpa
349
810
Rozs
47
67
Zab
71
102
Kukorica*
1291
4532
Burgonya
32
582
Napraforgó
514
992
Cukorrépa
53
1812
Lucerna
154
548
Összesen
3628
12386
Megjegyzés: * - szemes és silókukorica együtt

Terméshozam és
elszállított mennyiség
(t/ha)
2,63
2,32
1,43
1,44
3,51
18,2
1,9
34,2
3,6
3,4

A betakarítási műveletekhez szorosan kapcsolódó anyagmozgatás elemeinek időbeli eloszlását,
valamint a műveletek volumenének változását a növények termelési ciklusával össze kell
hangolni. Ebből következően a növénytermesztés területén az anyagmozgatási feladat megoldása
elsősorban a nyári és őszi betakarítási időszakban jelenti a fő problémát. A növények
nagymennyiségű melléktermékének (pl. szalma) időhöz kötötten történő szállítása – az alacsony
térfogattömeg miatt – jelentős szállítási- és rakodási kapacitást igényel ugyanezen időszakban. A
gabona-betakarításnál a betakarítás agrotechnikailag optimális rövid időszaka miatt mindig a
szállításnak kell igazodni a – hazai forgalomban előforduló – nagy betakarító kapacitások
kihasználásához.
A betakarítás során a betakarítógépek és a szállítóeszközök kiválasztásán túl fontos feladat
azoknak a betakarítási technológiába történő illesztése, az üzemi körülményektől függő
összehangolása. Legtöbbször a rendelkezésre álló szállítókapacitás határozza meg a betakarítás
ütemét és teljesítményét.
A betakarítási időszak során az anyagokat többször is át kell rakodni, hiszen az anyagmozgatási
– mind a rakodási, mind a szállítási – feladatok idényhez kötöttek, tehát a rendelkezésre álló
időszak rövidsége és az időjárás is korlátozhatja a feladatok végrehajtását. A rakodási
teljesítmény a mezőgazdasági munkák során – a csúcsidőszaknak megfelelően – a betakarítási
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teljesítménnyel megegyezik. A szállítási teljesítményt alapvetően az elérhető sebesség, a
szállítási távolság és a szállítóeszköz teherbírása, valamint az átrakodások száma határozza meg.
Ugyanakkor a szállítási távolságoknak a mindenkori birtok és a – gazdálkodási szervezeteknek
megfelelő – területi elrendeződéséhez és nagyságához is igazodnia kell.
Napjainkban a betakarítást követő szállítási technológia termelékenysége elsősorban korszerű
szállítási technika és megfelelő üzemszervezési módszerek alkalmazásával növelhető.
A szállítási feladatok állandó növekedése, a szállítóeszközök energiatakarékos felhasználása, a
szállítási munkák hatékonyságának emelését követeli meg.
Az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet a gyakorlat igényeit figyelembe véve feladatai közé
sorolta a betakarításhoz kapcsolódó szállítási folyamatok fejlesztésének vizsgálatát. Elvégeztük a
főbb szántóföldi növények termésének betakarításánál alkalmazható szállítógépek kiválasztását,
valamint a gépeknek a technológiákba való beillesztését. A vizsgálat során kiemelten
foglalkoztunk a szállítógépek üzemeltetésével és üzemszervezésével.
2.1. A gabonanövények betakarításához kapcsolódó szállítási technológia
A gabona- és kukoricatermés agrotechnikailag optimális időben történő betakarítását és
beszállítását a tárolás, vagy feldolgozás helyére, alapvetően a minőségi és mennyiségi
veszteségek lehető legkisebb mértékre csökkentése indokolja.
A kalászos gabonák betakarításakor alkalmazott anyagmozgató eszközökkel (szállító járművek,
rakodógépek) szemben támasztott műszaki-agrotechnikai követelmények szorosan kapcsolódnak
a feladat csúcsidőszakához.
A betakarítás gépi technológiájának kialakítása és a betakarító géplánc optimális összetételének
megállapítása során számos követelményt kell figyelembe venni. A gabona és kukorica
vetésterületének nagysága és aránya, a termesztett fajták összetétele, az utónövény, a
szállítókapacitás, a szállítópályák iránya és összetétele, a termésfogadás körülményei, a szárítóés tárolókapacitás, a felhasználás, vagy feldolgozás módja és üteme stb. mind olyan tényezők,
amely nemcsak a betakarítási technológiára, hanem a gépek típusának kiválasztására is hatással
vannak. A géplánca szükséges gépek darabszámát a vetésterület nagyságán kívül a terméshozam,
a talaj- és domborzati viszonyok, a szállítási távolság és a munkaszervezés színvonala is
befolyásolja.
A két legfontosabb növényünk betakarítására eltérő adapterekkel és beállítással ugyanazon
magajáró arató-cséplő gépeket alkalmazzák. Az alkalmazott betakarítógépek elsősorban
teljesítménymutatóikban és kisebb mértékben munkaminőségi és energetikai jellemzőikben
térnek el egymástól.
A betakarítással kapcsolatos anyagmozgatási, így a szállítási feladat a következő területekre
terjed ki:
1. szántóföldről történő leszállítás (szemtermés):
a. a tábla szélére szállítja az anyagot az arató-cséplő gép, s az ott várakozó szállítójármű
rakfelületére ürít - egylépcsős szállítási feladat,
b. a traktoros vagy tehergépkocsis szállítójárművek a kombájn pozícióját követik, ha az
megtelt, akkor vagy álló helyzetében vagy menet közben a rakodó felületre ürítenek egylépcsős szállítási feladat,
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2.

3.

4.

5.
6.

c. az arató-cséplő gépek a táblán mozgó nagy tartálytérfogattal rendelkező gyűjtő-átrakó
pótkocsiba ürítenek, melyről a közúti szállítást már másik szállítójárművel oldják meg
a táblaszéléről - többlépcsős szállítási feladat;
közúti szállítás (szemtermés):
az arató-cséplő gépről leürített szemtermést a tároló- vagy fogadóhelyre folyamatos
közlekedéssel oldják meg, erre kisebb szállítási távolságok esetén a traktoros pótkocsik,
míg nagyobb szállítási távolságok esetén tehergépkocsihoz kapcsolt pótkocsik
alkalmazhatók;
majoron belüli anyagmozgatás (szemtermés):
a. a tárolás vagy felhasználás helyére szállítják, s ott leürítve közvetlenül a tároló
területre depózzák, ezt a műveletet a jármű ürítése után rakodógépek segítik szakaszos üzemű anyagmozgatás mobil gépekkel,
b. a tárolást megelőzi szárítás, tisztítás művelete, ekkor a leürített szemtermés további
feldolgozása már nemcsak mobil rakodógépekkel történik, hanem legtöbb esetben a
beépített anyagmozgató gépek végzik a termény továbbítását a végleges tárolási
helyre több munkaművelet végrehajtását követően - állandó üzemű anyagmozgatás
stabil gépekkel;
szántóföldről történő anyagmozgatás (melléktermék):
a. a bálázott szalmatermés rakodását legtöbb esetben függesztett vagy önjáró
rakodógépekkel rakodják a pótkocsis járművek rakfelületére;
b. a szállítójármű rendelkezik olyan segédberendezéssel (pl. rászerelt rakodó), mellyel
önmaga megoldja a rakodási feladatokat;
c. a speciális kialakítási bálahordó pótkocsik önmagukra felszedik a tarlón hagyott
bálát;
d. a tábla szélére vagy a majoron belüli helyre bálázás nélkül összegyűjtik a szalmát,
majd azt ott kazlazzák;
a szállítás műveletét közúton ugyanazok a járművek végzik, melyekre a rakodást az 5.
pontban ismertettük;
majoron belüli anyagmozgatás (melléktermék): rakodógépekkel végzik a kazalba rakást.

A legnagyobb szállítási feladat a kalászos növények betakarításához kapcsolódó anyagmozgatási
munkák során merül fel, ugyanis rövid idő (1-2 hét) alatt nagy mennyiségű terményt kell
átmozgatni. Ezért is – szállítási szempontból – az egyik legfontosabb terület a kalászos gabonák
betakarítási technológiájának kiszolgálása. A betakarításhoz kapcsolódó szállítási feladatok
jelentős hatást gyakorolnak mindkét technológia gépeinek kihasználására. A hazai gyakorlat
napjainkban is a közvetlen, egyfázisú szállítási technológiát alkalmazza, míg a kétfázisú
technológiai változat gyakorlati alkalmazása elhanyagolható, bár növekvő mértékű. A jelenleg
alkalmazott közvetlen vagy egylépcsős szállítási technológia jellemzői, hogy a szemtermény
átadása-átvétele álló helyzetben történik, s mivel ez az átvétel szakaszos jellegű, egy-egy
szállítóeszköz rakománya csak több arató-cséplő gép ürítésével biztosítható. E közvetlen
kapcsolat, illetve a szakaszos terményátadás miatt jelentős időveszteségek adódnak mind a
betakarítógépek, mind a szállítóeszközök munkavégzésében és időkihasználásában.
Kisebb üzem és termőterület esetén a betakarítás az arató-cséplő gépek egyedi üzemeltetésével
történik még akkor is, ha a betakarítás agrotechnikailag optimális időszaka nem tartható be.
Ezekben az esetekben a szállítás traktoros pótkocsikkal történik. Mivel a betakarítási
teljesítmény ilyen esetekben alacsony, a táblán álló cserepótkocsis megoldás a leggazdaságosabb
megoldás.
A nagyobb termőterületű vállalkozások a betakarításra több közepes vagy néhány nagy
teljesítményű arató-cséplő gépet alkalmaznak. A szállítási kapacitás meghatározásánál már
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nagyobb teljesítményre kell számolni, és emellett figyelembe kell venni a szállítási körfolyamat
végén jelentkező fogadó- (tisztítási- és szárítási-) kapacitást is. Itt az jelenti a problémák fő okát,
hogy a termés mennyisége és a betakarítási teljesítmény magas, a betakarítási időszak rövid, s
ezt a fogadó kapacitásoknak (tisztító-szárító kapacitás) folyamatosan fel kell dolgozni. Ha a
kalászos gabona igényli a szárítást, akkor saját vagy bérszárítóra, vagy közvetlenül a felvásárló
telephelyre szállítják a fogadott anyagot. Az alkalmazott nagy teherbírású közúti járművek,
kamionok a mezőgazdasági viszonyoknak megfelelő jó minőségű földúton is csak korlátozottan,
míg a szántóföldön egyáltalán nem képesek mozogni. Ebben az esetben az a gyakorlati
megoldás, hogy az arató-cséplő gép a magtartályában összegyűlt anyagot kiviszi a tábla egyik
végén várakozó szállító járműhöz, és ott üríti ki a terményt. Ez a megoldás azonban csökkenti az
arató-cséplő gépek teljesítményét, s jelentős taposási kárral jár.
A nagyobb méretű gabonatermő területtel rendelkező vállalkozások esetében a kalászos gabona
betakarítás anyagmozgatása terén terjed a többlépcsős szállítási technológia alkalmazása. E
vállalkozások általában rendelkeznek saját tisztító-, szárító-, illetve tárolókapacitással. Ekkor az
arató-cséplő gépekről az ürítés nagy tartálytérfogattal rendelkező gyűjtő-átrakó pótkocsik
alkalmazásával oldják meg, így a gépcsoportban üzemelő arató-cséplő gépektől a szemszállítás
nagy teherbírású, ~20-25 t összes gördülő-tömeggel rendelkező speciális felépítményű alacsony
nyomású gumiabroncsozású futóművel szerelt pótkocsis járműszelvények szerelvények
alkalmasak.
A magajáró arató-cséplő gépekkel elcsépelt gabonát és lemorzsolt kukoricát az üzemek
tehergépkocsikkal és traktoros szállítóeszközökkel különböző szállítópályákon juttatják el a
feldolgozás, tárolás, vagy a felhasználás helyére. A szállítópályák iránya és összetétele aszerint
változik, hogy a betakarított termény közvetlenül a felvásárló, vagy felhasználóhoz kerül
beszállításra, vagy pedig üzemen belül marad további feldolgozás, illetve tárolás céljából. A
szemes termények esetében mindkét megoldást alkalmazzák. Azonban a kétféle szállítási
megoldás eltérő követelményeket támaszthat a szállítógépekkel és a szállítás-szervezéssel
szemben.
2.2. A burgonya
technológia

és

a

cukorrépa

betakarításához

kapcsolódó

szállítási

2.2.1. A burgonya szállítása
A burgonya részlegesen gépesített betakarítása során a termés szállítása főleg zsákokban történt.
Ez a szállítási technika megfelelt a betakarítás technológiai színvonalának. A burgonya
felszedése mellett a szállítás-rakodás is jelentős kézi munkaerőt igényelt, és a teljesítménye is
alacsony szinten mozgott. A teljesen gépesített félkombájnos és kombájnos betakarítási
technológiában a nagyobb mennyiségek áramlása miatt a burgonya ömlesztett állapotban történő
mozgatása az általános. Emellett még hasonló termelékenységű és komplexen gépesíthető a
burgonya konténerekben történő mozgatása és tárolása. A konténeres mozgatás előnye, hogy
minimálisra csökkenti a burgonyagumók sérüléseit, a betakarítástól a manipuláláson és a
raktározáson keresztül egészen a felhasználásig egységes anyagmozgatási rendszerként
alkalmazható.
Az ömlesztett állapotban történő beszállítás során a betakarítógépek a kiszedett burgonyát
szállítójárműre rakják. A rakodás szinkron járatban történik. A szállítójárművek különböző
szállítópályákon juttatják el a burgonyát a manipulálás, raktározás és a feldolgozás helyére,
aszerint, hogy a következő munkafázis az üzemi területen belül, vagy kívül bonyolódik le.
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A burgonya lerakodását a szállítójárművek kocsiszekrényük billentésével gravitációsan végzik.
A burgonya szállítására tehát a billenőplatós, traktorvontatású járművek és a tehergépkocsik
egyaránt alkalmazhatók.
A kétféle jármű közül kisebb teljesítményű egysoros betakarítógépek és rövid szállítási
távolságok esetén a traktoros szállítójárművek alkalmazása indokolt. Nagyobb teljesítményű,
két- és négysoros burgonyakombájnok kiszolgálása nagyobb távolságok esetén
tehergépkocsikkal végezhető gazdaságosan.
2.2.2. A cukorrépa szállítása
A cukorrépa betakarítására üzemenként a termesztés koncentrációjától és technikai-gazdasági
színvonalától függően, eltérő géptípusokat alkalmaznak. A szállítási technológiának is a
betakarítási színvonalat kell követni.
Az egy- vagy kétsoros betakarítógépek a kisüzemek gépei, ezeket a betakarítógépeket 1-2 %-ban
használják a gyakorlatban. Kis teljesítményűek, üzem- és munkaszervezésük egyszerű,
különösebb igényt nem támasztanak a szállítással szemben. A kiszedett répát tartályba gyűjtik,
és terméshozamtól függően a tábla végén leállított szállító járműre ürítik. Főleg traktoros
szállítójárművekkel célszerű kiszolgálni ezeket a gépeket. Az említett távolságban leállított üres
pótkocsikkal és szállítási távolságtól függően a répa elszállítása megoldható.
A középüzemek gépei a vontatott, hárommenetes betakarítógépek műveleti sorrendben
üzemeltethetők. Amennyiben a leveles répafej begyűjtése is igényként jelentkezik, akkor a
szállítójárművek első kapcsolódó gépe a fejezőgép. A levágott levelet és répafejet szinkron
járatott járműre rakja. Üzemét a rendelkezésre álló szállítókapacitásnak gazdaságos alárendelni.
Az utolsó munkafázisban járatott felszedő-kocsirakó a szállítójárművek másik kapcsolódó gépe.
Óránként 30-40 tonna répát képes járműre rakni. Kiszolgálására a traktoros szállítójárművek és
tehergépkocsik egyaránt alkalmasak. Munkáját a szállítójárművek optimális kihasználásának
célszerű alárendelni.
A nagyüzemek gépei a magajáró betakarítógépek (Moreau, Herriau). Általában kétmenetes
eljárásban dolgoznak. A munkafázisok bontása azonban eltérő lehet. Az első munkamenetben
járatott fejezőgép gyűjti be a leveles répafejet. Az igényektől függően csak szükséges méretű
járműparkkal szolgálható ki. Munkáját nem célszerű a járműpark teljesítményének alárendelni,
mert ebben az esetben jelentősen leromlik a gép teljesítménye.
A második munkafázisban dolgozó kiszedő-rakodó gép egymenetben végzi a répa kiemelését és
járműre rakását. A kiszedőgép csak szinkron járatott szállítójárművel együtt üzemeltethető.
Folyamatos üzemeltetése jól szervezett járműáramlással biztosítható. Ha a szállítási
körfolyamatban zavar áll be, úgy a kiszedés művelete megáll, a gépnek várakoznia kell,
teljesítménye csökken.
Kedvezőbb fázisbontásban üzemelnek a fejezést és kiszedést egymenetben és a kocsira rakást
külön menetben végző betakarítógépek. Itt a fejező-kiszedő függetlenül dolgozhat, teljesítményét
nem befolyásolja a szállító üzem, ugyanakkor a kocsirakó a járműpark optimális kihasználásának
rendelhető alá.
A betakarítás során a gépek elvégzik a járműre rakás műveletét. Ezt követően a járművek
különböző szállítópályákon juttatják el a répát a feldolgozás, vagy az átvétel helyére. A leveles
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répafejet gazdaságon belül használják fel. A fogadás helyén a járművek ürítése, a kocsiszekrény
billentésével, gravitációsan történik.
2.3. A szálastakarmányok betakarításához kapcsolódó szállítási technológia
A betakarításhoz kapcsolódó szállítási körfolyamat összetételét alapvetően a betakarítás módja
és a betakarított termény állaga határozza meg.
Eszerint az egyes technológiákban: szálas széna, bálázott széna, illetve szecskázott
zöldtakarmány (szenázs, szilázs, liszt) szállításáról kell gondoskodni. A háromféle fizikai
jellemzővel rendelkező szálas anyag más-más szállítási technikát, illetve géprendszert igényel.
2.3.1. A rendről felszedett szálastakarmányok szállítása
A rendről felszedett szálastakarmányok felhasználása kettős, egyrészt napi zöldtakarmány
etetésnél alkalmazható, másrészt a széna alapanyag készítésnél. Széna készíthető lucernából,
vörösheréből, gyepből, és egyéb szálas takarmánynövényekből egyaránt. A veszteségek
csökkentése, valamint a kedvező beltartalmi érték megőrzése miatt különösen nagy gonddal kell
végezni a betakarítást. A rendrevágást függesztett-, vontatott-, vagy magajáró kaszák végzik.
A szűkített rendre vágott anyag a szársértő hatás következtében gyorsan szárad 30 % körüli
nedvességtartalomra. A tárolásra-kész szálas anyagok további munkafázisait – felszedés,
szállítás, lerakodás – egy gép, a rendfelszedő kocsi végezheti.
A gyakorlatban igen elterjedt és hazánkban is széles körben alkalmazott rendfelszedő kocsik
előnyei közé sorolható, hogy
– a traktorral egy önálló betakarító egységet képez, önállóan dolgozik, kapcsolódó gépe
nincs;
– egyszerű, nagy teljesítményű rakodó- és ürítő berendezésük kedvező betakarítást, nagy
teljesítményt biztosít, megfelelő üzembiztosság mellett;
– minimális veszteséggel dolgoznak, energiaigényük csekély;
– egyszemélyes kiszolgálásúak, minimális időveszteséggel üzemeltethetők.
Az üzemeltetők által is megkedvelt rendfelszedő kocsikkal kedvező gazdasági és
teljesítménymutatókkal rendelkező fejlesztett szénakészítési technológia valósítható meg.
A rendfelszedő kocsival beszállított takarmány traktoros vagy magajáró homlokrakodókkal
rakható kazalba.
2.3.2. Bálázott szálastakarmányok szállítása
A bálázott szálastakarmány készítés is jelentős volument képez. A bálázás és bálák tárolásának
veszteségei kisebbek, mint a rendről betakarított szálas takarmányoké. A beszállítás, tárolás és a
felhasználás során a bálák kezelése egyszerűbb, könnyebb. A szállítás során kisebb térfogatban
nagyobb tömeget lehet szállítani. A bálákból egységrakományok képezhetők, ez lehetővé teszi a
mozgatásuk komplex gépesítését. A betakarítási technológia a beszerezhető gépekkel viszonylag
jól gépesíthető.
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A kaszálás függesztett-, vontatott-, vagy magajáró rendrearató gépekkel történhet. A 25 %
nedvességtartalmú anyag állandó, vagy változó terű kamrás bálázó gépekkel kis veszteséggel
bálákba tömöríthető. Minimális veszteséggel és kevés kézi munkaerő felhasználásával a
bálarendek bálafelszedő-rendező kocsival gyűjthetők be. A bálák mozgatására korábban
alkalmazott megoldások csak részleges gépesítést biztosítottak és nagy élőmunka-felhasználással
jártak.
A bálafelszedő-rendező kocsival a bálák hosszabb távolságra, elsősorban műszaki, de
gazdaságossági okokból sem szállíthatók. Az összegyűjtött bálarakomány tehergépkocsira szerelt
bálaszállító segítségével szállítható a tárolás helyére. A bálák kazalba rakása végezhető traktoros
homlokrakodóval, vagy magajáró teleszkópos rakodógépekkel.
2.3.3. Szecskázott szálastakarmányok és silókukorica szállítása
A szenázskészítés lucerna és réti füvek tartósítására alkalmazott módszer. A kaszálás ebben a
technológiában is függesztett-, vontatott-, vagy magajáró rendrearatókkal történik. A levágott
rendeket vontatott, vagy magajáró szecskázók dolgozzák fel. A szecska gyűjtésére és szállítására
legalkalmasabbak a lehordó szerkezetes pótkocsik. A silótérben a szecskázott anyagot rétegesen
terítik el, így a betárolás minimális kézi munkát igényel. A kisebb teljesítményű (10-15 t/h)
vontatott betakarítógépeknél a kapcsolt pótkocsiba történő rakodást célszerű alkalmazni, míg a
nagyobb teljesítményű magajáró gépeket szinkron járatott szállítóeszközökkel gazdaságos
kiszolgálni.
Takarmánylisztet elsősorban lucernából készítenek. A lucerna betakarítását a szenázs készítésnél
alkalmazott betakarítógépek végzik. A szecskázás a lucerna ~60-70 %-os nedvességtartalmánál a
legkedvezőbb.
A lisztkészítéshez apróbbra szecskázott lucerna szállítása történhet növelt térfogatú,
billenőszekrényes pótkocsikkal, vagy tehergépkocsikkal. Az egyébként is csak nagy
terméshozamoknál gazdaságos eljárás nagy teljesítményű betakarítógépei szinkronjáratot nagy
forgási sebességű szállítójárműveket igényelnek. Ezek a járművek raktérfogat-növelő
berendezésekkel alkalmasak a szecska befogadására, szállítására és a lisztkészítő üzem
terményfogadójába történő gyors ürítésre.
A silókukorica betakarítása magajáró szecskázókkal végezhető. A silókukorica szecska
szállítására a billenő rakfelületű pótkocsik és tehergépkocsik egyaránt alkalmasak.
A nagy hozamú silókukorica nagy teljesítményű betakarítógépeinek kiszolgálása szinkronjáratott
szállítójárműveket igényel. A betárolást a szállítógépek végzik, a gyors ürítés a fenéklánc
működtetésével, vagy a kocsiszekrény billentésével biztosítható. A tároló helyen gondoskodni
kell az anyag biztonságos fogadásáról.

3. A SZÁLLÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK ISMERTETÉSE
3.1. A szállítógépek kiválasztása
3.1.1. Az ömlesztve szállítható szemes- és gumóstermények szállítógépei
Szállításukra valamennyi univerzális billenő rakfelületű szállítójármű felhasználható. Így a
billenő rakfelületű tehergépkocsik és traktorvontatású pótkocsik. Fő követelmény, hogy

13
kocsiszekrénye alkalmas legyen azok befogadására, veszteségmentes szállítására és gyors
leürítésére. A kocsiszekrény raktérfogata a burgonya, vagy a cukorrépa térfogatsúlyához
igazodjon, magassága tegye lehetővé a biztonságos berakodást.
A terményfogadás körülményei általában az oldalra billenő típusok alkalmazását helyezi
előnybe. Nagymértékben csökkenti a lerakodással járó mellékidőket a járműveken alkalmazott
automatikus oldalnyitó szerkezet.
A futómű kialakítása szerint kedvezőbbek a kis fajlagos talajnyomással, és ezáltal kisebb
ellenállással gördülő, széles gumiabronccsal és alacsony guminyomással rendelkező járművek. A
traktoros szállítójárművek közül főleg nehéz terepviszonyok mellett az egytengelyes vagy
tandemkerekes konstrukciók alkalmazása indokolt. Ilyen körülmények között ezek nagyobb
haladásbiztonsággal üzemeltethetők és nagyobb terheléssel használhatók ki, mint a többi
szállítóeszközök.
A traktoros szállítójárművek és a tehergépkocsik közötti választást alapvetően a szállítási
távolság és az útpálya állapota, összetétele határozza meg. Általában kisebb szállítási távolság
(2-4 km) és rossz útviszonyok esetén a traktoros szállítójárművek gazdaságosabban
alkalmazhatók, mint a tehergépkocsik. Ugyanis ilyen körülmények között nem érvényesül a
tehergépkocsi nagyobb sebessége és nagyobb teljesítménye. A szállítóegységek kiválasztásánál
és a gépkapcsolásoknál arra kell törekedni, hogy elegendő vontatási-, vagy motorteljesítmény
álljon rendelkezésre, amely minden körülmények között képes a rakományt továbbítani. Ezért
fontos traktoros szállításoknál a traktor és pótkocsi teljesítmény szerinti optimális illesztése. A
szállítási folyamatot befolyásoló főbb tényezők figyelembevételével traktorhoz pótkocsit, vagy
pótkocsihoz traktort választhatunk. A területre jellemző gördülési ellenállás és emelkedők
figyelembevételével, a pótkocsi összegördülő tömegének, valamint átlagos haladási
sebességének meghatározásával kiválaszthatjuk a szükséges teljesítményű erőgépet.
A közúti szállítás feladatait ma már rövidebb távolságoknál is elvégezhetjük traktorvontatású,
egy- és kéttengelyes pótkocsikkal, valamint a billenő szekrényes tehergépkocsis szerelvényekkel
is. A mezőgazdasági anyagmozgatásban alkalmazott irány a tehergépkocsis szállítás a nagyobb
szállítási távolságok esetén (~30-100 km), míg a traktoros pótkocsik segítségével végrehajtott
szállítás a kisebb (~5-30 km) távolságok esetén. Az elkövetkező években várhatóan tovább
csökken a tehergépkocsis szállítás aránya a traktorvontatású szállító eszközökkel szemben, mivel
a teljesítmények növelését lehetővé teszik a nehéz és középnehéz univerzális traktorok jelentős
arányú alkalmazhatósága is, mivel e gépek lehetőséget biztosítanak a ~10-20 t teherbírású
mezőgazdasági pótkocsik vontatásához, mindamellett a szállítási sebesség is növekszik (~30-4050 km/h traktoros pótkocsik esetén is). A traktoros szállítás jelentőségét indokolja az is, hogy e
traktorok évi munkaidejük ~35-40 %-ban szállítási munkákat is végezhetnek. Az
anyagmozgatási folyamatokban való részvételük csökkentése kedvezőtlen hatást gyakorol a
traktorok éves kihasználására, ami a traktoros munkavégzés költségeit is növelheti.
A szállítások során a járművek a legtöbb esetben az országos közutakat is igénybe veszik, ezért
nagyon fontos, hogy kielégítsék a közúti közlekedés biztonsági szabályait is (KRESZ). Ez
elsősorban a kapcsoló berendezések biztonságára, továbbá a fék- és villamos jelzőberendezések
előírás szerinti kialakítására és használatára vonatkozik.
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3.1.2. A szálastakarmányok szállítógépei
A szálastakarmányok rendről történő betakarításának egyik gépe a rendfelszedő-kocsi.
A jelenleg gyártott konstrukciók 3-12 t teherbírásúak, 10-40 m3 raktérfogatú kocsik a célnak jól
megfelelnek. A rakodási teljesítménye eléri a 10-35 t/h-t. A rakomány ürítését gyorsan 2-4 min.
alatt végzik el. Teljesítmény- és gazdaságossági mutatói rövid szállítási távolságok (2-4 km)
mellett a legkedvezőbbek. Munkaminőségi mutatói kielégítik a követelményeket.
A bálák gyűjtésére és területről történő lehordására megfelelően alkalmazható a bálarendezőszállító kocsi. A gyűjtőkocsi a bálázó által földre rakott bálákat felszedi, vízszintes asztalon síkba
rendezi, és a tárolás helyére gyűjti. A működtetése hidraulikus elemek segítségével történik. A
gép egy rakományban több bálát fog össze. A gép kielégíti az agrotechnikai követelményeket.
A szilázsnak és lisztnek betakarított lucerna és a szilázsnak levágott silókukorica-szecska
szállítására a növelt térfogatú billenőszekrényes traktoros pótkocsik és tehergépkocsik
megfelelően alkalmazhatók. A fogadók áthajtós rendszere miatt az oldalra billenő változatok a
megfelelőbbek. A raktérfogatot feltétlen a szecska térfogatsúlyához kell megválasztani, hogy a
teherbírás kedvezőtlen kihasználásából ne álljon elő a szállítási teljesítmény csökkenése.
Jelentősen csökkenti az ürítéssel járó mellékidőket az automatikus oldalnyitó szerkezet. Az ürítés
körülményei és a biztonságos munkavégzés megköveteli ma már ilyen kiegészítő szerkezetek
alkalmazását.
Mivel ezek a szállítójárművek a rakodás során jelentős távolságokat futnak be terepen, és főleg
földutakon közlekednek, feltétlen előnyösebbek az alacsony nyomású gumiabroncsokkal szerelt
futóművel rendelkező változatok. Nehéz terepen az egytengelyes és tandem ikertengelyes
megoldások haladásbiztonsága kedvezőbb. Rövidebb szállítási távolságok esetén a traktoros
járművek gazdaságosabban alkalmazhatók, míg nagyobb szállítási távolságoknál (5 km felett)
érvényesül a tehergépkocsik nagyobb szállítási teljesítménye. A nagy teljesítményű
betakarítógépek kiszolgálása szinkron járatott szállítógépekkel a legkedvezőbb.
3.2. A szállítási veszteségek csökkentése
A betakarításnál fontos, hogy a betakarítógépek minél alacsonyabb veszteséggel dolgozzanak.
Ez a követelmény a szemes termények szállítására is vonatkozik. A betakarítási időszakban az
utakon szembetűnők a szállítás során képződött veszteségek.
Az ömlesztett szemes terményt szállító járművek, fordulónként
okozhatnak. De jelentkezhetnek veszteségek az átrakodás során is.
közben történik, teljesen szinkron sebesség mellett kell végezni. Az
középpontjában rakodjon, így gravitációsan is biztosítható a
megtöltése.

10-30 kg veszteséget is
Az átrakodást, ha haladás
ürítőcsiga a kocsiszekrény
kocsiszekrény egyenletes

A szállítás közbeni veszteségek kiküszöbölhetők, vagy minimálisra csökkenthetők
– a helyes raktérfogat kialakításával;
– a túlterhelés elkerülésével;
– az oldalfalak megfelelő tömítésével;
– az útviszonyoknak megfelelő sebesség betartásával;
– az útkanyarulatokban a sebesség helyes megválasztásával;
– az utak minőségének javításával;
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–

tehergépkocsinál a menetszél okozta veszteség csökkenthető a rakomány szakszerű
takarásával.

A veszteségek sokszor a járművezető felelőtlenségének következményei, ezért a vezetőt célszerű
érdekeltté tenni a veszteségek csökkentésében.
A burgonya és cukorrépa betakarításánál jelentős veszteségek adódhatnak a rakodás során, ha a
jármű és a betakarítógép különböző sebességben halad, vagy nem tartják be a megfelelő
oldaltávolságot.
A rakodás során a jármű vezetőjének úgy kell irányítani járművét, hogy a betakarítógép a
kocsiszekrény szimmetriai középpontjába rakodjon. Így biztosítható a jármű egyenletes
megtöltése. A helyes raktérfogat kialakításával elkerülhető a járművek túltöltése, amely
ugyancsak a veszteségek egyik forrása.
A burgonyánál minőségi veszteségként jelentkezik a gumók sérülése. Szállítás közben is, de
főképpen a fel- és lerakodásnál nagy a burgonyagumók mechanikai terhelése. A rakodás során
minél kisebb távolságról ejtsük a gumókat a kocsiszekrénybe. Célszerű a rakfelületre ilyenkor
gumiborítást tenni. A lerakodásnál ugyancsak a legkisebb ejtési magasságot válasszuk és
gumipadlóra, vagy gumiborítású fogadógaratba ürítsük a burgonyát.
Szállítás közben is károsodhat a burgonya, ezért az útvonal és a haladási sebességek helyes
megválasztásával csökkenthetjük a rázás okozta sérüléseket. A szálastakarmányok és
silókukorica optimális időben történő betakarítása és beszállítása is döntően a mennyiségi és
minőségi veszteségek csökkentését szolgálja. Ez akkor biztosítható, ha elegendő betakarítási és
szállítási kapacitás áll rendelkezésre és folyamatos (különösen szenázsnál és szilázsnál)
megszakítás nélküli üzemet szervezünk.
A rendfelszedő kocsiknál a kedvező nedvességtartalommal történő betakarítás jelentősen
csökkenti a rakodással és ürítéssel járó pergési veszteségeket. A nagyméretű, 1,2 m-re szűkített
rendek csökkentik a taposási és elhagyási veszteségeket. A jó talajelőkészítés és egyenletes
talajfelszín a felszedési veszteséget csökkenti. A bálagyűjtő kocsinál a bálasűrűségnek
megfelelően jól megválasztott sebességgel és a rakomány gondos ürítésével minimálisra
csökkenthető a szállítási veszteség. A tehergépkocsis bálaszállító gondos rakodással
veszteségmentesen dolgozhat.
A szecskázós betakarításnál jelentős veszteségek adódhatnak, ha a betakarítógépnél és a mellette
szinkron-járatott szállítójárműnél sebességkülönbség adódik. Ebben az esetben jelentős elfúvási
veszteségek adódhatnak. Egyetlen másodperc alatt 6-12 kg takarmány mehet veszendőbe. Az
elfúvások csökkenthetők a pótkocsira jól elhelyezett terelőfalak segítségével is.
Általában nehezíti a helyzetet, hogy a szállítójárművekből rossz a kilátás a betakarítógépre.
A traktoron elhelyezett vezetőülésből csak nagyméretű, jól elhelyezett visszapillantó tükrökkel
biztosítható a megfelelő kilátás a rakodáshoz. A balra rakódó betakarítógépek és tehergépkocsik
esetében még kedvezőtlenebbek a látási körülmények, mivel a gépkocsivezető a vezetőfülkében
baloldalt foglal helyet. A tehergépkocsinál legkedvezőbb, ha a betakarítógép jobbra rakodik,
ebben az esetben a gépkocsivezető figyelemmel tudja kísérni a rakodás folyamatát. Ezért főleg
ha a betakarítógép mindkét oldalra képes rakodni, mindig a jobboldalra történő rakodást
válasszuk. Kapcsolt pótkocsik esetén a hátsó kocsit töltsük meg először.
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Jelentős taposási veszteségek adódhatnak, ha a betakarítógép mellett haladó szállítójárműnek a
takarmányrenden kell járnia. Ezt lehetőleg kerülni kell például úgy, hogy az első rendet a
betakarítógép után kötött pótkocsiba gyűjtsük be.
Sok veszteség adódhat a felépítmények helytelen kialakításából, tömítetlenségéből is. Ezért a
lemezből készült felépítményeket részesítsük előnybe, a hálófalas felépítményekkel szemben.
3.3. A szállítás szervezése
3.3.1. A szemes termények szállításának szervezése
A szemes termények betakarításánál az arató-cséplő gépek az elcsépelt magot tartályba gyűjtik,
és azt időszakonként szállító járműre ürítik. Ahhoz, hogy az arató-cséplő gépnél ne jelentkezzen
várakozási idő, és teljesítmény-kiesés, a szállítást úgy kell szervezni, hogy az ürítés helyén és
időpontjában mindig rendelkezésre álljon szállító jármű. A munkaszervezés akkor optimális, ha a
szállítójárműveknél sem áll elő várakozási időveszteség.
A tervezésnél kiindulópontként kell figyelembe venni, hogy
– egy szállítólánccal több együtt dolgozó betakarítógépet (csoportot) célszerű kiszolgálni;
– az együtt dolgozó arató-cséplő gépek maggyűjtő tartályainak összes befogadóképessége
közel azonos legyen egy-egy szállítójármű teherbírásával;
– a szállítóláncba közel azonos teherbírású egységeket alkalmazzanak.
Mindezek figyelembevétele után a szállítólánc tervezését, a szállítójárművek darabszámát
– a szállítási távolság;
– a szállítási út összetétele és minősége;
– a haladási sebesség;
– a szállítójármű típusa;
– a szállítójármű teherbírása;
– a betakarítógép magtartályának befogadóképessége;
– az átrakó csiga teljesítménye – az ürítés időtartama;
– az együtt dolgozó betakarítógépek száma;
– a terményfogadás és lerakodás körülményei határozzák meg.
Egy-egy forduló időelemeinek felhasználásával, matematikai összefüggések segítségével
meghatározható a betakarítás szállítóeszköz-szükséglete, vagyis előre tervezhető az a
szállítólánc, amely adott betakarítógép-csoportot optimálisan kiszolgál. A tervezés első fázisa a
betakarítógép-csoport és a szállítólánc illesztése, vagyis a szállítójárművek teherbírása alapján az
együtt üzemeltetett arató-cséplő gépek számának meghatározása:

k=
ahol

Gh
Vt ⋅ γ ⋅η t

(db) ,

Gt – a szállítójármű teherbírása (kg),
Vt – a magtartály térfogata (m3),
γ – a termény térfogattömege (kg/m3),
ηt – a magtartály töltöttsége (%).

Amennyiben ezt az illesztést nem végezzük el, a szállítójárműveknél jelentkezhetnek tetemes
várakozási idők.
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A szállítóláncon belül a szállítójárművek számának számítási módszere a következő:
– a folyamatos üzem biztosításához az első betakarítógéphez tt (tt – a magtartály
telítődésének ideje) időközönként kell érkezni szállítójárműnek. Így a szállítójárművek
száma:
n=
azaz

Tf
tt

(db) ,

t sz + t ü + k ⋅ (t r + t b )
(db) ,
tt
Tf – egy forduló ideje (min),
tt – a betakarítógép magtartály feltöltődésének ideje (min),
tsz – a szállításban eltöltött idő (min),
tü – a lerakodás ideje (min),
tr – egy betakarítógép magtartály ürítési ideje (min),
tb – a betakarítógépekhez történő beállás ideje (min),
k – az együtt dolgozó betakarítógépek száma (db).
n=

ahol

3.3.2. A burgonya és cukorrépa szállításának szervezése

A betakarítás során a betakarítógépek, vagy gépsorok folyamatos kiszolgálást igényelnek.
Ahhoz, hogy ne legyen fennakadás, és ez által teljesítmény kiesés, a szállítást úgy kell szervezni,
hogy a megrakott jármű helyére azonnal újabb üres szállítójármű következzen. A szállításszervezés akkor optimális, ha az egyik oldalon sem következik be várakozási időkiesés.
A szervezésnél kiindulópontként célszerű figyelembe venni, hogy
– minden betakarítógéphez külön kell a szállítóláncot összeállítani;
– a szállítóláncon belül a betakarítógépek teherbírása közel azonos legyen.
A tervezés során itt is
– a szállítási távolság;
– a szállítási út összetétele és minősége;
– a haladási sebesség;
– a szállítójármű típusa;
– a szállítójármű teherbírása;
– a betakarítógép produktív teljesítménye;
– a lerakodás és terményfogadás körülményei szolgálnak alapul.
Egy-egy forduló időelemeinek felhasználásával számítás útján meghatározható a betakarítás
szállítóeszköz-szükséglete, vagyis előre tervezhető a szállítólánc, amely az adott betakarítógépet
optimálisan kiszolgálja.
A munkafolyamat időelemeinek a kiszámításával, a következő kifejezés segítségével juthatunk el
a végeredményhez:
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n=
ahol

Tf
tr

+1

(db) ,

n – a szállító járművek száma (db),
Tf – a szállító jármű forduló ideje (min),
tr – a rakodás ideje (min),

A főbb jellemzőkkel bővített összefüggések a tervezés során pontosabb eredményt adnak.
A cukorrépa betakarításának szállítógép-igénye az alábbi képlet segítségével határozható meg:
n=

T f ⋅ Q ⋅ vm ⋅ bm
600 ⋅ Gt

+ 1 (db) .

A burgonya betakarítás szállítógép-igényének megállapítására pedig a következő képlet szolgál:
n=
ahol

T f ⋅ Q ⋅ vm ⋅ c ⋅ l
600 ⋅ Gt

+ 1 (db) ,

c – betakarított sorok száma (db),
bm – a munkaszélesség (m),
Gt – a szállító jármű teherbírása (t),
l – a sortávolság (cm),
Q – a terméshozam (t/ha),
vm – a munkasebesség (km/h).

3.3.3. A szálastakarmány betakarítás szállításának szervezése

A szállítás szervezés az egyik fő hatékonyság-növelő tényező a betakarítás során. Helyes
szervezéssel növelhető a betakarítás teljesítménye, csökkenthető a szállítóeszközök száma és
fokozható a betakarítás biztonsága.
A szálas takarmányok rendről történő betakarításakor a rendfelszedő kocsinak közvetlen
kapcsolódó gépe nincs, ezért az üzem során az optimális idő alatt történő betakarításra, amely
meghatározza a szállítás szervezését. Az optimális időben történő betakarítás függvénye a
területnek, a területteljesítménynek, a produktív idő arányának és a kocsik számának.
Egy összetett szállítási-rakodási művelet jellemzői határozzák meg a rendfelszedő kocsi
teljesítményét:
Wt =

vm ⋅ bm ⋅ t r
600 ⋅ (t f + t r )

(ha / h) .

Végül a szükséges rendfelszedő kocsik száma a következő képlettel fejezhető ki:

n=

A
Wt ⋅ T03

(db) .
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Ha a produktív időt munkanapokra kívánjuk beosztani, akkor az összefüggés az alábbiak szerint
alakul:
n=
ahol

A
(db) ,
Wt ⋅ a ⋅ T01

A – betakarítandó terület (ha),
n – a rendfelszedő kocsik száma (db),
a – a betakarítási napok száma (db),
T01 – a műszakórák száma (h),
T03 – a betakarítás időtartama (h),
vm – a munkasebesség (km/h),
tf – a feltöltés ideje (h),
tr – a lerakodás ideje (h),
bm – a munkaszélesség (m).

A bálagyűjtő kocsik szükséges darabszáma
nk =

A
Wt ⋅ a ⋅ T01

(db) .

A bálaszállító tehergépkocsik szükséges darabszáma
ntgk =

Tf
tr + t f

(db) .

A szenázs és silókukorica betakarításának vezérgépe a betakarítógép. A lisztkészítésnél a szárító
produktív teljesítményének rendelik alá a betakarítást. A folyamatos üzem biztosítása állandó,
megszakítás-mentes forgású szállítóláncot igényel. A szecska átvétele a betakarítógép mellett
szinkron haladva történik. A szállítás különböző összetételű útpályákon folyik, az ürítést a
szállítójármű önürítő szerkezete végzi.
A munkafolyamat időelemeinek kiszámításával juthatunk el a végeredményhez.
n=

Tf
tr

+1

(db)

A főbb jellemzőkkel bővített összefüggés a tervezés során pontosabb eredményt adhat.
n=

T f ⋅ Q ⋅ vm ⋅ bm
G ⋅ Vr ⋅ γ

+ 1 (db)

A szállítás zökkenőmentességének biztosítására két szempontot kell figyelembe venni a
mindenkori tervezés során:
– az összes betakarítógéphez szervezzük meg a szállítóláncot;
– a szállítóláncba beállított járművek raktérfogata és teherbírása közel azonos legyen.

20

4. MUNKASZERVEZÉSI AJÁNLÁSOK
A szállítóeszközök kapacitását figyelembe véve – a gabonák betakarításánál – a
betakarítógépeket minden esetben csoportosan üzemeltessék. A nagyobb távolságú szállításokat
(8 km felett) tehergépkocsikkal gazdaságos végezni.
A burgonya és cukorrépa betakarításához a nagyobb hozamok miatt – a szállítójárművek
kiválasztásánál – a nagyobb teherbírású változatokat részesítsék előnybe. A raktérfogatok helyes
kialakításával és a haladási sebességek megfelelő összehangolásával csökkentsék a
veszteségeket.
A valamennyi növény betakarításához a szállítólánc tervezésénél a betakarítógép produktív
teljesítményét vegyék alapul.
A tervezésnél és a szállítójárművek kiválasztásánál az út- és terepviszonyokat vegyék
figyelembe. A tehergépkocsikat ott alkalmazzák, ahol nagy rakodási teljesítmény biztosítható és
érvényesül azok nagyobb haladási sebessége.
A járművek kiválasztásánál, a traktorok és pótkocsi összekapcsolásakor törekedjenek az energiagazdaságos kihasználására.
A szénakészítés technológiájában rövid szállítási távolságok mellett alkalmazzák a rendfelszedő
kocsikat. A kocsi felszedési teljesítményének növelésére nagyméretű, szűkített rendeket
alakítsanak ki a területen.
A bálagyűjtés során a bálakötegeket jól járható út mellé hordják össze, és a már betakarított
területeken át a legrövidebb útvonalat válasszák a kihordásra.
A szilázs készítés technológiájában rövid szállítási útvonalakat jelöljenek ki, és a járművek
teherbírását gondos feltöltéssel a lehető legnagyobb mértékben használják ki. Áthajtós
rendszernél tartalék erőgépet állítsanak be. A lisztkészítés és a silózás során gondos szervezéssel
biztosítsák a folyamatos üzemet. A betakarítógépeket szinkron-járatott szállítóeszközökkel
szolgálják ki. A szállítási távolság és a betakarítási teljesítmény függvényében válasszanak a
traktoros szállítójárművek és a tehergépkocsi között.
A korszerű, pótkocsis szállítás során végzett anyagmozgatási technológia sikeres és gazdaságos
alkalmazásának egyik előfeltétele a munka- és üzemszervezés mindenre kiterjedő gondos
kidolgozása és betartása.
Az anyagmozgatás munkafolyamatai közül a szállítás az egyik legösszetettebb, jelentős
szervezést igénylő folyamat. A szállítás munkaművelete az agrotechnikailag előírt időszakban a
betakarítási csúcsok üteméhez igazodik. A szervezés alapfeltétele a szükséges szállítóeszközök
időbeni biztosítása és azok munkaszervezésének helyes kialakítása.
A fentiek figyelembe vétele után az anyagmozgatási körfolyamat, s benne a szállítás
munkaműveletének tervezése a betakarítási műveletekhez kapcsolódó anyagmozgatás, melynek
az alábbi paraméterekre kell kiterjedni:
- a szállítási távolságot;
- a szállítóeszköz teherbírását;
- a szállítójármű járószerkezetét
- a rakodás/ürítés idejét;
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a betakarító gép teljesítményét;
a terményfogadás és ürítés körülményeit;
az együtt dolgozó anyagmozgató gépek számát;
a technológiai folyamatot.

A szállítás műszaki-technikai paramétereinek meghatározása során a gépre vonatkozó
jellemzőket az alábbiak szerint kell leírni – ezek a pótkocsi teljesítménye és a szállítási
körfolyamat ideje –, ami a pótkocsival szállító üzemeltetők számára megfelelő információt nyújt
a gép fő paramétereinek megismeréséhez.
1. A szállítási teljesítményt általában a gép alapidőre – effektív munkavégzést megvalósított
időelemre – vonatkoztatott teljesítményével jellemezzük, ami a szállított anyag
tömegének és a forduló idő hányadosa:
W 01=

60 ⋅ G
(t / h ) , ahol
T

G = a szállított anyag tömege (t)
T = egy forduló időtartama (min)
2. A szállítás során a pótkocsik az anyagokat szállítási körfolyamat elmeiként használják. A
pótkocsik egyik fontos jellemzője a körfolyamat egy ciklusideje, ami az egy pótkocsi
névleges terhelésének megfelelő anyagmennyiség szállításának összes időtartamát
magába foglalja:
t = t1 + t2 + t3 + t4 (s), ahol
t1 = a pótkocsi várakozási ideje, illetve beállása a rakodási művelethez (s)
t2 = a raktérfogat megrakása (s)
t3 = a tényleges szállítás művelet (névleges teherbírással) (s)
t4 = a pótkocsis szerelvény üresjárata (s)

