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Streszczenie

W pracy dokonano przegl¹du konstrukcji kombajnów do zbioru ziemniaków i warzyw okopowych produkowanych przez firmy
o œwiatowej renomie. Szczególn¹ uwagê zwrócono na g³ówne zespo³y robocze, których funkcjonowanie decyduje o jakoœci
otrzymanego produktu w postaci bulw.

POSTÊP W BUDOWIE KOMBAJNÓW DO ZBIORU
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Wstêp

Podzia³ kombajnów do zbioru ziemniaków

Produkcja ziemniaków charakteryzuje siê du¿¹ praco-
ch³onnoœci¹, a nak³ady ponoszone na zbiór bulw mog¹
stanowiæ 40-50% ogólnych nak³adów [3, 4, 5]. Zbiór bulw
realizowany kombajnami wi¹¿e siê niekiedy z nieodpowiedni¹
ich jakoœci¹, która nie odpowiada wymaganiom gospodarki
wolnorynkowej [6]. W³aœciwy dobór sprzêtu do warunków
zbioru oraz odpowiednia obs³uga maszyn pozwala na
uzyskanie wysokiej jakoœci produktu. Pe³ne zmechanizowanie
zbioru ziemniaków realizowane kombajnami wymaga du¿ej
starannoœci wykonania zabiegu, który mo¿e decydowaæ o op³a-
calnoœci ca³ej produkcji. Zbiór bulw prowadzony w trudnych
warunkach klimatyczno-glebowych wp³ywa niekorzystnie na
ich jakoœæ okreœlan¹ równie¿ iloœci¹ uszkodzeñ i zawartoœci¹
zanieczyszczeñ (kamieni, pozosta³oœci ³êcin i chwastów, bry³
gleby).

Celowe zatem wydaje siê dokonanie przegl¹du konstrukcji
kombajnów produkowanych przez firmy o œwiatowej renomie.
Szczególn¹ uwagê zwrócono na g³ówne zespo³y robocze,
których funkcjonowanie decyduje o jakoœci otrzymanego
produktu w postaci bulw.

Kombajny umo¿liwiaj¹ kopanie ziemniaków, oddzielanie
bulw od gleby, ³êcin, kamieni i innych zanieczyszczeñ oraz
gromadzenie bulw w zbiorniku maszyny lub ich transporto-
wanie bezpoœrednio na jad¹cy obok zestaw transportowy [1, 2].

Kombajny do zbioru ziemniaków s¹ produkowane jako
maszyny:
- jednorzêdowe ze zbiornikiem o ³adownoœci 2, 3 lub 4 tony,

które s¹ jednostkami przyczepianymi,
- dwurzêdowe ze zbiornikiem na ziemniaki o ³adownoœci

oko³o 6 ton, które s¹ jednostkami przyczepianymi,
- dwurzêdowe przyczepiane, które nie zosta³y wyposa¿one

w zbiornik ziemniaków; wykopane ziemniaki s¹ transpo-
rtowane na jad¹cy obok zestaw transportowy,

- dwurzêdowe jednostki samobie¿ne, które zosta³y
wyposa¿one w zbiornik bulw du¿ej ³adownoœci (R 3000
MEGA firmy belgijskiej Dewulf ³adownoœæ zbiornika
6 ton, R 5000 MEGA ³adownoœæ zbiornika 12 ton), rys. 1,

- dwurzêdowe jednostki samobie¿ne, które nie zosta³y wy-
posa¿one w zbiornik ziemniaków; wykopane ziemniaki s¹
transportowane na jad¹cy obok zestaw transportowy
(R 4060 MEGAfirmy belgijskiej Dewulf), rys. 2,

- trzyrzêdowe jednostki samobie¿ne (np. ZM3 firmy
AMAC), rys. 3,

- czterorzêdowe samojezdne jednostki wyposa¿one w zbior-
nik du¿ej ³adownoœci (np. maszyny SF 150-60 firmy

Grimme, Terra Melix firmy Holmer - ³adownoœæ zbiornika
16 ton),

- czterorzêdowe samojezdne jednostki, które nie s¹ wyposa-
¿ane w zbiornik na ziemniaki (SF 3000 firmy Grimme).

Dwurzêdowe kombajny GZ 1700 DL/DLS oferowane
przez firmê Grimme przeznaczone s¹ do zbioru ziemniaków
i warzyw korzeniowych (marchew, buraki æwik³owe, cebula,
pietruszka). Maszyny te wyposa¿ane s¹ w dwa g³ówne prze-
noœniki separuj¹ce, z których pierwszy mo¿e mieæ budowê
kaskadow¹ (wyposa¿enie opcjonalne kombajnów DLS). Ten
unikalny system przenoœnika kaskadowego zapewnia
efektywne wydzielanie gleby ze strumienia masy dostarcza-
nego przez zespó³ wyoruj¹cy. Regulacja wysokoœci kaskad
umo¿liwia dostosowanie intensywnoœci oddzia³ywania tego
zespo³u na obrabiany materia³ w zale¿noœci od warunków
glebowych i cech fizycznych bulw.

Przegl¹d konstrukcji wybranych kombajnów

Rys. 1. Samobie¿ny dwurzêdowy kombajn do zbioru ziemnia-
ków R5000 MEGA (Dewulf)
Fig. 1. Two-row self-propelled potato harvester R5000
MEGA (Dewulf)



Rys. 2. Samobie¿ny dwurzêdowy kombajn do zbioru
ziemniaków R4060 (Dewulf)
Fig. 2. Two-row self-propelled potato harvester R4060
(Dewulf)

Takie rozwi¹zanie eliminuje wstrz¹sacze i zapewnia
delikatny zbiór du¿ych i ciê¿kich bulw nawet w niskich
temperaturach. W celu polepszenia efektywnoœci pracy
pierwszego przenoœnika o budowie tradycyjnej stosowany jest
wstrz¹sacz aktywny wspomagany hydraulicznie, który
usytuowany jest w przedniej czêœci tego zespo³u. Wyposa-
¿eniem dodatkowym mo¿e byæ wstrz¹sacz obrotowy
umieszczany w koñcowej czêœci przenoœnika. Wymienione
elementy robocze wspomagaj¹ kruszenie bry³ gleby przenoszo-
nej przez przenoœnik i odsiewanie jej rozdrobnionych czêœci.

Kombajny z serii GZ 1700 DL/DLS mog¹ byæ wyposa¿ane
w cztery podstawowe wersje zespo³ów separuj¹cych, które
odpowiednio dobrane do warunków zbioru pozwalaj¹ na
skuteczne oddzielanie resztek ³êcin, porostu, bry³ gleby oraz
kamieni od bulw. Pierwszym z nich jest separator rolkowo-
gwiazdowy, który przeznaczony jest do pracy maszyny na
glebach lekkich i œrednich. Zbudowany jest z trzech par rolek,
wyposa¿onych w elementy gwiazdowe, oraz g³adkiej rolki
stalowej, która obracaj¹c siê w kierunku przeciwbie¿nym do
pozosta³ych rolek pe³ni g³ównie rolê oddzielacza ³êcin.
Separator DemiMultiSep zbudowany jest z trzech par rolek
obracaj¹cych siê przeciwbie¿nie. Wymienione pary robocze
sk³adaj¹ siê z g³adkiej rolki gumowej oraz rolki z ³opatkowymi
elementami z poliuretanu. Zmian po³o¿enia rolek g³adkich
w stosunku do wspó³pracuj¹cych z nimi rolek ³opatkowych
pozwala na przystosowanie tego zespo³u do pracy w ró¿nych
warunkach. Separator MultiSep stanowi rozbudowana wersjê
zespo³u DemiMultiSep. Sk³ada siê z piêciu par rolek obraca-
j¹cych siê równie¿ przeciwbie¿nie. D³uga droga separacji
pozwala na skuteczn¹ pracê tego zespo³u z materia³em
zawieraj¹cym pozosta³oœci ³êcin, bry³ gleby oraz ma³e
kamienie. Hydrauliczny napêd rolek tego zespo³u pozwala na

skutecznie funkcjonuj¹cy system zabezpieczaj¹cy go przed
uszkodzeniami. Wstêpna faza zakleszczania siê kamieni
w sekcji wspó³pracuj¹cych ze sob¹ rolek powoduje wzrost
oporu w uk³adzie napêdowym, który staje siê sygna³em do
zmiany kierunku ich obracania siê. Wyrzucane wtedy kamienie
s¹ transportowane wraz z bulwami do nastêpnych zespo³ów
roboczych maszyny. Na gleby wyj¹tkowo ciê¿kie oferowany
jest separator rolkowy o zasilaniu osiowym. Zbudowany jest
z dziewiêciu par rolek, które w wersji podstawowej stanowi¹
zestawy sk³adaj¹ce siê z rolki g³adkiej i spiralnej. W przedniej
czêœci tego zespo³u znajduje siê równie¿ dodatkowa para rolek
(g³adka i spiralna), które s¹ usytuowane prostopadle do
pozosta³ej sekcji rolek. Zadaniem tej pary rolek jest usuwanie
³êcin i stolonów ze strumienia masy, który nastêpnie przekazy-
wany jest do osiowo zasilanego separatora rolkowego. Na
szczególne podkreœlenie zas³uguje specjalne wyposa¿enie tego
zespo³u, które mo¿e sk³adaæ siê z rolek o ró¿nej budowie i œre-
dnicy.

Maszyny wyposa¿ane w separator rolkowy mog¹ pracowaæ
z wy³¹czeniem tego zespo³u. W miejsce „brakuj¹cego” wtedy
ogniwa procesu technologicznego stosuje siê dodatkowy
transporter, który stanowi przed³u¿enie drugiego przenoœnika
odsiewaj¹cego (wersja standardowa okreœlana symbolem
BP1). Wersja de lux (oznaczona symbolem BP2) polega na
zastosowaniu przenoœnika, który w zale¿noœci od potrzeb
hydrauliczne wy³¹czony z udzia³u w procesie technolo-
gicznym. Wykluczenie z pracy separatora rolkowego jest nie-
zwykle przydatne podczas zbioru ziemniaków w bardzo
korzystnych warunkach (sucha i ³atwo przesiewaj¹ca siê
gleba). Stosowane rozwi¹zanie pozwala na zbiór warzyw
korzeniowych, które z racji swojego kszta³tu by³yby nara¿one
na liczne uszkodzenia powodowane separatorem rolkowym.

Rys. 3. Samobie¿ne kombajny do zbioru ziemniaków ZM2 i ZM3
(AMAC)
Fig. 3. Self-propelled potato harvesters ZM2 and ZM3 (AMAC)
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Dodatkowym wyposa¿eniem kombajnów z serii GZ 1700
Dl/DLS mo¿e byæ: stó³ selekcyjny obs³ugiwany przez cztery
osoby, przenoœnik (oddzielacz ³êcin) i resztek stolonów oraz
transporter drobnych ³êcin. Wersja maszyny z transporterem
³êcin nie ma separatora, lecz dodatkowy przenoœnik odsie-
waj¹cy z mechanicznie napêdzanym wstrz¹saczem rolkowym.
Hydraulicznie zmieniane pochylenie tego transportera pozwala
na dostosowanie go do warunków pracy i zapewnia skuteczne
jego funkcjonowanie. Zbiór ziemniaków w warunkach du¿ej
iloœci ³êcin, stolonów i d³ugich ³odyg chwastów wymaga czêsto
stosowania dodatkowego zabiegu, którego zadaniem jest
skuteczne oddzielenie wymienionych sk³adników od bulw.
W tym celu stosuje siê dodatkowe przenoœniki, które nazywa
siê oddzielaczami ³êcin i stolonów. Kombajny firmy Grimme
wyposa¿a siê w przenoœnik o rzadko rozmieszczonych prêtach,
którego prêdkoœæ jest znacznie mniejsza ni¿ przenoœnika odsie-
waj¹cego. Omawiany zespó³ usytuowany jest nad przenoœni-
kiem odsiewaj¹cym. Szeroki rozstaw prêtów tego zespo³u
zapewnia ³atwe przedostawanie siê pomiêdzy nimi bulw, które
spadaj¹ na przenoœnik odsiewaj¹cy usytuowany pod oddzie-
laczem. Oddzielanie ³êcin i stolonów od bulw jest powodo-
wane ró¿nic¹ prêdkoœci liniowych wspó³pracuj¹cych ze sob¹
przenoœników oraz hamuj¹cego oddzia³ywania ³opatek szeregu
„zapór” na przemieszczaj¹ca siê masê bulw z ³êcinami i stolo-
nami.

Maszyny z serii SE 150-60/SF 150-60 maj¹ trzy separatory,
z których ostatni mo¿e byæ wyposa¿any w ró¿ne podzespo³y
w zale¿noœci od warunków glebowych. Pierwszy separator
sk³ada siê z przenoœnika z gêsto usytuowanymi listwami gu-
mowo-parcianymi, które wyposa¿ono w elastyczne kolce
rozmieszczone w dwóch rzêdach oraz dwóch rolek odchy-
laj¹cych o regulowanej wysokoœci ich po³o¿enia. Jego zadanie
polega na usuwaniu lekkich odpadów i kierowaniu pozosta³ej
masy materia³u na drugi separator. Zmian¹ k¹ta pochylenia
tego przenoœnika oraz ustalaniem wysokoœci po³o¿enia rolek
odchylaj¹cych reguluje siê stopieñ separacji. Drugi separator
zbudowany jest z przenoœnika gumowo-palcowego oraz dwóch
rolek odchylaj¹cych. Pe³ni on podobn¹ funkcjê jak pierwszy
separator - usuwanie lekkich i drobnych odpadów z materia³u
kierowanego do koñcowego separatora. Separator trzeci kie-
ruje bulwy na stó³ selekcyjny. Mo¿e byæ wyposa¿any w trzy
opcje w zale¿noœci od warunków pracy, a zw³aszcza glebo-
wych. Wersja oznaczona symbolem UB przeznaczona jest do
gleb maj¹cych tendencjê do zbrylania siê, lecz zawieraj¹cych
niewielk¹ iloœæ kamieni. Zbudowany jest z transportera
gumowo-palcowego z rolk¹ odchylaj¹c¹ oraz wspó³-
pracuj¹cego z nim przenoœnika z dwoma rzêdami palców,
których zadaniem jest oczyszczanie bulw oraz rozbijanie bry³
gleby. Do gleb kamienistych stosuje siê separator oznaczony
symbolem SB, który w miejscu przenoœnika z dwoma rzêdami
palców ma wyposa¿enie sk³adaj¹ce siê z piêciu rzêdów
szczotek elastycznych. Zmiana wysokoœci ustawienia szczotek
oraz dostosowanie ich prêdkoœci decyduje o intensywnoœci
oddzielania kamieni od bulw. Trzecia wersja koñcowego
separatora kombajnu (typ NB) przeznaczona jest do pracy na
glebach lekkich, które nie zawieraj¹ kamieni i bry³ gleby.
Stanowi go przenoœnik gumowo-palcowy wraz z zespo³em
odchylaj¹cym w postaci rolki o zmiennej wysokoœci ustawie-
nia. Materia³ transportowany trzecim separatorem dostaje siê
na stó³ selekcyjny napêdzany hydraulicznie. Poprzez p³ynn¹
zmianê prêdkoœci przemieszczania siê przenoœnika selekcyj-
nego mo¿emy decydowaæ o jakoœci produktu koñcowego. Po
ka¿dej stronie przenoœnika selekcyjnego jest miejsce dla
dwóch osób. Koñcowym etapem procesu realizowanego przez
kombajn jest transportowanie bulw do zasobnika z ruchom¹
pod³og¹, która jest pokryta miêkk¹ wyk³adzin¹.

Zastosowanie uk³adu regulacji nacisku rolek kopiuj¹cych
na redliny ogranicza ryzyko uszkodzeñ bulw oraz zapobiega
nadmiernemu zagêszczaniu gleby, które mo¿e doprowadzaæ do
zbrylania siê i zwiêkszania g³êbokoœci wyorywania.
Zagêszczanie redlin na glebach lekkich mo¿e powodowaæ zbyt
wczesne ich rozluŸnianie, które bêdzie utrudnia³o przep³yw
materia³u do dalszej „obróbki”. Dodatkowe wyposa¿enie w po-
staci zbiornika na kamienie pozwala na ich gromadzenie, które
nastêpnie mo¿na usun¹æ z pola. Rynna do nape³niania skrzyñ
ogranicza uszkodzenia bulw i eliminuje ich straty w wyniku
kontrolowania natê¿enia przep³ywu plonu do skrzyñ. Znacz¹c¹
rolê w tym zespole pe³ni¹ podwieszane pasy, które zmniejszaj¹
wysokoœæ spadania bulw na dno rynny. Zastosowanie doda-
tkowego separatora sk³adaj¹cych siê piêciu rolek wyposa-
¿onych w tarcze (dyski) pozwala na ustalenie maksymalnej
wielkoœci bulw, które maj¹ zostaæ usuniête z plonu. W wymie-
nionym separatorze mo¿ne dokonywaæ wymiany dysków,
w zale¿noœci od wielkoœci po¿¹danej frakcji bulw.

Kombajny z serii 75 RB 30 /40-80 RB 40 w³oskiej firmy
IMAC mog¹ byæ wyposa¿ane w dwa zestawy rolek zasilanych
stycznie, z których jeden umieszczono przed sto³em sele-
kcyjnym a drugi za nim. Pierwszy z nich ma na celu zmniej-
szenie obci¹¿enia personelu obs³uguj¹cego stó³ oraz doczy-
szczenie bulw. Drugi natomiast spe³nia przede wszystkim
funkcjê sortownika oddzielaj¹cego drobne bulwy.

Dwurzêdowe kombajny z serii UN 2400 firmy Kverneland
wyposa¿ono w hydraulicznie napêdzany przenoœnik gumowy,
który umieszczono nad g³ównym transporterem odsiewa-
j¹cym. Jego zadanie polega wspomaganiu procesu separacji
i zapobieganiu staczania siê bulw w kierunku przedniej czêœci
maszyny. Wymienione kombajny wyposa¿ono w walcowo-
œlimakowy separator o zasilaniu osiowym (18 rolek o œrednicy
82 mm lub 92 mm), którego szerokoœæ robocza jest równa
szerokoœci g³ównego przenoœnika (1650 mm).

Samobie¿ny kombajn SF 150-60 firmy Grimme jest
logiczn¹ kontynuacj¹ koncepcji maszyny SE 150-60. Technika
wyorywania jest identyczna jak w maszynie SE 150-60.
Dodatkowo kombajn ten standardowo jest wyposa¿any w ca³-
kowicie zautomatyzowany system steruj¹cy sprzê¿ony z pod-
gl¹dem 4 kamer wideo i monitor z programowaln¹ iloœci¹
klatek na sekundê.

Wysoka manewrowoœæ maszyny wynika z niewielkiej jej
d³ugoœci oraz budowy kó³ przednich (bliŸniaczych). W kombi-
nacji ze skrêtn¹ tyln¹ osi¹ daje to niewielki promieñ skrêtu.
Du¿e opony do jazdy po miêkkim gruncie nie wywieraj¹
du¿ego nacisku na pod³o¿e i pomagaj¹ podczas pracy na
glebach o znacznej zawartoœci wody. Operator ma dobr¹
widocznoœæ zarówno na zespó³ wyoruj¹cy, jak i stó³ selekcyjny
oraz zasobnik. Hydraulicznie sterowana szybkoœæ jazdy w po-
³¹czeniu z p³ynn¹ zmian¹ prêdkoœci przesuwu g³ównych
przenoœników roboczych czyni ten kombajn ³atwym w kiero-

Rys. 4 . Samobie¿ny kombajn do zbioru ziemniaków SE 150-60
(Grimme)
Fig. 4. Self- propelled potato harvester SE 150-60 (Grimme)
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waniu i zapewniaj¹cym optymalne warunki zbioru bulw.
Najnowsza oferta firmy Grimme dotyczy czterorzêdowych

kombajnów z serii GV 3000 i SF 3000, które s¹ wyposa¿ane w
dwa g³ówne przenoœniki odsiewaj¹ce oraz krótki przenoœnik
usytuowany bezpoœrednio za zespo³em wyoruj¹cym. Maszyny
z wymienionej serii mog¹ byæ wyposa¿ane w dwie wersje
separatorów. Pierwszy z nich zbudowany jest z piêciu par rolek
obracaj¹cych siê przeciwbie¿nie. Wyposa¿enie standardowe
ka¿dej wspó³pracuj¹cej pary roboczej sk³ada siê z rolki g³adkiej
i rolki z elementami gwiazdowymi lub spiralnymi (elementy
spiralne stosuje siê do pracy w wyj¹tkowo mokrej glebie).
W miejsce rolek g³adkich mog¹ byæ stosowane rolki spiralne
gumowe lub stalowe. Te ostatnie przeznaczone s¹ do pracy
maszyny na glebach suchych z du¿¹ iloœci¹ kamieni i twardych
bry³. Maszyny oznaczone symbolem SF 3000 stanowi¹ jedno-
stki samobie¿ne, w których znaczna czêœæ masy maszyny przy-
pada na dwie gumowe g¹sienice. Kombajny samobie¿ne mog¹
byæ wyposa¿ane w zespó³ œcinaj¹cy ³êciny.

Rys. 5. Samobie¿ny kombajn do zbioru ziemniaków GV 3000
(Grimme)
Fig. 5. Self -propelled potato harvester GV 3000 (Grimme)

Samobie¿ne kombajny z serii R 5000 MEGA belgijskiej
firmy Dewulf wyposa¿a siê w interesuj¹ce rozwi¹zania uk³adu
jezdnego i zespo³ów roboczych. Maszyna o masie 24 tony
opiera siê na piêciu hydrostatycznie napêdzanych ko³ach, z któ-
rych cztery tylne zamontowano na wspólnej osi. Sterowanie
wszystkimi ko³ami jezdnymi daje mo¿liwoœæ przemieszczania
siê maszyny zgodnie z chodem psa oraz zapewnia ³atwe
manewrowanie na uwrociach. Nie bez znaczenia jest tak¿e
zmniejszenie zu¿ycia tylnych opon oraz ograniczone oddzia-

³ywanie na glebê. Ko³a prawej strony maszyny mog¹ mieæ
budowê kó³ bliŸniaczych o odpowiednio du¿ym rozstawie
odpowiadaj¹cym rozstawowi rzêdów. Takie dostosowanie
maszyny zapobiega niszczeniu redlin, a tym samym ogranicza
uszkadzanie bulw przez ko³a. Kombajny z wymienionej serii
wyposa¿ane s¹ w cztery g³ówne przenoœniki robocze
(odsiewaj¹ce), z których pierwszy ma d³ugoœæ 4,2 m. Du¿a
szerokoœæ tych przenoœników (1,7 m) zapewnia skuteczne
oddzielanie gleby z racji ma³ej gruboœci warstwy materia³u
przemieszczaj¹cego siê po nim. Na szczególne podkreœlenie
zas³uguje rozwi¹zanie zespo³u oddzielaj¹cego ³êciny, który
sk³ada siê z dwóch ukoœnie usytuowanych przenoœników
gumowo-palcowych. Zwiêkszenie znaczenia tych przeno-
œników w procesie roboczym uzyskuje siê przez oddzia³ywanie
na nie wstrz¹saczami aktywnymi. Pe³ni¹ one wtedy równie¿
rolê przenoœnika oddzielaj¹cego drobne bry³y gleby oraz ma³e
bulwy i kamienie. Materia³ staczaj¹cy siê z pierwszego prze-
noœnika (oddzielacza ³êcin) dostarczany jest krótkim trans-
porterem do podnoœnika cylindrycznego (ko³owego) o du¿ej
szerokoœci (1,2 m). W dalszym etapie przenoœnik poziomy
zasila drugi oddzielacz ³êcin, usytuowany powy¿ej pierwszego
oddzielacza. Bulwy staczaj¹ce siê z tego oddzielacza
przemieszczane s¹ poœrednim transporterem do przenoœnika
zasilaj¹cego zbiornik, o ³adownoœci wynosz¹cej 12 ton.
Rozk³adana konstrukcja zbiornika wraz z du¿ym poprzecznym
wysiêgiem bocznym umo¿liwia pracê maszyny z bezpo-
œrednim wy³adunkiem bulw na œrodki transportowe. Jest to nie-
zmiernie korzystna zaleta dla gospodarstw, które nie s¹ wypo-
sa¿one w przyczepy o du¿ej ³adownoœci. Zapewnienie ci¹g³ego
wy³adunku plonu ze skrzyni ³adunkowej kombajnu umo¿liwia
pracê ze wspó³pracuj¹cymi œrodkami transportowymi o mniej-
szej ³adownoœci. Wart równie¿ dodaæ, ¿e omawiane maszyny
z serii R 5000 MEGA s¹ niezmiernie przydatnymi w ramach
jednostek us³ugowych z racji szybkiego przemieszczania siê
(po drogach o dobrej nawierzchni z prêdkoœci¹ do 33 km/h).
Du¿a moc silnika kombajnu (435 KM) wraz z bezstopniow¹
regulacj¹ prêdkoœci g³ównych transporterów roboczych umo-
¿liwia dostosowanie prêdkoœci zbioru do warunków i zape-
wnienie odpowiedniej jakoœci plonu (uszkodzenia, straty,
zanieczyszczenia).

Przyczepiane kombajny z serii Lexia 1500-1700 firmy
Dewulf charakteryzuj¹ siê interesuj¹cym rozwi¹zaniem
zespo³u podaj¹cego materia³ do górnej czêœci maszyny. Zasto-
sowano w tym celu hydraulicznie napêdzany transporter, które-
go widok boczny ma kszta³t zbli¿ony do banana. Wymieniony
zespó³ usytuowano w tylnej czêœci kombajnu i jest on zasilany
materia³em dostarczanym przez separator rolkowy wyposa-
¿ony w gumowe elementy. Materia³ transportowany przenoœni-
kiem w kszta³cie banana dostaje siê na krótki transporter
poœredni, który jest usytuowany przed rolkowo-tarczowym
odsiewaczem drobnych kamieni i bry³. Materia³ stanowi¹cy
rozkruszone bry³y gleby oraz drobne kamienie i drobne bulwy
spada na poprzeczny przenoœnik prêtowy, na którym
najdrobniejsze frakcje zostaj¹ oddzielone. Pozosta³a zawartoœæ
jest transportowana w kierunku napêdzanej rolki gumowej
pe³ni¹cej rolê ekranu, której po³o¿enie wzglêdem przenoœnika
zasilaj¹cego mo¿na regulowaæ. Materia³ o wiêkszej gêstoœci
(kamienie) dostarczany jest do górnych czêœci rolki, który
nastêpnie jest transportowany poza maszynê. Bulwy
ziemniaków kierowane s¹ natomiast w kierunku przeciwnym
i spadaj¹ na ukoœnie usytuowany przenoœnik, którym s¹ trans-
portowane do zespo³u wy³adowczego maszyny. W górnej
czêœci kombajnu znajduje siê stó³ selekcyjny obs³ugiwany
przez 8 osób. Sk³ada siê on z dwóch przenoœników, pomiêdzy
którymi znajduje siê transporter usuwaj¹cy zanieczyszczenia
poza przedni¹ czêœæ maszyny.
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Podsumowanie

Kombajny do zbioru ziemniaków oferowane przez produ-
centów o œwiatowej renomie maj¹ czêsto budowê modu³ow¹,
która pozwala na ³atwe i szybkie ich przystosowanie do pracy
w ró¿nych warunkach (glebowych, atmosferycznych, rodzaj
uprawy). Do podstawowych zespo³ów o modu³owej budowie
nale¿¹ separatory rolkowe (rolkowo-gwiazdowe), które ró¿ni¹
siê kszta³tem i liczb¹ tworz¹cych je elementów roboczych oraz
rozmieszczeniem i usytuowaniem wzglêdem g³ównej osi
maszyny. Najnowszej generacji maszyny samobie¿ne
wyposa¿a siê w hydrostatycznie napêdzane ko³a (lub gumowe
g¹sienice i ko³a), sterowanie którymi zapewnia ³atwe
manewrowanie na uwrociach. Aby wyeliminowaæ niszczenie
redlin przez ko³a jezdne, zapewnia siê ich odpowiednie
rozmieszczenie, np. stosuj¹c ko³a bliŸniacze o du¿ym
rozstawie, odpowiadaj¹cym rozstawowi rzêdów. Pe³na
kontrola pracy zespo³ów roboczych maszyn samobie¿nych
realizowana na bazie kamer wideo zapewnia wysoki komfort
pracy operatorowi i wp³ywa na wzrost wydajnoœci maszyny
oraz jakoœæ zbieranych plonów.
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PROGRESS IN ENGINEERING OF POTATO AND VEGETABLE ROOT HARVESTERS

Summary

The article presents the review of potato and vegetable root harvesters design offered by leading world producers. A special
attention was paid to main working units whose performance determines the final product quality.
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