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Du?e zró?nicowanie wielko?ci gospodarstw na terenie Polski i Europy oraz
ró?norodno?? warunków pracy i przewa?aj?cych gatunków zbieranych ro?lin to
czynniki stymuluj?ce ci?g?y rozwój oferty producentów kombajnów zbo?owych
w zakresie maszyn du?ych i ma?ych.
Oczekiwania klientów równie? stale rosn? w zakresie wydajno?ci, minimalizacji strat, a tak?e jako?ci
zbieranego zbo?a. Zakupiony kombajn zbo?owy ma spe?nia? wymagania rolnika indywidualnego, du?ej
spó?ki rolnej, czy te? us?ugodawcy. I cho? konstrukcja i zasada dzia?ania poszczególnych maszyn jest
zasadniczo zbli?ona, producenci opracowuj? w?asne rozwi?zania w zakresie poszczególnych zespo?ów
roboczych. W ten sposób dostosowuj? maszyn? do okre?lonych warunków pracy, zwi?kszy? wydajno??,
ograniczy? zu?ycie paliwa czy zminimalizowa? straty. Przyk?adem mo?e by? chocia?by zespó? m?óc?coseparuj?cy. Przybra? on ju? kilka ró?nych form, od tradycyjnych, b?bnowo-klawiszowych, poprzez
hybrydowe, po zespo?y rotorowe z jednym lub dwoma wirnikami.

Zespó? m?óc?cy – ró?ne koncepcje b?bna
Najpopularniejszym rozwi?zaniem w zakresie om?otu i separacji ziarna wci?? jest klasyczny uk?ad
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sk?adaj?cy si? z b?bna m?óc?cego z dodatkowymi elementami wspomagaj?cymi om?ot, oraz
z klawiszowego uk?adu separuj?cego. Taki zespó? m?óc?cy mo?na spotka? w wi?kszo?ci modeli
kombajnów zbo?owych dost?pnych na rynku. Jednak zale?nie od klasy maszyny oraz opcji wyposa?enia jest
on w ró?ny sposób rozwijany.

Podstawowa konfiguracja zespołu omłotowego, składająca się z bębna młócącego oraz odrzutnika
słomy, może zostać rozszerzona o Turboseparator (fot. Deutz-Fahr)

Przyk?adowo w kombajnach zbo?owych Deutz-Fahr serii C6000 standardowo montowany jest b?ben
m?óc?cy o 8 cepach i ?rednicy 600 mm oraz odrzutnik s?omy. K?t opasania klepiska na poziomie 121°
przek?ada si? na du?? powierzchni? separacji, zapewniaj?c? wystarczaj?c? wydajno?? om?otu. Jednak
opcjonalnie dost?pny jest dodatkowy b?ben o ?rednicy 590 mm, wyposa?ony w 10 listew. Turbo-Separator
umieszczony tu? za odrzutnikiem s?omy zwi?ksza wydajno?? pracy maszyny o ok. 20%. Powoduje to, ?e
wi?kszo?? klientów decyduje si? w?a?nie na t? wersj? kombajnu.
Podobnie w przypadku maszyn Claas Avero, standardowy zespó? m?óc?cy mo?e zosta? doposa?ony
w trzeci b?ben, który wspomaga oddzielanie ziarna od s?omy. Rozwi?zanie nosi nazw? APS. Wed?ug
zapewnie? producenta, dzi?ki niemu w s?omie trafiaj?cej na wytrz?sacze pozostaje jedynie 10% ziarna.

2/5

agrofakt.pl
agrofakt
https://www.agrofakt.pl

Trzy b?bny na trudne warunki
Trzeci b?ben zespo?u om?otowego, pe?ni?cy rol? separatora obrotowego, stosowany jest tak?e
w kombajnach zbo?owych New Holland serii TC. Zwi?ksza on powierzchni? aktywnej separacji z 1,18 do
1,81 m2. W efekcie zbiór plonów w trudnych warunkach staje si? wydajniejszy, a regulowane obroty b?bna
oraz szczelina klepiska pozwalaj? dostosowa? parametry pracy zespo?u.
W maszynach oferowanych przez koncern AGCO: Massey Ferguson serii Activa S i Beta oraz Fendt serii C
i L znale?? mo?na uk?ad MCS, który wyró?nia si? przestawnym klepiskiem. W zale?no?ci od potrzeb mo?e
ono zosta? umieszczone pod separatorem, lub te? uniesione. Klepisko opuszcza si? w warunkach
zwi?kszonej wilgotno?ci oraz podczas zbioru ro?lin o d?ugiej s?omie, za? w przypadku plonu suchego
i ?atwego do om?otu mo?na je unie??. To stosunkowo proste rozwi?zanie w znacznym stopniu zwi?ksza
uniwersalno?? maszyny.

Firma Deutz-Fahr konsekwentnie trzyma się koncepcji klasycznego zespołu omłotowego
i separującego we wszystkich swoich kombajnach

Delikatne traktowanie s?omy
Nieco inaczej spraw? rozwi?zali konstruktorzy firmy John Deere. W przypadku zielono-?ó?tych kombajnów
zbo?owych serii W300 i W400 rozwini?ciem standardowego systemu m?óc?cego jest b?ben wst?pnego
m?ócenia PTC. Jest on jednak umieszczony przed b?bnem m?óc?cym. Wst?pne oddzielenie ziarna na tym
etapie powoduje odci??enie g?ównego b?bna m?óc?cego i w efekcie wzrost wydajno?ci pracy o 20%.
Szczelina klepiska obu b?bnów jest regulowana niezale?nie, co pozwala dostosowa? intensywno?? pracy do
warunków panuj?cych na polu. Przyk?adowo zaleca si? zwi?kszy? szczelin? w b?bnie PTC i zmniejszy?
w b?bnie g?ównym podczas zbioru ro?lin trudnych do om?otu. Z kolei podczas pracy w suchym ?anie
nale?y zwi?kszy? szczelin? obu klepisk w celu uzyskania dobrej jako?ci s?omy. W kombajnach
zbo?owych serii W zastosowano 10-cepowy b?ben m?óc?cy o ?rednicy 660 mm, którego pr?dko??
obrotow? mo?na zmniejszy? nawet o 25%, co równie? sprzyja zachowaniu wysokiej jako?ci s?omy. To
wa?ny argument dla rolników prowadz?cych w swoich gospodarstwach produkcj? zwierz?c?.
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Wysoka jakość pozyskiwanej słomy to wciąż silny argument przemawiający za kombajnami
klawiszowym (fot. New Holland)

10-cepowy b?ben m?óc?cy stosuje tak?e rosyjski producent kombajnów Rostselmash Vector i Acros.
?rednica równa 800 mm przek?ada si? na du?? bezw?adno??, która u?atwia zbiór wilgotnych oraz
nierównych upraw. K?t opasania klepiska na poziomie a? 130° powoduje, ?e w zespole wym?acane jest a?
95% ziarna, pomimo zastosowania tylko jednego b?bna i odrzutnika s?omy.

Kombajny zbo?owe wy?szej klasy
Powy?sze rozwi?zania, oparte na 2- i 3-b?bnowym zespole om?otowym, stosowane s? zazwyczaj
w maszynach ni?szej i ?redniej klasy. Du?e kombajny zbo?owe maj? bardziej rozbudowane zespo?y
om?otowe, wyposa?one niejednokrotnie w nawet 4 aktywne elementy. Tak jest w przypadku maszyn New
Holland serii CX. Separator obrotowy Straw Flow wyposa?ony jest w klepisko z dwupozycyjn? regulacj?,
która w po??czeniu z dwustopniow? zmian? pr?dko?ci obrotowej pozwala dostosowa? parametry pracy do
ró?nych gatunków zbó? oraz warunków wilgotno?ciowych. Z kolei klepisko g?ównego b?bna m?óc?cego
z uk?adem Opti-Tresh ma mo?liwo?? odchylenia jego tylnej cz??ci, co zmniejsza intensywno?? pracy
i poprawia jako?? pozyskiwanej s?omy.

Skuteczna separacja
Seri? kombajnów zbo?owych T marki John Deere wyposa?ono w zaawansowany zespó? m?óc?cy,
zawieraj?cy w sobie g?adki wa?ek przyspieszacza i du?y b?ben nasi?bierny umieszczone bezpo?rednio za
b?bnem m?óc?cym. Ich zadaniem jest p?ynne przekazywanie masy ?niwnej do separatora o ?rednicy 800
mm, który obraca si? z pr?dko?ci? 760 obr./min, lub 380 obr./min w przypadku zbioru rzepaku oraz ro?lin
grubonasiennych, a nawet 270 obr./min (opcjonalny zestaw do zbioru kukurydzy). Producent zdecydowa?
si? obni?y? obroty tego elementu z 900/450 obr./min z uwagi na skuteczniejsz? separacj? wynikaj?c?
z d?u?szego czasu obróbki materia?u.
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Większość modeli kombajnów dostępnych na rynku wyposażonych jest w klawiszowy zespół
separujący (fot. Claas)

Na uwag? zas?uguje tak?e nowy model z oferty firmy Rostselmash, RSM 161. Jego sercem jest zespó?
m?óc?cy Tetra Processor, sk?adaj?cy si? z 4 elementów. Za b?bnem m?óc?cym o ?rednicy 800 mm
umieszczono b?ben przekazuj?cy mas? do separatora o ?rednicy 750 mm. Za separatorem pracuje odrzutnik
s?omy. ??czna powierzchnia om?otu wynosi a? 3,3 m2. Wed?ug zapewnie? producenta, Tetra Processor
dobrze radzi sobie w warunkach podwy?szonej wilgotno?ci.

Inne koncepcje om?otu i separacji
Warto zauwa?y?, ?e firma Deutz-Fahr trzyma si? koncepcji klawiszowego systemu separacji i rozwija j?
nawet w najwi?kszych kombajnach zbo?owych ze swojej oferty. W maszynach innych marek klasyczne
wytrz?sacze mo?na znale?? w wi?kszo?ci kombajnów zbo?owych. Wyj?tkiem s? jednak flagowe modele,
gdzie stosowane s? ró?norodne rozwi?zania rotorowe. Case IH natomiast w ogóle nie oferuje kombajnów
klawiszowych – producent postawi? na sprawdzony system jednorotorowy o nazwie Axial-Flow. Wi?cej
szczegó?ów na temat kombajnów zbo?owych z rotorowym oraz hybrydowym zespo?em m?óc?coseparuj?cym zamie?cimy ju? wkrótce.
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