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1 UVOD
Travinje je kmetijsko zemljišče, ki je poraslo z vegetacijo, v kateri prevladujejo trave, poleg
teh so v travni ruši prisotne še metuljnice in zeli. Leta 2018 je bilo v Sloveniji v uporabi
477.296 ha kmetijskih zemljišč, pri čemer večinski del predstavljajo trajni travniki in pašniki
s kar 277.172 ha, sledijo njive, ki prestavljajo 172.341 ha, najmanjši delež kmetijskih
zemljišč pa predstavljajo trajni nasadi, le 27.783 ha (SURS, 2019).
Slovenija je po zatravljenosti na tretjem mestu, večji odstotek zatravljenosti imata samo še
Irska in Švica. Vzroki za tako obsežno zatravljenost v Sloveniji so: vlažno podnebje, tla,
razgiban relief in višje nadmorske višine (Urankar, 2010).
V Sloveniji ima travinje velik pomen za živinorejo, saj krma, ki je pridelana na travinju,
predstavlja pomemben vir krme za govedo in drobnico. Izkoriščanje travnatega sveta v
Sloveniji poteka na tri načine: neposredno s pašo, posredno s košnjo ali kombinirano, tako
imenovan pašno - košni sistem (KGZS, 2018).
Večji del energijske porabe v kmetijstvu predstavlja plinsko olje za pogon kmetijskih strojev,
in sicer kar 49,6 % (Poje in sod., 2018), kar pa je povezano tako z izpusti kakor tudi s stroški
na kmetijskih gospodarstvih in v ostalih kmetijskih podjetjih. Ker so v zadnjih nekaj
desetletjih veliki pritiski na osnovi odkupnih cen kmetijskih proizvodov, je za posamezno
kmetijo pomembno, kakšen ekonomski input ima s pridelavo krme. Na drugi strani pa je
povprečno kmetijsko gospodarstvo v Sloveniji leta 2016 obdelovalo 0,10 ha trajnih
travnikov in pašnikov, kar je več v primerjavi z letom 2013. Pomembno pa je tudi dejstvo,
da je bilo v letu 2016 število kmetijskih gospodarstev manjše za 2314 kmetij glede na leto
2013 (SURS, 2016), kar kaže na jasen trend zmanjševanja števila kmetijskih gospodarstev
in povečevanje posameznih kmetijskih gospodarstev. Zato so kmetje primorani posodabljati
tehniko v kmetijstvu, da lahko zemljišča obdelajo v optimalnih pogojih.
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1.1 POVOD ZA RAZISKAVO
Na domačem kmetijskem gospodarstvu se poslužujemo košnje z zmogljivo diskasto
kosilnico in zmogljivim traktorjem, ki sta nadomestila stari traktor z vgrajeno bočno prstno
kosilnico. Ker na kmetiji dela opravljata dve generaciji, je ob vsakršni izvedbi košnje
prihajalo do grobe primerjave porabe plinskega olja in časa za košnjo, potrebnega za košnjo
travnikov na kmetijskem gospodarstvu v obdobju, ko smo dela opravljali s starejšim, manj
zmogljivim traktorjem, in obdobjem, ko smo delo opravljali z zmogljivejšim traktorjem.
Odločil sem se, da bom izvedel poizkus, kjer bom primerjal tri različne izvedbe traktorskih
kosilnic. Da bi zmanjšal število dejavnikov, ki bi vplivali na rezultate meritev, sem za košnjo
uporabil isti traktor in zemljišče ter enako obdobje košnje in s tem izvedel čimbolj
primerljive meritve.
1.2 NAMEN RAZISKAVE
Namen dela je ovrednotiti razlike v porabi goriva in času priprave ter košnje z različnimi
vrstami kosilnic: prstno strižno, rotacijsko bobnasto in rotacijsko diskasto kosilnico. Glede
na rezultate bomo določili optimalno kosilnico in poiskali potencialne kompromise med
porabljenim gorivom, časom košnje in časom priprave kosilnice na košnjo.
1.3 DELOVNE HIPOTEZE
Postavili smo naslednje hipoteze:
 H1:Pri košnji s prstno strižno kosilnico bo poraba plinskega olja najmanjša, čas
priprave kosilnice in košnja pa najdaljša.
 H2: Pri košnji z bobnasto rotacijsko kosilnico bomo porabili najmanj časa za
pripravo kosilnice za košnjo.
 H3: Pri košnji z diskasto rotacijsko kosilnico bomo porabili največ plinskega olja.
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2 PREGLED OBJAV
2.1 VRSTE TRAKTORSKIH KOSILNIC
2.1.1 Strižne kosilnice
Strižno kosilnico je izumil škotski župnik Patric Bell leta 1826. Princip delovanja strižne
kosilnice je v današnjem času še vedno uporaben. V osnovi strižne kosilnice delimo na prstne
strižne kosilnice in brezprstne strižne kosilnice. Pri tovrstni kosilnici je višina rezi določena
z razmakom prstov, kar pomeni, bližje kot se nahajata nož in protirezilo, nižja je rez. Majhne
spremembe v višini rezi pa lahko prilagodimo z nagibom kosilnega grebena. Sistem tovrstnih
kosilnic temelji na pogonu kose s pomočjo kolenaste gredi, ki ima vrtilno frekvenco od 800
do 1200 obratov na minuto (Bernik, 2008).

Slika 1: Prva strižna kosilnica (Bernik, 2008)

2.1.1.1 Prstna strižna kosilnica
Prstna kosilnica ima koncept delovanja kakor strižna kosilnica s translatornim gibanjem
nožka sem in tja, kot protirezilo pa služi prstno rezilo, ki je nameščeno na prstu kosilnice in
je v mirujočem stanju (Bernik, 2008).
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Slika 2: Prstna strižna kosilnica

2.1.1.2 Brezprstna strižna kosilnica
Brezprstna strižna kosilnica z dvojno koso, pogovorno imenovana dvojni rez, ima za razliko
od prstne strižne kosilnice namesto prstnega proti rezila nameščeno drugo rezilo, ki ima ob
košnji nasprotno smer gibanja glede na prvo koso. Pri tovrstni kosilnici je ravno to ena izmed
prednosti v primerjavi s prstno strižno kosilnico, saj je zamašitev kosilnega grebena
zmanjšanja, ker se oba elementa na kosilnem grebenu gibljeta in zmanjšujeta možnosti
zamašitve kosilnice. Košnja s strižno kosilnico, še posebej z brezprstno kosilnico, je iz vidika
travne ruše najprijaznejša (Bernik, 2008).
Gibljivi protinožki
Letev z nožki
Smer gibanja
Gibljivi nožki

Smer gibanja
Slika 3: Delovanje kosilnega grebena brezprstne strižne kosilnice (Fiore …, 2018)
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2.1.2 Kosilnice z rotirajočimi nožki brez protirezil
Kosilnice z rotirajočimi nožki ali z drugim imenom poznane kot rotacijske kosilnice, so
kosilnice, ki nimajo proti rezila. Košnja oziroma odkos trave, zeli ali metuljnice temelji na
tem, da travno bilko odkosi rotirajoč nožek v trenutku. Masa bilke je edina sila, ki jo zadrži
v trenutku odkosa. Manjša kot sta masa in upor bilke, večja mora biti hitrost nožka in manjša
sila na rotirajočem kosilnem nožku, da dobimo kvaliteten odkos (Bernik, 2008). Če želimo,
da je košnja kakovostna, mora biti obodna hitrost od 60 – 80 m/s, saj v primeru premajhne
obodne hitrosti pride do upogiba travnih bilk in do nekakovostno pokošenega zemljišča
(Mrhar, 1997). Če primerjamo strižne kosilnice, pri katerih je hitrost gibanja nožka nekje od
3 do 4 m/s, imajo rotacijske kosilnice 20 - krat manjše hitrosti gibanja nožka. Zatorej je
zahtevnost izdelave rotacijske kosilnice, njena lastna masa, katero mora traktor nositi,
potiskati ali vleči po pokošeni površini, mnogo večja (Bernik, 2008).
2.1.2.1 Diskasta kosilnica
Diskasta kosilnica je ena izmed vrst kosilnic z rotirajočimi nožki brez protirezil. Diskaste
rotacijske so sestavljene iz osnovnega votlega ploskega grebena, v katerem so pogonski deli,
večinoma so to zobniki ali verige. Iz zobnikov so pravokotno na zobnike postavljene osi, na
katerih so nameščeni ovalni ali okrogli krožniki, imenovani diski. Na teh krožnikih so na
obodu nameščena dva ali trije kosilni nožki (Mrhar, 1997). Diski se pri diskasti kosilnici
vrtijo v parih, kar pomeni eden proti drugemu, zato tovrstna kosilnica pokošeno krmo za
seboj pušča razmetano po pokošeni površini. V drugem primeru se diski lahko vrtijo tudi
proti sredini, tovrstna kosilnica pa pokošeno krmo spravlja v ozek zgrabek (Bernik, 2008).
Nožki
Disk

Greben s pogonskimi deli

Slika 4: Možni načini vrtenja diskov pri diskasti kosilnici (Field ..., 2018)
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Slika 5: Diskasta rotacijska kosilnica

2.1.2.2 Bobenska kosilnica
Druga izmed vrst kosilnic z rotirajočimi nožki brez proti rezil je bobenska kosilnica. Pri
bobenski kosilnici je osnovni del votel. V njem je jeklen nosilec, v katerem so nameščeni
pogonski deli, ki so večinoma zobniški, lahko pa tudi jermenski ali verižni pogonski (Mrhar,
1997). Pod jeklenim nosilcem so nameščeni valji oziroma rotorji, na katerih so vpete vrteče
drse, te imajo vpete kosilne nožke (Bernik, 2008).

Slika 6: Bobnasta rotacijska kosilnica
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2.1.3 Zastiralne kosilnice
Zatiralna kosilnica ali pod drugim imenom poznana kot mulčar je namenjena negi površin
porastlih z vegetacijo in drobljenju manjših vej (Mrhar, 1997). Mulčar ima na dobro
uležajeni vodoravni gredi členkasto vpeta kladiva, ki rastlino odsekajo in pod pokrovom
sesekajo in raztrgajo (Bernik, 2008). Tovrstna kosilnica ima obodno hitrost glavne gredi od
25 - 30 m/s (Mrhar, 1997). Po potrebni moči na pogonski gredi je na samem vrhu med
traktorskimi kosilnicami. Ker je rastlinje sesekano, raztrgano in onesnaženo, ni primerno za
krmo, zato ta stroj ni primeren za uporabo na intenzivnih travnikih (Bernik, 2008), temveč
za čistilno košnjo na pašnikih, v vinogradih, nasadih in za košnjo obcestnih površin (Mrhar,
1997).

Slika 7: Zastiralna kosilnica (Mulčar kverneland FM, 2018)
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2.2 PREDNOSTI IN SLABOSTI POSAMEZNIH KOSILNIC
V Preglednici 1 so navedene prednosti in slabosti posameznih kosilnic. Iz tega lahko
povzamemo, da ima vsaka kosilnica prednosti in slabosti, zato le stežka določimo, katera je
najbolj primerna, saj je pri izbiri posamezne vrste kosilnic potrebno upoštevati zahteve
kupca, razpoložljivo mehanizacijo (traktor), nagibe in razgibanost terenov, na katerih
bomo opravljali košnjo, in seveda razpoložljiva finančna sredstva (Landtechnik, 1999).
Preglednica 1:Prednosti in slabosti posameznih kosilnic (Bernik, 2008)

Izvedba
kosilnice
Strižne
kosilnice

Rotacijske
kosilnice

Prednosti

Slabosti

- Majhna potrebna pogonska moč,
- nižja nabavna cena,
- manjša lastna masa kosilnice,
povzroča manjše obremenitve traktorja
in posledično zemljišča,
- zaradi majhne lastne mase možnost
namestitve bočno na traktor, kar
izboljša preglednost ob košnji,
- dober in čist odrez krme tudi pri
kratki travi.
-Velika površinska storilnost in delo
brez zamašitev in zastojev,
- majhen strošek popravil in
vzdrževanja stroja,
-možnost uporabe velikih delovnih
širin,
- majhna možnost okvare,
- hitra in enostavna menjava kosilnih
nožkov.

- Zahtevna in dolgotrajna menjava
in brušenje rezil,
- možnost zamašitve, predvsem pri
prehodu preko pokošene redi krme
ali poležane trave,
- omejena delovna širina in
površinska storilnost stroja.

- potrebna večja moč traktorja
glede na delovno širino in
potrebna večja moč hidravličnega
dvigala za transport kosilnice,
- onesnaženost krme pri mokrih
travnikih,
- težje naravnavanje višine
odkosa,
- ni jih mogoče uporabljati na
brežinah,
- neenakomeren odrez bilke.

Raziskave kažejo, da je naravi najbolj prijazen način košnja s strižno kosilnico, sledi ji
košnja z ročno koso, najmanj prijazen način košnje pa je rotacijska kosilnica (Travinje …,
2010).
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Slika 8: Primerjava posameznih vrst kosilnic iz vidika ohranjanja vretenčarjev (Naravni ..., 2018)

2.3 NAČINI NAMESTITEV KOSILNIC NA TRAKTOR
Kosilnice so na traktor vpete na različne načine. V preteklosti je bila najbolj prisotna
medosna namestitev kosilnice, ki pa se v današnjem času opušča zaradi majhne površinske
storilnosti in občutljivosti na zamašitve. Primerna je za manjše površine ali uporabo za svež
dnevni odkos (Bernik, 2008).

Slika 9: Medosna namestitev prstne strižne kosilnice
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Naslednji sistem je vpenjanje kosilnice na tritočkovno priključno drogovje bodisi enojno
bočno zadenjsko kosilnico ali dvojno zadenjsko kosilnico. Kosilnice so lahko na traktor
vpete tudi čelno ali sočasno - čelna in bočna kosilnica. Zadnji sistem nošenih kosilnic pa so
tako imenovani trojčki ali metuljčki, ki pa so skupek treh kosilnic in so lahko vpete na
tritočkovno priključno drogovje na zmogljiv traktor, ali pa nameščene na velik namenski
stroj (Bernik, 2008).

Slika 10: Čelna kosilnica (zgoraj) in metuljček oziroma trojček treh kosilnic ( spodaj) ( DISC 300 F ALP,
2018, SILVERCUT DISC 800C RC, 2018)

Kosilnice so lahko na traktor vpete tudi kot prikolica in tovrstne kosilnice imenujemo vlečne
kosilnice, ki dosegajo velike delovne širine, Slaba stran tovrstnih kosilnic je slab pregled nad
delom košnje in velika lastna masa (Bernik, 2008).

Slika 11: Vlečna kosilnica ( SILVERCUT DISC 300 TS RC, 2018)
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2.4 DODATNA MEHANIČNA OBDELAVA KRME OB KOŠNJI
Dodatna mehanska obdelava krme je vedno pogosteje v uporabi zaradi želje po pospešenem
sušenju krme, prihranku časa fizičnega dela in spreminjanja vremenskih pogojev (Bernik,
2008).
Naloga dodatnih elementov na kosilnicah je, da krmo stiskajo, zmečkajo, raztrgajo, natrgajo
in nalomijo, kar pospeši sušenje. Na kosilnicah so lahko nameščeni tako imenovani
gnetilniki, ki jih delimo po načinu izdelave in funkcije, na dva osnovna sistema. Prvi sistem
je sestavljen iz dveh nasproti se vrtečih valjev in jih imenujemo valjčni gnetilnik. Drugi
sistem pa ima nameščene na rotor posebne prste iz plastike ali jekla različnih oblik, ki so
lahko vpete fiksno ali nihajno (Poje, 2018)

Prsti gnetilnika
Valji gnetilnika

Slika 12: Togo vpeti plastični prsti na prstnem gnetilniku (zgoraj) in gumirana valja pri valjčnem gnetilniku
(spodaj) (Poje, 2018)

Nekatere vrste kosilnic omogočajo odstranitev gnetilnikov in s tem zmanjšano maso
kosilnice ter razbremenitev traktorja. Valjčni gnetilnik je primeren za metuljnice ali druge
deteljno travne mešanice, saj je skupna lastnost valjčnih gnetilnikov stiskanje stebla,
povečevanje površine stebla, pospešeno izhlapevanje vode iz stebla in posledično bolj
enakomerno ter učinkovito sušenje celotne rastline. Prstni gnetilniki so bolj primerni za
trave, saj rastline sesekajo, raztrgajo in nalomijo ter tako pospešijo proces sušenja trav (Poje,
2018).
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Gnetilniki na kosilnicah imajo tudi nekaj slabosti. Za pogon kosilnic z nameščenim
gnetilnikom v primerjavi s kosilnicami brez gnetilnika je na pogonski gredi potrebnih od 3
do 5 KW več na meter delovne širine. Naslednji večji problem pa je masa kosilnice, saj je ta
v povprečju povečana za od 250 do 350 kg, kar znatno obremenjuje traktor in travno rušo.
Dodatna masa kosilnice vpliva tudi na stabilnost traktorja in lahko v določenih primerih
presega dovoljeno osno ali skupno dovoljeno maso traktorja (Poje, 2018). Pri kosilnicah z
gnetilnikom je potrebno upoštevati tudi višjo nabavno vrednost in višje stroške vzdrževanja
(Bernik, 2008).

Slika 13: Potrebna moč pogonskega agregata (KW) za košnjo s čelno kosilnico glede na delovno širino,
uporabo gnetilnika in vrste gnetilnika (Poje, 2018)

Slika 14: Mase čelnih kosilnic (kg) glede na delovno širino, uporabo gnetilnika in vrste gnetilnika ( Poje,
2018)
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3 MATERIAL IN METODE
3.1 MATERIAL
3.1.1 Traktor IMT 539
Traktor s komercialno oznako IMT 539, letnik izdelave 1980, ki smo ga uporabili v
poizkusu, ima vgrajen motor industrije motorjev in traktorjev Rakovica (IMR) in je izdelan
po licenci Perkinsovega motorja, ki ima 30,8 KW (42KM). Traktor z IMR motorjem pa ima
28,7 KW (39 KM) in ima 2500 cm3 prostornine valjev. Traktor ima pogon 2X4 in menjalnik
s 6 prestavnimi stopnjami naprej in 2 nazaj. Nameščen ima samo varnostni lok, lastna masa
traktorja znaša 1630 kg. Traktor ima dvižno silo tritočkovnega priključnega drogovja
omejeno na 11000 N.

Slika 15: Traktor IMT 539 uporabljen v poizkusu (foto: Virant J.)
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3.1.2 Kosilnice
V preglednici 2 so navedene posamezne lastnosti in primerjave kosilnic, ki so bile
uporabljene v poizkusu.
Preglednica 2: Primerjava posameznih vrst kosilnic

Kosilnica
Leto izdelave
Proizvajalec
Masa (kg)
Delovna širina (cm)
Vrtilna frekvenca
motorja (min -1)
Vpetje
Dvig in spust
Postavitev v
transportni položaj
Pogon
Način izvzema
kosilnih elementov
Št. diskov/bobnov
Skupno št. kosilnih
nožev
Vzdrževanje nožev
Stabilnost traktorja

Mörtl
1980
MORTL
154
165
1000 - 1050

BSC 404
1998
BCS
300
165
1600

Sip Brk 165
1989
SIP
392
165
2300 - 2350

Trajno medosno,
bočno
Ročen z vzvodom

Tritočkovno priključno
drogovje
Hidravlično traktorsko
dvigalo
Enosmerno delujoč
hidravlični valj
Kardanska gred

Tritočkovno priključno
drogovje
Hidravlično traktorsko
dvigalo
Odstranitev zatiča in
pomik kosilnice nazaj
Kardanska gred

Odvijačenje vijaka

Ročno
Kardanska gred
(jermenski prenos)
Ročni- poteg
Brez
42

4
8

Uporaba tovarniškega
vzvoda
2
6

Brušenje/menjava

Brušenje/menjava/
obračanje
Srednja

Brušenje/menjava/
obračanje
Slaba

Dobra
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Slika 16: Prstna strižna kosilnica Mőrtl (levo zgoraj), diskasta kosilnica BCS 404 (desno zgoraj) in bobenska
kosilnica SIP BRK 1650 (spodaj) (foto: Virant J.)

3.1.5 Površine za izvedbo poizkusa
Za izvedbo poizkusa smo uporabili dve zemljišči, kategorije trajni travnik, ki sta v lasti
domačega kmetijskega gospodarstva. Prvo zemljišče je v skupni izmeri 2602 m2, drugo
zemljišče pa je v izmeri 2308 m2, katastrska občina Dobravica.
Preglednica 3: Primerjava površin za izvedbo poizkusa

Št. površine
Št. parcele
Površina (m2 )
Kategorija
Teren
Bilje
Višina bilja (cm)

1
272/1
2602
Trajni travnik
Nagnjen
Travna mešanica,
nepoležano
80
15

2
87
2308
Trajni travnik
Raven
Travna mešanica,
nepoležano
70
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Slika 17: Zakoličeno zemljišče na tri enake dele (foto: Virant J.)

3.1.6 Merilni instrumenti in oprema pri izvajanju poizkusa
Za potrebe izvajanja poizkusov in mirjenja ter beleženja pridobljenih podatkov smo
uporabili: digitalna štoparica (Catiga), merilni valj, kotna brusilka (Metabo) za brušenje
kosilnih nožkov in beležka ter pisalo.
Za obravnavanje pridobljenih rezultatov in izdelavo tabel ter slik smo uporabili program MS
Excel 2016.
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3.2 METODE DELA
3.2.1 Priprava na delo
Pred izvedbo poskusa smo poskrbeli, da so bile vse kosilnice in traktor primerni za košnjo.
Kosilnice smo pregledali, če so ustrezno vzdrževane (nožki nepoškodovani in ostri), ležaji
naoljeni. Traktor je bil varen za uporabo, tehnično brezhiben in je imel na začetku poskusa
napolnjen rezervoar.

Slika 18: Merilni valj s skalo in lijakom za nalivanje plinskega olja ( Virant J.)

3.2.2 Pred poskusno testiranje kosilnic
Kosilnice smo vpeli po navodilih proizvajalca, da smo se seznanili z načinom vpetja. Vpeli
smo pogonsko gred (kjer je bilo potrebno), da smo potrdili brezhibno delovanje gredi in
kosilnice.

Boben

Vzvod
Kosilni
nožek
Kosilni
nožek

Disk

Vrteča
drsa
Slika 19: Demontaža kosilnih nožkov pri bobenjski rotacijski kosilnici s pomočjo tovarniškega vzvoda (levo)
in demontaža kosilnih nožkov pri diskasti rotacijski kosilnici (desno) ( foto: Virant J.)
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Letev z
nožki

Kotna
brusilka

Slika 20: Brušenje koslinih nožkov pri prstni strižni kosilnici (levo) in kosilnih nožkov za rotacijsko
kosilnico (foto: Virant J.)

3.2.3 Označevanje površine
Površino smo s količki razdelili na tretjine. Tretjine smo izmerili z pomočjo 25 metrskega
metra. Zemljišča, na katerih smo opravljali poizkus, je bilo potrebno najprej razdeliti na tri
enake površinske dele in to smo opravili s pomočjo trak metra in na mejnih delih zemljišča
zabili lesene kole, ki so bili vidni s traktorja med košnjo.
3.2.4 Izvedba poskusa
V poizkusu smo najprej izmerili, koliko časa potrebujemo, da zakoličeno površino pokosimo
v celoti z eno izmed traktorskih kosilnic, pri čemer za košnjo uporabimo enak traktor in
košnjo opravljamo isti dan v istih vremenskih pogojih. Edina spremenljivka pri poskusu je
bil čas, ki se je začel meriti od trenutka, ko je bila kosilnica pripravljena na košnjo, do
trenutka, ko je bila zakoličena površina pokošena. Čas smo izmerili s pomočjo digitalne ure
in ga zabeležili v tabelo za vsako posamezno vrsto traktorske kosilnice.
Naslednja meritev v poskusu je bila poraba plinskega olja. V poskusu smo merili in beležili,
koliko plinskega olja smo porabili za košnjo obeh površin, z vsako posamezno vrsto kosilnic
posebej. Porabo plinskega olja smo pridobili po sistemu tako, da smo traktorski rezervoar
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pred začetkom košnje popolnoma napolnili in po končani košnji ponovno dotočili porabljeno
plinsko olje s pomočjo merilnega valja, na katerem smo odčitali porabljeno plinsko olje.
Zadnja meritev v poskusu je bila poraba časa za pripravo kosilnice na košnjo. Ta čas zajema
delo, ki je potrebno, da ga opravimo pred začetkom košnje in po potrebi tudi tekom košnje.
Tovrstno delo je zelo pomembno, saj kvalitetno in natančno nabrušeni kosilni elementi
zmanjšajo porabo goriva, obremenitev traktorja in s kakovostnim odrezom pospešimo
izhajanje sokov iz rastline in posledično pospešimo sušenje. Delo zajema odstranitev
kosilnih elementov, brušenje in montažo nabrušenih kosilnih elementov. Odstranitev
kosilnih elementov je prva naloga, ki jo je potrebno opraviti. Kosilnice s prosto rezjo imajo
na disku ali bobnu nameščen kosilni nožek, ki ga odstranimo s pomočjo tovarniško
izdelanega vzvoda, ali pa je za odstranitev kosilnih nožkov potrebno odvijačenje vijaka,
katerega naloga je pritrditi kosilni nožek. Pri strižnih kosilnicah je za potrebe brušenja
kosilnih elementov potreben izvlek celotne rezilne kline. Ko smo kosilne elemente
odstranili, sledi brušenje posameznih kosilnih elementov ali zamenjava poškodovanih z
novimi, zadnja naloga pa je montaža nabrušenih kosilnih elementov. Pri izvedbi poskusa je
bil čas, potreben za pripravo kosilnice, merjen s pomočjo digitalne ure in se je začel od
trenutka, ko smo začeli z odstranjevanjem izrabljenih kosilnih elementov, do trenutka, ko so
bili vsi nabrušeni kosilni elementi nameščeni na kosilnico. Brušenje v poskusu pa je potekalo
pomočjo kotne brusilke z nameščeno brusno glavo.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1 REZULTATI
4.1.1 Poraba časa za košnjo
Prva meritev v sklopu poizkusa, je bila poraba časa potrebnega za košnjo zakoličenega
zemljišča. Podatki v preglednici 4 so izraženi v urah potreben povprečen čas za košnjo pa je
izražen v urah na hektar.
Preglednica 4: Primerjava porabljenih časov za košnjo pri posameznih vrstah kosilnic.

Izvedbe traktorskih
kosilnic
Čas
košnje
zemljišče 1 (h)
Čas
košnje
zemljišče 2 (h)
Povprečen
čas
(h/ha)

Prstna strižna
kosilnica

Rotacijska diskasta
kosilnica

Rotacijska
bobenska kosilnica

0,2389

0,1361

0,1425

0,2292

0,0967

0,1089

2,8850

1,4250

1,5586

Povprečen čas, potreben za košnjo (h/ha)

3,5
3
2,5
2

1,5
1
0,5

0

Prstna strižna
kosilnica

Rotacijska diskasta
kosilnica

Rotacijska bobenska
kosilnica

Slika 21: Povprečen čas (h/ha) potreben za košnjo v odvisnosti od vrste kosilnice

V preglednici 4 so prikazani podatki porabljenega časa za košnjo določene površine ob
uporabi posameznih vrst kosilnic. Podatki v preglednici 4 prikazujejo, da je bil najmanjši
porabljen čas, potreben za košnjo, pri poskusu z rotacijsko bobensko kosilnico in sicer 1,42
h/ha. Sledi ji rotacijska diskasta kosilnica, in sicer 1,55 h/ha. Največ časa za košnjo pa je
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bilo porabljenega pri košnji s prstno strižno kosilnico, in sicer 2,88 h/ha. Iz preglednice 4 in
slike 22 lahko povzamemo, da je iz vidika porabljenega časa za košnjo najbolj primerna
diskasta rotacijska kosilnica.
4.1.2 Poraba plinskega olja za košnjo
Naslednja meritev v poskusu je bila poraba plinskega olja, za košnjo zemljišč, ki so bili
vključeni v poizkus. Podatki v preglednici 5 prikazujejo porabo plinskega olja pri
posameznih vrstah kosilnic.
Preglednica 5: Primerjava porabljenega plinskega olja pri uporabi posameznih vrst traktorskih kosilnic

Izvedbe traktorskih
kosilnic
Poraba plinskega olja
(l)
Poraba plinskega olja
(l/ha)

Prstna strižna
kosilnica

Prstna strižna
kosilnica

Prstna strižna
kosilnica

1,030

1,510

2,300

6,291

9,225

14,052

Poraba plinskega olja (l/ha)

16
14
12

10
8
6
4

2
0

Prstna strižna

Rotacijska diskasta
kosilnica

Rotacijska bobenska
kosilnica

Slika 22: Poraba plinskega olja (l/ha) glede na izvedbo kosilnice

V preglednici 5 so prikazani podatki porabljenega plinskega olja za posamezno izvedbo
poskusa. V preglednici 5 so prikazani tudi rezultati, preračunani na hektar, iz katerih je
razvidno, da bi poraba plinskega olja pri košnji s prstno strižno kosilnico bila najmanjša in
bi znašala 6,291 l/ha, pri rotacijski diskasti kosilnici bi znašala 9,225 l/ha, največja poraba
plinskega olja pa bi bila pri košnji z rotacijsko bobensko kosilnico, saj bi znašala 14,052
l/ha. Iz prikazanih podatkov tako lahko povzamemo, da je z vidika porabe plinskega olja
najprimernejša strižna kosilnica.
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4.1.3 Poraba časa za pripravo kosilnice
Zadnja meritev, ki je bila merjena v poskusu, pa je bil porabljen čas za pripravo kosilnice.
Ta čas zajema izvzem starih obrabljenih kosilnih nožkov, brušenje in ponovna namestitev
novih nabrušenih kosilnih nožkov.
Preglednica 6: Potreben čas priprave posameznega tipa kosilnice

Izvedba traktorskih
kosilnic

Prstna strižna
kosilnica

Diskasta rotacijska
kosilnica

Bobenska
rotacijska
kosilnica

Povprečen porabljen
čas za pripravo
kosilnice (min)

15,33

7,25

5,50

Slika 23: Povprečen porabljen čas za pripravo kosilnice (min) v odvisnosti od vrste kosilnice

V preglednici 6 so prikazani podatki porabljenega časa za pripravo posamezne vrste
kosilnice. Podatki v preglednici 6 povedo, da je bil najmanjši porabljen čas za pripravo
kosilnice, pri poskusu z rotacijsko bobensko kosilnico, in sicer 5,50 minut. Sledi ji rotacijska
diskasta kosilnica, in sicer 7,25 minut. Največ časa za pripravo kosilnice za košnjo pa smo
porabili pri prstni strižni kosilnici, in sicer kar 15,33 minut. Iz (preglednice 6 in slike 24)
tako lahko povzamemo, da je z vidika porabljenega časa za pripravo kosilnice najbolj
primerna bobenska rotacijska kosilnica.
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Če povežemo dobljene podatke odvisnosti porabe plinskega olja od mase kosilnice, lahko
ugotovimo linearno odvisnost porabe plinskega olja od mase (slika 25).
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Slika 24: Odvisnost porabe goriva od mase kosilnice

Največjo maso ima bobnasta rotacijska kosilnica, ki ima tudi največjo porabo. Sledi
rotirajoča diskasta kosilnica, ki ima nekoliko manjšo maso in posledično tudi porabo
plinskega olja. Najmanjšo maso ima prstasta strižna kosilnica, ki ima dvakrat manjšo maso
in porabo plinskega olja, kot jo ima bobnasta diskasta kosilnica.
Pri poskusu smo ugotovili, da na porabo goriva pri košnji v veliki meri vpliva masa kosilnice.
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4.2 RAZPRAVA
Ugotovimo lahko, da je prstasta strižna kosilnica po času priprave in košnje najbolj zahtevna,
medtem ko je zaradi svoje majhne lastne mase in principa delovanja v poskusu, kjer smo
merili porabo plinskega olja, bila najbolj primerna, ker je bila poraba plinskega olja
najmanjša. Rotacijski kosilnici, še posebej bobnasta, sta po času priprave kosilnice najmanj
časovno potratni, prav tako sta ti kosilnici najmanj časovno potratni pri košnji. Tako je zaradi
velike lastne mase in minimalne potrebne vrtilne hitrosti priključne gredi.
V poskusu smo uporabili traktorske kosilnice z majhno delovno širino (165 cm), kar pa na
pridobljene podatke ni vplivalo, saj pri tem ni vključen vpliv delovne širine, ker so vse
kosilnice imele enako delovno širino. To je pomembno izpostaviti, ker se pri uporabi kosilnic
z večjo delovno širino dobljeni rezultati spreminjajo sorazmerno. V poskusu sta bili
rotacijski kosilnici vpeti na tritočkovno priključno drogovje, medtem ko je bila prstna strižna
kosilnica vpeta medosno. To prav tako ne vpliva na dobljene rezultate, temveč samo olajša
preglednost in izboljša stabilnost traktorja, saj so kosilnice vpete medosno bolj k sredini
traktorja v primerjavi s kosilnicami, vpetimi na tritočkovno priključno drogovje. Kosilnice,
ki smo jih uporabili v poskusu, se med seboj po delovanju in načinu izdelave močno
razlikujejo, prav tako se močno razlikuje njihovo vzdrževanje, ki pa pri rednem in vzornem
vzdrževanju zagotavlja uporabo kosilnic za daljše časovno obdobje. Način izdelave se od
obdobja, ko so bile kosilnice uporabljene v poskusu, ni bistveno spremenil, prisotne so samo
manjše konstrukcijske korekcije, ki pa na pridobljene podatke ne vplivajo.
Glavna prednost pri izvedbi poizkusa je bila dvolamelna sklopka, ki je bila nameščena na
traktorju, in omogoča menjavo prestav brez prekinitve delovanja priključne gredi, kar se je
pozitivno pokazalo pri košnji z bobensko rotacijsko kosilnico. Problem je predstavljala samo
majhna lastna masa traktorja za krmiljenje pri transportu bobenske kosilnice.
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5 SKLEPI
Ob pregledu literature o travinju v Sloveniji ter primerjavi traktorskih kosilnic in
pridobljenih rezultatov pri izvedenem poskusu, kjer smo primerjali tri tipe traktorskih
kosilnic, smo dognali naslednje:
Z vidika števila kmetijskih gospodarstev, površin, vrste travinja, porabe energije in trajnosti
(ohranjanje biodiverzitete) je izbira načina delovanja kosilnice pomemben faktor.
Pri tem smo ugotovili sledeče:
 Da lahko potrdimo hipotezo H1, in sicer, da je pri košnji s prstno strižno kosilnico
poraba plinskega olja najmanjša, lahko pojasnimo z njeno majhno maso. Čas
priprave kosilnice in čas, potreben za košnjo, pa sta pri prstni strižni kosilnici
najdaljša.
 Da lahko potrdimo drugo hipotezo, ki pravi, da bomo pri pripravi bobenske rotacijske
kosilnice porabili najmanj časa za pripravo kosilnice na košnjo.
 Da zavrnemo tretjo hipotezo, ki pravi, da bomo pri košnji z diskasto rotacijsko
kosilnico porabili največ plinskega olja, pa ne drži, saj smo v poskusu ugotovili, da
smo največ plinskega olja porabili pri košnji z bobensko rotacijsko kosilnico,
najmanj pa pri košnji s prstno strižno kosilnico.
 Da smo pri košnji z diskasto rotacijsko kosilnico porabili najmanj časa za košnjo
zakoličenega zemljišča.
Z ozirom na poškodovanost travne ruše smo ugotovili, da je najprimernejša kosilnica:



strižna prstna kosilnica,
diskasta rotirajoča kosilnica in najmanj



bobnasta rotirajoča kosilnica.
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