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Predgovor
Knjiga z naslovom Tehnika v kmetijstvu je sestavljena iz več delov. V prvem delu so
vsebine iz osnov strojništva, v drugem delu vsebine iz znanj o traktorju, v tretjem vsebine
iz poljedelstva, četrti del govori o mehanski negi, oskrbi in kemični zaščiti rastlin, peti
del, ki je sedaj pred vami, pa o spravilu in konzerviranju voluminozne krme in žit.
V kmetijstvu se za eno ali drugo zvrst kmetovanja vedno odloči kmet. Ta se mora in zna
v določenem trenutku najbolje usmeriti in izbrati določen postopek ali, širše, tako
imenovano tehnologijo pridelave hrane.
Učno gradivo je razdeljeno na več temeljnih poglavij, kot so: priprava in skladiščenje
krme, žetev in sušenje zrnja. Vsak posamezen del gradiva želi seznaniti bralca z
osnovnimi temeljnimi postopki kmetovanja na obravnavanem področju.
Povečanje potreb po hrani, zmanjšanje razpoložljive fizične delovne moči, sprememba
okolja človekovega bivanja in predvsem ekonomika pridelave hrane so povzročili nove
postopke – tehnologije pridelave hrane. Vsi novejši postopki pridelave hrane, ki sočasno
temeljijo na večjih kvantitativnih in vizualnih učinkih pridelka, kar je v sozvočju z
uspešnim kmetovanjem, so tesno povezani s pridelavo krme in žita.
Celotna učna snov je izbrana iz številne tuje in domače literature ter na preprost način
podana bralcu. Knjiga je namenjena študentom kmetijstva ter vsem, ki jih zanima
kmetijska tehnika in si želijo obogatiti ali nadgraditi znanje.
Vsem, ki so mi pri nastajanju učbenika kakor koli pomagali, se zahvaljujem. Še posebno
strokovnemu recenzentu dr. Miranu Lakoti, lektorici prof. Nevi Brun za jezikovni pregled
besedila ter sodelavcema Alešu Zveru in Janku Reberniku.
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1 NAČINI KRMLJENJA ŽIVINE

Pri krmi živine v hlevu poleti je potrebno dnevno manjše količine krme dovesti v hlev, to
pomeni 50 do 80 kg krme na žival. V teku enega leta je to masa okoli 1000 ton pri staležu
80 GVŽ. To maso krme je potrebno pokositi, naložiti, pripeljati in nato razdeliti med
živali. Za obdobje zimskega krmljenja živali, ki je od 150 do 180 dni, pa je potrebno v
nekaj dnevnih periodah z majhnimi izgubami požeti, pokositi in skladiščiti vso krmo, ki
je potrebna za zimsko krmljenje.
Pri poletnem krmljenju živine morajo biti izpolnjene sledeče zahteve:
- delo s svežo krmo mora biti čisto (brez vožnje po zgrabkih krme, majhne
izgube krme, pravilna višina odkosa krme, po možnosti v suhem vremenu in
ne razmočenih tleh ...),
- delo enega človeka s kratkim pripravljalnim časom za delo,
- možnost opravljanja – priprave krme ob vsakem vremenu (živina potrebuje
krmo tudi ob slabem – deževnem vremenu),
- razpoložljiva združba kmetijskih strojev, ki omogočijo mehanizirano pripravo
krme od njive – travnika do krmilnega hodnika v hlevu.
Nakladalna prikolica za krmo je osnovni kmetijski stroj, ki izpolnjuje zgoraj navedene
zahteve za poletno krmljenje živine. Z združbo kosilnice in nakladalne prikolice se
postopek košnje in nakladanja združi, s tem pa tudi skrajša pripravljalni čas za pripravo
krme. Najpomembnejši vpliv na postopek poletnega krmljenja, ob predpostavki, da je
neprekinjeno delo priprave krme in razdeljevanja, ima zgradba hleva. Zgradba hleva
običajno predstavlja največjo oviro pri neprekinjenemu delu, ki poteka od njive do
krmilnega hodnika – jasli. Običajne ovire so: prenizka in preozka vhodna vrata hleva,
premajhna oddaljenost krmilnega hodnika od stropa hleva, premajhno funkcionalno
zemljišče v okolici hleva, ki onemogoča transport celotne združbe strojev za krmljenje
živali v enem postopku (košnja, vožnja, razdeljevanje krme).

7

Slika 1: Postopki krmljenja živali poleti.

Glede na način poletnega krmljenja živali ločimo naslednje postopke:
- deljeni postopek krmljenja, kar pomeni, da se na krmilni hodnik krma
dostavi ročno ali s pomočjo dvoriščnega traktorja ali drugih transportih
sredstev. Tak način krmljenja zahteva veliko fizičnega dela ob majhni končni
storilnosti in je primeren samo za manjši stalež živine (do 15 GVŽ);
- mehaniziran dovoz krme na krmilni hodnik in ročno razdeljevanje krme
v jasli. Postopek zahteva minimalno 3 m širine vhodnih vrat, boljše so večje
širine vrat. Postopek je primeren za stalež živine nad 20 GVŽ;
- mehaniziran dovoz krme in strojno razdeljevanje krme v jasli. Postopek
je primeren za stalež živine nad 50 GVŽ.
Poleg poletnega krmljenja živali z vsakodnevno pripeljano svežo krmo ali celodnevno
pašo živine, obstaja tudi postopek celoletnega krmljenja živali s silažo.
Primerjava krmljenja živali med postopki: paša, poletno krmljenje z vsakodnevno
svežo krmo in celoletno krmljenje s silažo.
Celoletno krmljenje živali s silažo ima sledeče prednosti:
- priprava krme je skoncentrirana na več delovno intenzivnih terminov,
8

-

pri pripravi celoletne silažne krme se lahko delo razdeli na usluge strojnih
krožkov, medsosedsko pomoč, podjetniško naročilo za storitev določenega
dela,
kakovostno pripravljeno krmo se lahko uporablja celo leto, delo pa se
opravlja s strojem,
celoletni enako kakovostni krmni obroki z redkimi prilagoditvami na novo
krmo – obrok,
neodvisnost krmljenja glede na vreme ali rast sveže krme,
možnost priprave krme ob najboljših pogojih in vsebnosti hranilnih snovi v
krmi.

Celoletno krmljenje s silažo ima tudi slabosti:
- izgube pri konzerviranju krme,
- odvzem krme je odvisen od staleža GVŽ in možnosti kvarjenja krme,
- povečana potreba po večjem volumnu silosa (≈ 30 % več),
- priporočljiv izpust živali,
- pri krmljenju samo s silažo je kvalitetna krma neobhodna.
Vsak postopek posebej je odvisen še od številnih drugih vplivov na kmetiji, kot so:
- geografski položaj kmetije,
- združenost in medsebojna oddaljenost zemljišč,
- zahteve okolice, kjer se kmetija nahaja,
- stalež GVŽ na kmetiji,
- obstoječa ureditev hleva in obstoječi kmetijski stroji,
- razpoložljiva krma,
- fizična delovna sila na kmetiji.
Prednosti pri pašni reji živali:
Prednosti pri hlevski reji živali:
- vzreja, ki je najbližja živali,
- majhna izguba krme: vhlevljena
- ceneno pridobivanje krme,
žival 5-10 %; paša povprek 30-45
- malo dela ob prostih dnevih –
%; čredinska paša 15 %,
vikendih in splošno manjša
- nepohojenost in manjša
obremenitev za človeka,
zapleveljenost travnika,
- velika ješčnost živali (1,5 kg
- ni dela in stroškov z ograjo,
TM/žival na dan),
- ni težav s prometom pri »transportu
- majhna potreba po krmilnih
živali« na pašnik in s pašnika,
koncentratih,
- boljša zaščita živali v zimskem
- velika izraba krme na žival,
času,
- uporaba nagnjenih – strmih površin,
- kvalitetno krmljenje tudi v sušnem
- manjša potreba po kmetijskih
obdobju,
strojih.
- možna velika obremenitev
kmetijskega zemljišča (0,3 do 0,5
GVŽ/ha).
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Slika 2: Primerjava postopkov krmljenja.

Za zimsko krmljenje, ki traja 150 do 200 dni, je potrebno v nekaj dneh pripraviti in
konzervirati z najmanjšimi izgubami vso potrebno krmo. Zahteva se postopek odkosa,
priprave in spravila z veliko storilnostjo (masno in površinsko). Poleg neobhodne
storilnosti strojev pa je celoten postopek povezan s krmilno vrednostjo krmne mase
(MJ/kg TM), katera je pri zgodnjem odkosu večja ob sicer manjši suhi masi (TM).
Celotno delo pa se lahko izvaja samo ob lepem vremenu. Slika 3.
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Slika 3: Povezanost vplivnih veličin na kakovost krme.

Pri vseh spravilih krme (kar pa velja tudi za nekatere druge pridelke na polju) ne moremo
celotnega dela opraviti v enem dnevu. Potrebujemo periodo – združbo večdnevnega
lepega vremena. Večdnevna perioda je potrebna pri določenem postopku spravila, večja
je možnost prekinitve dela zaradi slabega vremena in s tem povezane slabe kvalitete in
izgube krme.
Majhne izgube hranil pri košnji in spravilu so pogoj za kvalitetno krmo in rentabilno
vzrejo živali. Posamezen postopek spravila in konzerviranja krme je odvisen od načina
spravila. Najkrajši čas (1 do 2 dneva) in najmanjše izgube krme na polju - travniku so pri
pripravi silažne krme. Slika 4. Določeni predelovalni postopki mleka potrebujejo
surovino – mleko, pridelano iz senene krme, vendar se pri tem povečajo izgube (TM) in
čas postopka priprave krme se poveča. Priprava voluminozne krme je vedno v povezavi z
vremenom in posledično izgubami hranil. Pri vseh postopkih priprave sena je odkošena
masa nekaj sončnih dni (3) na travniku. Izgube so lahko od 25 do 50 %, v povprečju 30
%. Nižje izgube se dosežejo s sušenjem sena pod streho. Izgube znašajo od 15 do 20 %,
za kar potrebujemo dva sončna dneva. Pri pripravi silažne krme je dovolj en dan za uvelo
silažo ali največ dva.
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2 POSTOPKI PRIPRAVE KRME

2. 1 KOŠNJA

Postopek košnje naj bi izpolnjeval sledeče zahteve:
- hitro, čisto košnjo brez zastojev in izgub, tudi v gosti krmi,
- čisti odrez krme in delanje zgrabka odkošene krme (prostor za vožnjo
traktorskih koles),
- zanesljivo delo - odkos na razgibani površini in na brežinah,
- majhen pripravljalen čas kosilnice pred košnjo in majhno potrebno
vzdrževanje kosilnice,
- površinska storilnost kosilnice naj bo prilagojena ostalim strojem za pripravo
krme,
- glede na storilnost (površinsko in masno) sprejemljiva potrebna pogonska
moč kosilnice.

Slika 4: Postopki priprave krme.
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Pri postopku odkosa krme se v osnovi odrez bilk razlikuje na dva načina:
- strižni odkos – strižne kosilnice,
- prosti odkos - odrez brez protirezila. Slika 5

Slika 5: Načini odkosa.
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Slika 5a: Namestitev kosilnic na traktor.
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2.1.1 Prstne in brezprstne strižne kosilnice
Škotski župnik Patric Bell je izumitelj strižne kosilne v letu 1826. Osnovni način
delovanja strižne kosilnice je danes še vedno uporabljiv.

Slika 6: Prva strižna kosilnica – Patric Bell.

Prstna strižna kosilnica deluje kot strižna kosilnica s translatornim sem in tja gibajočim se
nožkom. Kot protirezilo uporablja prstno rezilo, ki je nameščeno v prstu kosilnice. Slika
8.
Glede na razmak prstov je določena višina rezi. Bližje kot se nožku nahaja protirezilo,
nižja je rez. Pogon kose je od kolenaste gredi, ki ima vrtilno frekvenco od 800 do 1200
min-1. Ojnica kose spreminja rotacijsko gibanje pogonske gredi v translatorno gibanje
kose.
Brezprstna strižna kosilnica z dvojno koso ima namesto prstnega protirezila gibajočo
drugo koso, ki ima pri košnji nasprotno smer gibanja kot prva kosa. Protirezilo ima tako
tudi translatorno gibanje in zato je možnost zamašitve kose z odkošeno redjo veliko
manjša. Tudi na ostale tujke v travi je kosa manj občutljiva. Translatorna hitrost strižnih
kos je manjša kot pri prstni kosilnici. Glede na kosilnice z rotirajočim nožkom in brez
protirezila, strižne kosilnice potrebujejo manjšo pogonsko moč na meter delovne širine
košnje. Pri strižnih kosilnicah z dvojno koso so večji stroški vzdrževanja kosilnice.
Odkos trave s strižno kosilnico z dvojno koso je » najprijaznejši« do travne ruše. Slabe
strani omenjene kosilnice so: visoka nakupna cena, vzdrževanje in omejena površinska
storilnost glede na kosilnice brez protirezil.
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Slika 7: Deli strižnega prstnega grebena.

Slika 8: Tehnične karakteristike strižne kosilnice.
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2.1.2 Kosilnice z rotirajočimi nožki brez protirezil
Kosilnice z rotirajočim nožkom nimajo protirezila. Odkos travne bilke je s prosto rezjo
ali brez protirezila. Sila, ki zadrži bilko v trenutku odkosa, je sama masa bilke in
uklonska upornost bilke. Čim manjša je masa bilke in čim manjši je uklonski upor bilke,
tem večja mora biti hitrost nožka in manjša sila na rotirajočem kosilnem nožku. Za čisto
rez (odvisno od vrste rastline) je potrebna obodna hitrost nožka okoli 80 m/s. Pri strižnih
kosilnicah (protirezilo ali dvojna kosa) je hitrost gibanja nožka 3 do 4 m/s. Kosilnice z
rotirajočimi nožki zato potrebujejo večjo pogonsko moč, posebno bobnaste kosilnice, ki
imajo večjo vztrajnostno maso (ohišje bobna) in določeno trenje vrteče drse nad
pokošeno drsno površino. Kosilnice z rotirajočimi nožki so pri košnji nevarne tudi zaradi
metanja manjših kamnov, predvsem pri košnji na peščenem zemljišču. Zato imajo z
varnostnim predpisom določeno in nato nameščeno zaščitno tkanino, ki preprečuje
metanje kamenja ali drugih trdih delcev po okolici in povzročanje nevarnosti. Nožki
imajo majhno obratovalno dobo, okoli 10 ha, odvisno od vrste tal, na katerih se opravlja
košnja. Manj na peščenih tleh, kot na travnikih ali njivah brez kamenja. Strižni nožki se
lahko obnovijo z brušenjem (omejeno), predvsem pa je pomembno, da so na kosilnici
nameščeni tako, da se lahko enostavno zamenjajo.
Zaradi velike mase kosilnice, kar velja posebno za bobnaste kosilnice, je delovna širina
kosilnic omejena. Tako imajo bobnaste kosilnice delovno širino do 3 m, diskaste
kosilnice brez gnetilnika pa do 4 m. Potreba po velikih delovnih širinah in veliki
površinski storilnosti pri košnji je konstrukcijsko razvila več združenih kosilnic, pripetih
na traktor ali kot samostojno vozilo. Delovna širina celotnega stroja je lahko do 8 m,
njegova površinska storilnost pa 10 ha/h.
1 – glavni nosilec
2 – zgornja opora
3 – priklop na T.P.D.
4 – boben
5 – razdelilo
6 – nožek
7 – vrteča drsa
8 – varovalo pri naletu kosilnice
na oviro.

Slika 9: Bobenska kosilnica.
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1 – diskasti krožnik
2 – nožek
3 – zobniški pogon diskov
4 – drsa
5 – prvi jermenski pogon – varovalo
sunkov
6 – razbremenilna vzmet

Slika 10: Diskasta kosilnica.

Višina odkosa zelene mase se določa z
odmikom vrteče drse – krožnika od
tal.
Pri delu naj bi bila kosilnica v
vodoravni legi, čeprav nekateri kosci
pri slabo vzdrževanih nožkih kosilnico
nagnejo v smeri vožnje. S tem pa
poškodujejo travno rušo in odkos trave
ni čist (»okopavajo travnik«).

Slika 11: Določanje višine rezi pri bobenski kosilnici.
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Slika 12: Specifične tehnične lastnosti rotacijskih kosilnic.
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Slika 12 a: Bobenska kosilnica, diskasta kosilnica in zastiralna kosilnica.
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Slika 13: Tehnične lastnosti kosilnic.

21

Preglednica 1: Prednosti in slabosti strižnih in kosilnic brez protirezil in rotacijskih kosilnic.

Izvedba
kosilnice
Strižne
kosilnice

Prednosti
-

-

Rotacijske
kosilnice

-

Slabosti

majhna potrebna
pogonska moč in
cenejši nakup,
manjša lastna masa
omogoča preglednejšo
stransko namestitev
kosilnice na traktor,
dober in čist odrez krme
tudi pri kratki travi –
krmi.

-

velika površinska
storilnost in delo brez
zastojev,
majhen strošek popravil
in vzdrževanja stroja,
možnost uporabe
velikih delovnih širin,
majhna možnost okvare
stroja.

-

22

-

-

velik strošek popravil in
vzdrževanja stroja,
možnost zamašitve, predvsem
pri prehodu preko pokošene redi
krme,
omejena delovna širina in
površinska storilnost stroja.

velika potrebna pogonska moč
in velik vložen kapital
velika masa stroja,
uporabljivega samo zadaj in
spredaj na traktorju,
onesnaženost krme pri mokrih
travnikih in težje naravnavanje
višine odkosa,
ni jih mogoče uporabljati na
brežinah.

2. 2 DODATNA MEHANIČNA OBDELAVA ODKOŠENE KRME

Cilj dodatne mehanične obdelave odkošene krme je pospešeno sušenje krme. V
najboljšem poteku sušenja bi to pomenilo, da v enem dnevu pokosimo in uvelo krmo po
sušenju že lahko siliramo ali damo na senik – pod streho, na dodatno sušenje s prisilnim
toplim tokom zraka. S kratkim časom sušenja krme na odprtem prostoru se izognemo
vplivu slabega vremena na kakovost krme. Poveča pa se tudi površinska storilnost in
izkoriščenost strojev za odkos in pripravo krme. To lahko dosežemo s predhodnimi
mehaničnimi, kemičnimi ali toplotnimi obdelavami odkošene krme.
Zaradi velikih in različnih stroškov obdelave krme se največ uporablja mehanična
obdelava sveže odkošene mase, katera pospešuje oddvajanje vode iz odkošene krme na
način, da se zgneti - deformira steblo bilke in lista, ter razkroji povrhnjico lista. Obdelava
poteka z gnetenjem krme (orebreni valji) ali udarjanjem krme (paličasti rotor). Slika 14.
Učinek gnetenja je odvisen od:
- mase krme, ki se dovede v gnetilnik (čim tanjši je tok krme in manjše mase
na časovno enoto, boljši je učinek mehanične obdelave krme),
- pritisne sile med gnetilnimi valji (velika pritisna sila med valji vodi tudi do
izgub krme),
- vrtilne hitrosti rotorja pri paličastem rotoju.
Da se izgube kvalitetnih delov bilke – krme zmanjšajo, se obdeluje svežo odkošena krma.
Tako je pri nekaterih kosilnicah možno gnetilnik namestiti oziroma odstraniti pri košnji
krme za takojšne krmljenje.
Časovni potek hitrejšega sušenja mehanično obdelanega odkosa je predstavljen v sliki 16.

Slika 14: Načini mehanične obdelave krme.
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Slika 15: Konstrukcijske izvedbe gnetilnikov.

Prednosti mehanične obdelave sveže odkošene krme so:
- zmanjšanje časa sušenja na travniku – njivi,
- zmanjšana odvisnost spravila krme od spreminjajočega vremena,
- prihranek na času fizičnega dela 1 – 2 delovni uri/ha.
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Slabosti mehanične obdelave sveže odkošene krme so:
- potrebna dodatna moč pri sočasni košnji in obdelavi krme je 10 do 14 kW,
- večja investicija pri nakupu kosilnice,
- izguba krme. Glede na običajno spravilo krme je izguba delčkov krme od 20
do 50 kg/ha. Odvisna pa je predvsem od nadaljnjega dela s polsuho, suho
krmo. Večkrat kot krmo razmetujemo, obračamo in zgrabljamo, večje izgube
nastanejo. Glede na izkušnje lahko predpostavimo, da so pri obračanju sveže
krme izgube do 10 kg/ha. Krma – seno s 70 do 80 % sušine (SS) pri vsakem
nadaljnjem obračanju izgubi 10 do 12 kg mase/ha.

Slika 16: Potek sušenja.

Povečanje izgub s postopnim sušenjem krme ali pripravo krme za siliranje je privedlo do
konstrukcije strojev, kateri bi v enkratnem prehodu in v enem dnevu krmo pripravili do
stopnje sušine, tako da bi bila primerna za siliranje.
Tako se odkošena krma lahko zelo intenzivno obdela s posebnimi stroji, ki imajo sočasno
nameščene gnetilne valje in valje z udarnimi roglji. Slika 17. Obdelava odkošene sveže
krme v enem prehodu naj bi zmanjšala ali preprečila izgube delčkov uvele, delno
posušene krme pred spravilom s travnika ali njive. Celoten postopek mehanične obdelave
krme pusti na zemljišču »žimnico« iz krme, ki je v enem dnevu primerna za siliranje.
Obdelane krme ni mogoče več obračati ali sušiti z drugimi stroji za sušenje krme, ker bi
nastale velike izgube krme. Velike izgube nastanejo tudi ob nepredvidenem dežju. Stroj
zaradi velike nakupne cene in ostalih slabih tehničnih lastnostih ni doživel večje
uporabnosti v kmetijstvu.
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Slika 17: Stroji za intenzivno mehanično obdelavo svežo pokošene krme.
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2. 3 STROJI ZA SUŠENJE – PRIPRAVO POLSUHE IN SUHE KRME

Pri vrednotenju gospodarjenja s svežo krmo in pridobivanju suhega sena ali silaže je
pomemben kriterij, kako hitro lahko pokošeno krmo osušimo in pripravimo za
konzerviranje. Bistveni postopek je odvzem vode iz odkošene krme, ki vsebuje 70 - 80 %
vode.

Slika 18: Sušenje sena v lepem vremenu.

Preglednica 2: Vsebnost vode in suhe snovi v krmi pri različni suhosti krme.

Stanje krme
Odkošena – mokra krma
Uvela krma
Polsuha; pripravljena za
prisilno prevetrovanje
Suha; posušena na tleh

Vsebnost vode

Vsebnost suhe snovi

70 – 80 %
60 – 70 %
35 – 45 %

20 – 30 %
30 – 40 %
55 – 65 %

20 – 25 %

75 – 80 %
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Slika 20: Delovni postopki pri sušenju krme.

Stroj za razmetavanje, trošenje zgrabkov in obračanje raztrošene krme je stroj, ki je za
učinkovito sušenje krme nenadomestljiv pri pripravi polsuhe in suhe krme. Ob današnjih
pridelkih krme in posebno prvih odkosov travinja na stalnih travnikih ter velikih delovnih
širinah kosilnic je prvo razmetavanje, zračenje in dvig od tal odkošenih zgrabkov
izrednega pomena za nadaljnje enakomerno sušenje. Obračalnik krme – razmetovalnik
redi krme je na traktor, lahko pripet na TPD kot nošen ali vlečen stoj. Sestavljen je iz 4, 6
ali 8 vrtavk, na katerih so nameščeni roglji, ki so gnani od priključne gredi traktorja.
Delovna širina stroja je od 4,0 m do 10,8 m. Na vrtavkah so nameščeni nosilci z roglji: 4
– 8. Kvaliteta dela je odvisna od števila nosilcev rogljev; več jih je boljše je opravljeno
delo. Dvojice parov vrtavk so nasprotno vrteče in s tem učinkovito razmetujejo ali
obračajo krmo. Z nastavitvijo kota roglja se uravnava boljše razmetavanje ali obračanje
krme. Slika 20 a. Slika 20 b. Z manjšim kotom roglja, skoraj pravim kotom glede na tla,
je vrtavka nagnjena naprej. Tako da krmo pobira tesno ob tleh, ter jo razmetuje daleč
nazaj. Nagnjenost vrtavke določa delo stroja. Vrtavka, nagnjena naprej, razmetuje krmo.
Vrtavka v horizontalnem položaju obrača krmo. Kot roglja je od 0 0 do 2 0, rogelj čisto
pobira krmo in jo dobro razdeli. Pri povečanju kota roglja do 8 0 pa se krma lepo pobira, a
slabše razdeli po površini, vendar bolje obrača. Delovne hitrosti so do 15 km/h. Delovna
širina kosilnice in razmetovalnika naj bi bila usklajena tako, da je ena odkošena red
kosilnice za dve vrtavki na stroju. Umazanost krme s prstjo se zmanjša z večjo višino
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odkosa, ravno površino dela, spomladi negovanimi travniki – branjanje in pravilno
nastavitvijo strojev za košnjo in pripravo krme.
Prednosti uporabe razmetovalnikov
odkošenih redi in obračalnikov
- velika delovna hitrost, delovna
širina in nato površinska storilnost
stroja,
- dobro razmetavanje odkošene redi
tudi pri velikih pridelkih sveže
krme ( kg/ha ).

Slabosti uporabe razmetovalnikov
odkošenih redi in obračalnikov
- možnost izgube manjših delčkov
krme, posebno pri obdelavi krme z
gnetilnikom ali neprilagojeni vrtilni
frekvenci vrtavk stroja,
- nevarnost izgube roglja in nato
poškodbe stroja, ki pobira, balira,
reže krmo (obvezno varovanje
roglov),
- ročno delo – razmetavanje ali
obračanje ob nepravokotnih,
klinastih oblikah parcel.

Slika 20 a: Nastavitev kota roglja in njegova učinkovitost.
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Slika 20 b: Vpliv nagiba vrtavke in kota roglja na delo stroja.

Sklopi stroja
1 – priklop stroja na traktor
2 – vrtavka z rogljem
3 – rogelj
4 – členek posamezne vrtavke
5 – nastavitev nagiba vrtavke

Delo s strojem
6 – trošenje – razmetavanje pokošenih redi
7 – obračanje krme
8 – trošenje nočnih zgrabkov
9 – transportni položaj razmetovalnika
10; 11 – zgrabljanje polsuhe krme zvečer v
zgrabke (dodatni menjalnik na stroju)
12; 13; – odgrabljanje od roba travnika

Slika 20 c: Strojni sklopi razmetovalnika redi in delo z razmetovalnikom – obračalnikom.
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Stroji za zgrabljanje suhe in polsuhe krme v zgrabke se imenujejo zgrabljalniki.
Sestavljeni so iz ene ali dveh večjih vrtavk, na katerih so nameščeni na nosilcih vodeni
zgrabljalni roglji. Lahko jih je od 7 do 13. Pri vrtenju in delanju zgrabka so roglji
obrnjeni pravokotno proti zemlji. Z relativno počasno vrtilno hitrostjo se roglji pomikajo
proti zastiralu za krmo, kjer se ustvarja zgrabek iz krme. Na tej krožni poti se roglji
dvignejo v horizontalni položaj glede na zemljišče in odložijo ob zastiralu nagrabljeno
krmo, nato pa se zopet povrnejo v pravokotni položaj. Slika 21. Načeloma naj bi bilo delo
rogljev s krmo čim nežnejše, da se ne izgubijo, odlomijo, zdrobijo najbolj hranljivi deli
krme. Dobro in čisto delanje zgrabkov je možno pri večjem številu vodljivih nosilcev z
roglji do delovne hitrosti 16 km/h. Velike zgrabke omogočajo dolgi roglji in krmilnik
rogljev, ki zadovoljivo dvigne roglje.

Slika 21: Zgrabljalnik.

Zgrabljalniki z eno vrtavko omogočajo zgrabljanje delovne širine do 4 m. Zgrabljalniki z
dvema vrtavkama lahko delajo srednji ali stranski zgrabek ali dva manjša zgrabka. Slika
22.
Prednosti uporabe zgrabljalnika
- lepo oblikovan zgrabek,
- velika površinska zmogljivost,
- čisto pograbljena površina.

Slabosti uporabe zgrabljalnika
- omejena delovna hitrost,
- pri velikih delovnih širinah slabša
prilagodljivost površini,
- nevarnost drobljenja suhe krme.
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Slika 22: Delo zgrabljalnika.

Večnamenski stroji pri pripravi krme so skonstruirani tako, da naj bi opravljali delo
razmetovalnika pokošenih redi in zgrabljalnika polsuhe in suhe krme. Slika 23. Pri
današnjih pridelkih krme omenjeni stroji nimajo več uporabnega pomena pri sušenju
krme. Veliko maso prvega odkosa travinja obravnavani stroji ne morejo zadovoljivo
razmetati. Pri zgrabljanju uvele ali suhe krme imajo majhno delovno širino, predvsem pa
ne delajo dovolj »nežno« s suho krmo, ker so bili v osnovi konstruirani za manjše masne
pretoke krme preko delovnih elementov. Omenjeni stroji pa se zadovoljivo uporabljajo in
so skoraj nenadomestljivi v hribovitem svetu, na nagnjenih terenih, pri manjših pridelkih
krme. Običajno so nameščeni kot dodatni stroji pri motornih, ročno vodljivih kosilnicah.

Slika 23: Večnamenski stroj: razmetovalnik – zgrabljalnik.

32

Slika 24: Vrste strojev pri sušenju krme.

Na sliki 24 so prikazani stroji, ki so se uporabljali ali se še uporabljajo pri pripravi suhe
ali polsuhe krme. V popolni uporabnosti sta danes samo stroja pod oznakami 4
(razmetovalnik) in 9 (zgrabljalnik). Vsi ostali stroji se še uporabljajo, vendar v omejenem
obsegu in pri posebnih pogojih dela, ali pa so združeni kot (kosilnik in gnetilnik) ali
tračni zgrabljalnik in razmetovalnik redi pod oznako 6, ki se uporablja pri namestitvah na
ročno vodene kosilnice za košnjo v nagibu in pri manjših pridelovalcih.
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Vedno bolj se opušča delanje nočnih zgrabkov polsuhe krme, kar pa s tehnološkega
stališča priprave krme ni dobro. Pomanjkanje časa, večerno delo v hlevu …, pa
eliminirata delo nočnih zgrabkov. Pomen nočnih zgrabkov je v tem, da se čez noč celotna
masa krme manj in enakomerno navlaži in velik del krme ni izpostavljen jutranji rosi. Po
jutranjem raztrosu krme iz zgrabkov (po osušitvi rose) se krma začne sušiti ob enaki
vlažnosti celotne mase, ker se sicer nekateri deli krme hitreje in preveč posuše, ter pri
opoldanskem obračanju odpadejo in so kot izguba krme.
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2. 4 POSTOPKI S SVEŽO, POLSUHO IN SUHO KRMO

Pri pripravi krme naj bi bili izpolnjeni sledeči pogoji za kmetijske stroje:
- velika površinska storilnost stroja,
- delo s krmo, da nastanejo minimalne izgube krme,
- majhna možnost okvar strojev,
- večnamenska uporaba istega stroja (sveža, suha krma, priprava silaže) pri
različnih vrstah rastlin,
- vključitev stroja v različno zaporedje in postopek dela pri pripravi krme (delo
ene ali več oseb).

Slika 25: Potek priprave zelene krme.
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Slika 26: Potek priprave rezane uvele krme - travne silaže.

Slika 27: Potek priprave okroglih bal travne silaže.
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Slika 27 a: Potek siliranja travne ali koruzne silaže.
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Slika 28: Potek priprave suhe krme.
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Slika 29: Osnovni poenostavljeni postopki dela s krmo.

Način dela s krmo (rezana, nerezana) njeno obliko in stisljivost običajno pogojujeta
nadaljnje mehanizirano delo s krmo in oblika konzerviranja.
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Slika 30: Oblika krme.
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2. 5 SAMONAKLADALNE PRIKOLICE

Največji napredek pri spravilu krme je povzročila samonakladalna prikolica. Prva zamisel
take prikolice je nastala že v letu 1936, imela je podobne osnovne strojne sklope, kot jih
ima danes. Pred štirimi desetletji je kmet Ernest Weichel iz južne Nemčije prijavil patent
za pobiralo, s katerim je opremil enoosno prikolico, in tako uradno izdelal prvo
samonakladalno prikolico, tako kot je v osnovnih sklopih enaka še danes. Slika 31.

Slika 31: Samonakladalna prikolica.

Vzroki za povečanje uporabe samonakladalnih prikolic so:
- možnost velikega volumskega tovora glede na potrebno pogonsko moč (25
kW imenske moči motorja traktorja lahko naloži, pelje okoli 25 m3 suhe
krme),
- za upravljanje, delo in transport stroja je potrebna samo ena oseba,
- pri pravilnem delu in vzdrževanju se pojavlja malo okvar,
- večnamenski stroj za uporabo v ravnini ali nagibu ter različne mase krme
(zelena, uvela, suha krma, slama, stelja …),
- dobra možnost in izvedba transportnega upravljanja stroja tudi na manjših
površinah.
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Slika 32: Konstrukcijske izvedbe samonakladalnih prikolic.

Konstrukcijske izvedbe samonakladalnih prikolic se razlikujejo predvsem po namenu
stroja in možnosti uporabe. Slika 32. Večina prikolic ima visoki nakladalni prostor. Večji
nakladalni volumen ob sicer višjem težišču celotnega stroja za delo na ravnini ni
pomemben. Nižje nameščena tovorna ploskev med kolesi je uporabljena pri
samonakladalnih prikolicah, namenjenih za delo v nagibu – nižje težišče stroja. Priklop
stroja je izveden v eni točki, običajno s togim priklopom – rudom ali zasučnim v desno
stran (pogled iz voznikovega sedeža). Zaradi zasučnega priklopa se lepše pobira suho
krmo, pri pobiranju zelene - sveže krme pa je manj voženj preko pokošenih redi in zato je
krma čistejša. Predvsem pa je omenjeni priklop imel pomen pri sočasni košnji s prstno
kosilnico in pobiranjem odkošene krme. Kosilnica je bila nameščena bočno v sredini
traktorja. Danes se omenjeni priklop pri večjih in tudi manjših nakladalnih volumnih
prikolice ne uporablja več.

Slika 33: Izvedbe pobiralnih naprav.

Pobiralna
naprava
je
namenjena
dvigovanju odkošene sveže redi ali uvele –
suhega zgrabka krme.Sestavljena je iz 3 do
5 prečnih palic, na katerih so nameščeni
vzmetni roglji. Položaj rogljev pri pobiranju
krme se spreminja in je krmiljen preko
krivuljnika. Glede na namestitev pobiralne
naprave se ločijo potiskana pobirala, ki so
danes
v
večini
nameščena
na
samonakladalnih prikolicah. Prednost le-teh
je v čistem pobiranju krme, preglednosti
dela, velikega prostega prehoda pod
pobiralno napravo pri transportu. Vlečena
pobirala se boljše prilagajajo neravnemu
terenu pobiranja krme, manj je onesnažena
krma, manjši je prosti prehod pod pobiralno
napravo, ko je v transportnem položaju.
Oporno kolo je namenjeno vzdrževanju
stalnega minimalnega odmika pobiralne
naprave od tal.
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Pobrana krma se od pobiral dovede do pehal. Konstrukcijske izvedbe pehal so različne,
vendar imajo vse skupno nalogo, da pobrano krmo transportirajo v nakladalni prostor
prikolice. Slika 34. Na tej transportni poti glede na namen (silaža), se krma lahko tudi
zreže ali pa pri pobiranju suhega sena s čim manjšimi izgubami krme dovede in stisne v
nakladalni prostor. V transportnem kanalu so nameščeni rezalni noži in sicer od 10 do
35. Običajno so v dveh vrstah zaradi zmanjševanja trenutne potrebne moči za rezanje
uvele ali sveže krme. Nameščeni so pod kotom 60 0, vsak nož pa porabi okoli 0,25 kW
moči za rezanje krme. Noži so proti poškodbam varovani s členkastim vpetjem in tlačno
vzmetjo, ki drži nož v položaju rezanja. V primeru tujka (kamenje, kovina …) se nož
umakne in po prehodu krme preko noža se samodejno vrne v rezalni položaj.

Preglednica 3: Število nožev in njihov vpliv na dolžino rezane krme.

Število vrst nožev

Število nožev

1
2
1
2

do 19
do 41
do 36
do 37

Verižna pehala in
nihajna pehala
Krožna pehala

Teoretična dolžina
rezi (mm)
80 – 240
35 – 45
40 – 50
22 – 40

Preglednica 4: Razdelitev samonakladalnih prikolic.

Izvedba

Samonakladalna
prikolica – LW
Majhna – LW
Normalna – LW
Velika – LW
Velika – dvojna
kolesa
Rezalno
nakladalna
prikolica KLW

Volumen
Masa prikolice
nakladalnega
(kg)
prostor (m3 )

Zahtevana
moč
traktorja
(kW)

Masna
storilnost
pri silažni
krmi
(t/h)

Masna
storilnost
pri suhi
krmi
(t/h)

10 – 15
15 – 20
20 – 25
nad 25

1300 – 2300
1800 – 3000
4000 – 5000
4000 – 5500

15 – 25
20 – 30
30 – 40
50 – 60

2,5 – 4,0
4,5 – 5,7
5,5 – 6,2
9,1 – 9,7

1,9 – 2,4
2,4 – 2,9
3,0 – 3,3
3,7 – 4,5

17 – 20
20 – 30
preko 30

1000 – 4000
1200 – 4000
3500 – 4500

30 – 40
40 – 50
50 – 60

3,5 – 4,5
4,5 – 5,7
8,1 – 8,9

2,0 – 3,0
3,0 – 3,2
3,7 – 4,2
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Verižna pehala »nežno« potiskajo krmo po
transportnem kanalu v nakladalni prostor.
Pri rezanju krme naj bi bilo 6 pravokotnih
potisnih letev, ki krmo potiskajo preko
nožev.
Od števila nožev je odvisna dolžina
razrezane krme. Zaradi manjše sile potiska
verižnih pehal je težje popolnoma zapolniti
nakladalni prostor, vendar se predvsem suha
krma manj zdrobi in je kvalitetnejša.

Z nihajni pehali, ki so nameščeni v 3 do 5
vrstah, se doseže velika gostota krme v
nakladalnem prostoru. Razporeditev ročic
pehala po obodu - poti transporta krme je
taka, da delovanje pehal ni sunkovito in se
obremenitve enakomernejše prenašajo na
transportne elemente. Posebno je to
pomembno pri večjih potrebnih močeh za
rezanje silažne krme. Rezalni noži so s
členkastim
vpetjem
zaščiteni
pred
poškodbami. Pri tujkih v krmi (kamen,
kovina, les ...) se nož umakne in po prehodu
tujka skozi transportni kanala se samodejno
povrne v rezalni položaj.
Pri krožnih pehalih so vijačno nameščena
pehala v 9 vrstah na bobnu. Dvojica nožev
majhen del krme vedno vodi preko nožev.
Uvela krma, katere kratek razrez je pri
ostalih načinih pehanja vedno vprašljiv, je
pri obravnavanem načinu vedno zadovoljiv
in točen. Pehalo ima malo gibljivih delov,
zato je potrebno manj vzdrževanja,
obremenitev delov pehala je enakomerna,
možnost naložitve velike gostote krme v
nakladalni prostor, potrebna je velika moč
za pogon stroja. Nakladalna prikolica je
uporabna samo za pripravo uvele krme –
silaže. Neprimerna za seno zaradi prevelikih
izgub kvalitetnih delov krme.
Slika 34: Konstrukcijske izvedbe pehal.

44

V nakladalnem prostoru se nahaja letvasti transporter, ki se uporablja za bolj enakomerno
napolnitev – stisnitev krme v celem prostoru in pa izpraznitev prikolice. Ker je namen
transporta po prostoru različen, je tudi transportna hitrost nastavljiva od 0,3 m/min do 8
m/min. Pri delu s svežo razrezano krmo je zadaj na prikolici nameščena (večje,
popolnejše izvedbe prikolic) tudi razmetovalna naprava. Slika 35. Sestavljena je iz
dveh ali treh razdelilnih valjev, ki razdeljujejo krmo v jasli ali na krmilni hodnik.

1 – priklop, hidravlično nastavljiv po višini
2 – pobiralna naprava
3 – pehala
4 – letvasti transporter
5 – razdelilni valji
6 – transportni kanal z noži
13 – samodejen vklop letvastega
transporterja

7 – rezalni noži v dveh vrstah
8 – varovanje rezalnih nožev pred tujki
9 – zadenjsko široko praznjenje prikolice
10 – prečno praznjenje prikolice
11 – oporno kolo pobiralne naprave
12 – dvojna vozna kolesa
14 – samodejen izklop – opozorilo polnitve
prikolice

Slika 35: Samonakladalna prikolica z razmetovalno ali prečno delitvijo krme.

45

2. 6 STROJI ZA STISKANJE KRME – BALIRKE

Stroji za stiskanje krme – balirke so kmetijski stroji, ki stisnejo in s tem povečajo gostoto
suhe ali vlažne krme (silaže) ter slame. Glede na obliko in velikost bale so balirke
razdeljene v več skupin. Slika 36.

Slika 36: Vrste in oblike bal.
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Slika 37: Postopek dela z suho ali uvelo krmo.

Velikost bal je odvisna od več vplivov. Tako od velikosti kmetije, parcel, uporabnosti bal
in namena baliranja. Uporabna velikost stiskalnice je v osnovi določena že z velikostjo
zgrabka krme ali pri baliranju slame od velikosti žetvenika – kombajna za žito. Tako je
pri pridelku slame 5000 kg/ha in širini žetvene naprave 3 m, odložene slame iz žetvenika
1,5 kg/m (dolžinski meter). Pri 4 m širine žetvene naprave je že 2,0 kg/m mase slame. Pri
postopku baliranja, kjer slamo ali krmo stisnemo in povečamo gostoto v določenem
volumnu bale. Bale, katere lahko prelagamo ali transportiramo ročno, imenujemo
majhne. Velike bale pa se lahko transportirajo samo s pomočjo traktorja ali drugih
transportnih sredstev (viličar, dvoriščni traktor, nakladalnik…).
Glede na jakost stiskanja ločimo visokotlačne stiskalnice in nizkotlačne stiskalnice.
Nizkotlačne stiskalnice stisnejo krmo od 50 – 100 kg/m3. To gostoto krme se danes
doseže že z samonakladalno prikolico, zato se danes nizkotlačne stiskalnice uporabljajo
manj. Predvsem se uporabljajo visokotlačne stiskalnice, ki krmo stisnejo od 70 do 150
kg/m3. Slika 38. Visokotlačna stiskalnica sestoji iz translatorno gibajočega bata, ki ima 70
do 110 gibov/min. in stiska dovedeno krmo v kanalu, kjer se oblikuje kvadratna bala
običajne velikosti 46 x 36 cm, nato pa poveže z vrvico. Bala ima maso od 10 do 30 kg,
odvisno tudi od dolžine bale, ki je od 0,8 do 1,1 m. Za pogon stiskalnice se potrebuje
traktor 40 do 60 kW.
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Za transport bal do senika obstajajo različni postopki, tako od ročnega nakladanja bal na
vozove, do samodejnih metalnikov bal na balirko pripete prikolice.

1 - držalo toka krme
2 - pobiralo
3 - prečni transport
4 - vrvica,vezivo
5 - izstop bale
6 - nastavitev gostote
7 - tlačni kanal
8 - vezalna naprava
9 - podajalo
10 - bat
11 - varnostna sklopka
12 - kardanska gred
Slika 38: Visokotlačna stiskalnica.

Preglednica 5: Tehnični podatki za visokotlačno stiskalnico.

Velikost kanala
višina x širina
cm
30 x 40
36 x 46
36 x 49

Masni pretok
slame
kg/h
12 – 15
18 – 20
22 – 24

Potrebna moč
traktorja
kW
32 – 42
42 – 49
49 – 57

Masa bale
kg

Poraba veziva
kg/ha

do 16 kg
do 22 kg
do 24 kg

6,5
5,0
4,5

Stiskalnice za velike kvadratne bale, lahko jih je od 15 – 28 bal/ha, predvsem pa je število
bal odvisno od pridelka. Gostota bal je od 150 do 350 kg TM/m3. Primerne so za večje
skladiščne prostore, njihov transport in prekladanje bal pa je izključno pogojeno z
uporabo nakladalnika, dvoriščnega traktorja ali viličarja.
Glede na konstrukcijsko izvedbo stiskalnic za velike kvadratne bale ločimo dve izvedbi:
- stiskalnico z ozobljeno letvijo ali kotnim prenosnikom vrtilnega gibanja,
- stiskalnico z ročičnim mehanizmom. Slika 39.
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Slika 39: Stiskalnice za velike kvadratne bale.

S stiskalnicami za okrogle bale se lahko stiska: slama, suha ali uvela krma, ki je lahko
zrezana ali cela. Od pridelka je odvisno število bal na hektar, običajno pa jih je okoli 15.
Premer bale je lahko do 1,8 m, njena dolžina pa je konstantno 1,2 m. Masa bale je od 200
kg do 1000 kg. Transport bal je izključno mehaniziran.
Stiskalnice za okrogle bale ovijajo in stiskajo krmo v okroglo gmoto – balo. Pri tem
postopku pa nastane manj trenja kot pri delanju kvadratnih bal v različnih stiskalnicah za
kvadratne bale. Stiskalnica deluje tako, da pobiralna naprava uvelo, suho krmo ali slamo
pobere ter jo s pomočjo dovajal dovede v stiskalno komoro. Stiskalne komore so
konstrukcijsko različne. Slika 40.
Narejeno balo v komori je potrebno še povezati in odstraniti iz komore. V
konstrukcijskem pogledu je to velik zahtevek. Okrogle bale se v komori povijejo lahko z
vrvico, ki se od 12 do 15 krat spiralno ovije okoli bale, ali pa z mrežo, katera se ovije
minimalno 1,8 krat. Bala se nato ovije še v folijo. Število ovojev z mrežo je odvisno tudi
od tega ali se stiska slama, ki se ne ovija v folijo in je zaradi transporta bal potrebno več
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ovojev – priporočljivo 3 krat, da se pri transportu slama ne raztrese ali bala ne razdre;
enako velja za suho seno oziroma, večkrat prekladamo balo, več ovojev z mrežo je
potrebnih.

Slika 40: Stiskalnice za okrogle bale.
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Krma, ki se dovaja v stiskalno
komoro, se na tej poti lahko zreže do
najmanj 5 cm dolžine. Slika 41.
Zrezana uvela krma se boljše stlači za
10 do 15 %. Zrezano ovito silažo je
lažje ročno razmetavati in razdeliti po
krmilnem hodniku ali jaslih. Rezila se
pa lahko izključijo. kar je odvisno od
nadaljnje rabe in namena ovite krme
ali slame.

Slika 41: Rezalna naprava v stiskalnici za okrogle bale.

Uvela krma mora za siliranje imeti najmanj 30 % suhe snovi. S povečanjem vsebnosti
suhe snovi se poveča tudi gostota bale. Največja se doseže pri 45 % suhe snovi pri
siliranju v ležeče silose, 55 % pri siliranju v okrogle bale in 60 % pri siliranju v kvadratne
bale. H končni gostoti bale pa veliko doprinese rezanje krme v dovajalnem kanalu.

Slika 42: Ovijanje okroglih in oglatih bal v folijo.
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Ovijanje bal v folijo je potrebno zaradi siliranja uvele krme. Siliranje v bale je relativno
drago in zahteva tudi več delovnega časa kot ostali načini siliranja, na primer v ležeče
silose. Konstrukcijske izvedbe ovijalk so različne. Slika 42.
Nekatere današnje izvedbe stiskalnic imajo na istem stroju nameščeno stiskalnico in
ovijalko. Iz časovnega vidika je skupna namestitev zelo smiselna, ker se ne potrebuje
dodatnega traktorja in voznika. Z ozirom na investicijo pa je nakup smiseln le ob
podjetniški rabi stroja.
Kvaliteta silaže v bali je zelo odvisna od kakovostnega ovoja bale, torej nepropustnosti.
Prekritost bale s folijo mora biti 4 plastna, če pa je bala skladiščena več kot šest mesecev,
je priporočljivo 6 plasti. Pri ovijanju bale se zaradi prekrivanja ovijalnih trakov na
»novo« prekriva polovica traku, ostalo prekriva prejšnji ovoj. Tako je potrebno v celoti
balo oviti 2 krat ali 3 krat. Folijo lahko poškodujejo miši, krti ali ptiči, predvsem če bale
niso pravilno skladiščene. Folija se lahko poškoduje tudi pri transportu in manipulaciji z
ovito balo. Folija pa se lahko pretrga – preluknja tudi pri odlaganju iz ovijalnika v
strnišče detelje ali pri siliranju krme s togimi, debelejšimi stebli.
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2. 7 STROJI ZA PRIPRAVO DROBNO REZANE KORUZNE IN TRAVNE SILAŽE –
SILAŽNI KOMBAJNI

Drobno rezana silažna krma omogoča popolnoma mehanizirano pripravo, skladiščenje in
krmljenje živali. Z drobno rezano krmo omogočimo živalim popolnejšo energetsko izrabo
krme. S tem pa silažno krmo uvrstimo v temeljni krmni obrok za živali.
Osnovna naloga silažnega kombajna je točna kratka rez krme, katera naj bi bila manjša
od 5 mm pri rezanju koruze in največ do 30 mm pri drugi krmi. Kratki delci krme
omogočijo dobro mešanje krme med seboj in samodejno tlačenje krme, kar povzroči
majhno prisotnost zraka in kvalitetno siliranje. Preglednica 6.
Preglednica 6: Dolžina rezi krme.

Vrsta krme
Uvela travna
krma
Celotna rastlina
koruze
Celotni storž
koruze in del
stebla
Krmne rastline

Teoretična
dolžina rezi
(mm)

Srednja dolžina
rezi (mm)

6-9

20 - 30

4-8

6 - 20

preko 40 %

2-4

pod 5

-

2-4

pod 5

-

Dolžina
predolge krme
(mm)
preko 50 mm,
manj kot 20 %

Dodatna
obdelava
zrezane krme
mehanično
drobljenje zrn
povečano
število nožev:
drobilna plošča
-

Preglednica 7: Stroji pri spravilu koruzne silaže.

Opis koruze

Pridelek (t/ha)

Koruzni storž z listi
in delom stebla

11 do 15

Koruzni storž brez
listov

9 do 11

Mešanica zrnja in
strženov storža CCM

9 do 11

Sestava pridelka
100 % celotnega storža
80 - 100 % listov storža
100 % stržena storža
20 % stebla koruze
100 % zrnje koruze
100 % stržena storža
10 % listov storža
100 % zrnje koruze
0 - 95% stržena storža
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Stroj
silažni kombajn
mlin za koruzne
storže; samovozni
stroj
žetvenik - prirejen

CCM – Corn-Cob Mix – drobljenje koruznih storžev brez listja. Za delo se uporablja
prirejeni žetvenik – žitni kombajn. Masa, ki se nato silira, ima 45 do 50 % vode.
Siliranje krmnih rastlin mora biti tako, da se drobno zreže celotna rastlina, ki je bila
predhodno odkošena. Čas siliranja je vedno 2 do 3 tedne pred uporabo rastline za zrnje.
1- Stroj – bočno in prikolica –
zadaj pripeta na pogonski
traktor.
2- Stroj – bočno pripet na traktor,
prikolica se vzporedno vozi z
drugim traktorjem.
3- Stroj – čelno in prikolica
pripeta zadaj na istem
traktorju.
4- Stroj z vzporedno voženo
prikolico.
5- Vlečeni stroj (za: uvelo krmo
ali pokošene krmne rastline z
vzporedno voženo prikolico.
6- Vlečeni stroj (za: okopavine) z
vzporedno voženo prikolico.
7- Samovozni stroj in vzporedno
vožena prikolica.

Slika 43 a: Razdelitev silažnih kombajnov glede na način pripenjanja.

Stroje za točno kratko rez krme razdelimo glede na konstrukcijo elementov za rezanje in
glede na način pripenjanja stroja na traktor in samovozne stroje. Slika 43. Vse omenjene
izvedbe imajo strojne sklope, kot so:
- pobiralna naprava za uvelo ali svežo krmo,
- rezalno ustje za odrez in transport koruznih stebel.
Odrezana ali pobrana krmna masa se z letvastim ali verižnim transporterjem dovede do
stiskalnih valjev, kjer se celotna masa stisne in pripravi za razrez.
Glede na način rezanja se nato ločijo stroji na:
- kolutaste silažne kombajne (Slika 44a),
- bobnaste silažne kombajne (Slika 44b).
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Slika 44: Kolutasti - B in bobnasti – A, silažni kombajni.

Kolutasti silažni kombajn ima na kolutu pritrjene rezalne nože in izmetalne lopate.
Glede na zaželeno dolžino rezi je rezalnih nožev lahko od 2 do 8 (največ 16). Vrtilna
hitrost koluta je okoli 600 min-1.
Bobnasti silažni kombajn ima rezalne nože nameščene na bobnu. Število nožev je od 12
do 24. Namestitev nožev na boben omogoča točnejšo rez predvsem za trave in ostale
krmne rastline. Namestitev nožev na boben je zaradi manjših dinamičnih obremenitev
izvedena po ovojnici. Stroji z noži, nameščenimi na bobnu, imajo bolj omejeno dolžino
metanja zrezane krme kot stroji z noži, nameščenimi na kolutu. Večji bobnasti silažni
kombajni imajo zato dodatne izmetovalnike zrezane krme.
Nekatere izvedbe imajo deljene nože, odvisno od proizvajalca ali točne namembnosti
kombajna. Ne glede na konstrukcijsko izvedbo bobna ali koluta in namestitve nožev, pa
je pri vseh izvedbah cilj: točni kratki odrez za vse vrste rastlin. Za zagotovitev
razpolovitve koruznega zrnja so na nekaterih strojih nameščeni še drobilniki koruznega
zrnja. Ti so izvedeni kot drobilna plošča, ki je nameščena pri kolutastem kombajnu pod
kolutom, ali pa kot stiskalna valja z različnima vrtilnima frekvencama. Slika 45. Pri tem
pa se koruzna masa vodi med valji in zaradi različnih obodnih hitrosti na obodu stiskalnih
valjev se zrnja v vodeni masi zdrobijo. Za zagotovitev točnega odreza je pri določenih
izvedbah (večvrstni kombajni) brušenje nožev in približevanje protirezila noža izvedeno
samodejno oziroma elektronsko kontrolirano. Za preprečevanje poškodb nožev in
protirezila je pri večjih samohodnih kombajnih nameščen detektor kovin ali nekovinskih
materialov, ki v trenutku zaustavi dovajalne valje za krmo in prepreči poškodbe stroja.
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Preglednica 8: Primerjava kolutastega in bobenskega silažnega kombajna.

Prednosti

Slabosti

Kolutasti silažni kombajn
- celoten stroj je bližji TPD na
traktorju,
- zelo dobro odmetavanje zrezane
mase na spremljajočo prikolico,
- velika vztrajnostna masa koluta z
noži in zaradi tega manjša potrebna
rezervna moč pogonskega motorja.
- celotna izvedba stroja je težja in
višja,
- točen odrez krmne mase, posebno
pri travinju, je dosežen samo pri
veliki vrtilni frekvenci rezalnih
nožev.

Bobenski silažni kombajn
- celoten stroj je lažji,
- večje prekrivanje rezalnih nožev in
večja frekvenca odrezov
zagotavljata točnejši odrez tudi pri
manjši vrtilni frekvenci bobna.
- pri delu je potrebno imeti večjo
rezervo pogonske moči,
- manjše sposobnosti odmetavanaja
zrezane mase, zato so pri večjih
delovnih širinah stroja potrebni
odmetovalniki mase.

Slika 45: Različne konstrukcijske izvedbe dodatnih drobilnih in izmetovalnih naprav na strojih za drobno
rez krme.

Teoretična dolžina rezi sveže, uvele krme ali koruze je podana z enačbo:

teoretičeo ⋅ dolžina ⋅ rezi =

( )
(

hitrost ⋅ vstopne ⋅ mase m X 60
s
= (mm )
število ⋅ nožev ⋅ X ⋅ vrt. ⋅ hitrost ⋅ bobna obr.
⋅ X ⋅ 1000
min
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)

Slika 46: Posebnosti drobilnih na prav na strojih – silažnih kombajnih.
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Slika 47: Izvedbe rezalnih bobnov in namestitve nožev.

Slika 48: Izvedbe varoval pred tujki v vstopni masi.
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Slika 49: Uporabnost – večnamenskost samovoznega stroja – silažnega kombajna.
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Udarni rezalnik krme (slika 49a) je konstrukcijsko zelo enostavno sestavljen glede na
ostale stroje za pripravo zrezane krme. Osrednji element stroja je horizontalna gred, na
kateri so členkasto nameščeni – pritrjeni rezalni noži. Gred z noži se vrti v nasprotni
smeri gibanja stroja in zrezano maso transportira – meče na zadaj priprto ali stransko
voženo prikolico. Rotirajoči noži – kladiva udarjajo krmo in jo pri tem netočno razsekajo.
Neravnine na njivi ali travniku se z noži tudi izravna, zato je krma običajno umazana in ni
primerna za siliranje. Stroj se danes lahko bolj uporablja in je primernejši za čiščenje
travnikov in krompirjevk, kot pa za pripravo kvalitetne krme.

Slika 49a: Udarni rezalnik

Prednosti:
- enostavna konstrukcija,
- sočasno rezanje in nakladanje krme,
- primeren za čiščenje, drobljenje
rastlinskih ostankov ali zelenila –
mulčer.
Slabosti:
- umazana razrezana krma,
- ni primeren za pripravo koruzne
silaže,
- velike izgube listov pri uveli krmi,
- običajna obnova ruše zaradi odtrganja
bilke je upočasnjena,
- neenakomerna dolžina rezi krme, zato
je primeren stroj za komunalne
potrebe in ne kmetijske.
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2. 8 VAJA

a – osni razmak koles traktorja (mm),
b – razmak od težišča zadaj pripetega
stroja na T.P.D. ali prikolice in zadnje
osi traktorja,
c – razmak od težišča prednje uteži do
prednje osi traktorja,
M1 – masa na prednji osi traktorja,
M2 – masa na zadnji osi traktorja,
% os spr. – odstotek mase na prednji osi
trakt,
Mspredaj – masa uteži spredaj,
Mzadaj – masa zadaj, ki je lahko utež ali
pripeti stroj, prikolica,
Mtraktorja – masa celotnega traktorja.
Slika 50: Mase na traktorju.

Tehnični podatki za primer izračuna
prednje uteži in osnih obremenitev
traktorja:
Mtraktorja = 4500 kg
a = 2,5 m
Mzadaj = 1000 kg
b = 2,0 m
Mspredaj = 100 kg
c = 1,3 m
Za porazdelitev celotne mase traktorja na
prednja in zadnja kolesa:
Prednja kolesa: 43 %
Zadnja kolesa: 57 %
Pri namestitvi stroja na TPD – tritočkovno priključno drogovje, slika 43 a; oznaka 1 je
velikokrat vprašljiva varnost vožnje in ustreznost pripenjanja stroja – vlečene prikolice k
obstoječim tehničnim predpisom.
Za zagotovitev varnega krmiljenja traktorja je minimalna potrebna masa na prednjih
krmilnih kolesih 20 %. Razbremenitev prednjih koles nastane zaradi pripetih strojev na
zadnjem TPD. V obravnavanem primeru je to enovrstni silažni kombajn z zadaj pripeto
prikolico.
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Osnovno ponazoritev
obremenitve traktorja, ki ga
prikazuje slika 50, lahko
prikažemo tehnično nazorneje v
skici, slika 50a.
Skica prikazuje prosto ležeči
nosilec z obojestranskimi
konzolami, ki predstavljajo TPD
spredaj in zadaj. Na njem pa so
pripete dodatne uteži ali delovni
stroji.
Slika 50a: Skica obremenitev na traktorju.

Za analizo statične obremenitve osi koles traktorja in izračun potrebnih uteži na prednjem
delu traktorja uporabimo iz mehanike – statike, ravnotežne enačbe.
Vsota momentov na prednje kolo je:

⎛ % zadaj ⎞
− M spredaj ⋅ c + M traktorja ⋅ ⎜
⎟ ⋅ a − M 2 ⋅ a + M zadaj ⋅ (a + b ) = 0
⎝ 100 ⎠
Obremenitev zadnje osi traktorja:
⎛ % zadaj ⎞
M traktorja ⋅ ⎜
⎟ ⋅ a + M zadaj ⋅ (a + b ) − M spredaj ⋅ c
100 ⎠
⎝
M2 =
a
57
4500 ⋅
⋅ 2,5 + 1000 ⋅ (2,5 + 2 ) − 100 ⋅1,3
100
M2 =
= 4313 kg
2,5
Potrebna masa uteži spredaj:

⎛ % zadaj ⎞
M traktorja ⋅ ⎜
⎟ ⋅ a − M 2 ⋅ a + M zadaj ⋅ (a + b )
100 ⎠
⎝
M spredaja =
c
57
4500 ⋅
⋅ 2,5 − 4313 ⋅ 2,5 + 1000 ⋅ (2,5 + 2)
100
M spredaj =
= 100 kg
1,3
Vsota momentov na zadnje kolo:

62

⎛ % spredaj ⎞
M zadaj ⋅ b − M traktorja ⋅ ⎜
⎟ ⋅ a + M 1 ⋅ a − M spredaj ⋅ (a + c ) = 0
⎝ 100 ⎠
Obremenitev prednje osi traktorja:
⎛ % spredaj ⎞
M spredaj ⋅ (a + c ) + M traktorja ⋅ ⎜
⎟ ⋅ a − M zadaj ⋅ b
100 ⎠
⎝
M1 =
a
43
100 ⋅ (2,5 + 1,3) + 4500 ⋅
⋅ 2,5 − 1000 ⋅ 2
100
M1 =
= 1287 kg
2,5
Maso na prednji osi traktorja lahko izračunamo tudi iz skupne mase, kateri odštejemo
maso na zadnji osi traktorja.

M 1 = M skupna − M 2 = 5600 − 4313 = 1287 kg
Tudi iz tega ravnotežnega pogoja momentov lahko izračunamo potrebno maso uteži
spredaj:
⎛ % spredaj ⎞
M 1 ⋅ a + M zadaj ⋅ b − M traktorja ⋅ ⎜
⎟⋅a
100 ⎠
⎝
M sperdaj =
(a + c )
⎛ 43 ⎞
1287 ⋅ 2,5 + 1000 ⋅ 2 − 4500 ⋅ ⎜
⎟ ⋅ 2,5
100 ⎠
⎝
M spredaj =
= 100 kg
(2,5 + 1,3)
Skupna masa ( traktorja, uteži, stroja ):
M skupna = M traktorja + M zadaj + M spredaj

M skupna = 4500 + 1000 + 100 = 5600 kg
Dejanski delež -%, skupne mase na prednjih kolesih traktorja – osi traktorja:
%=

M1
1287
⋅ 100 =
⋅ 100 = 23 %
5600
M skupna

Izračunani 23 % delež ustreza varnostnim zahtevam za varno krmiljenje in vožnjo
traktorja.
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3 ŽETVENIKI – (ŽITNI KOMBAJNI)

Novo imenovanje strojev za žetev sem izbral iz preprostega razloga, ker se ponuja ime
samo. Izhaja iz besed, ki so vse v povezavi z opravilom za človeka čudežno rastlino –
žitom. Sledi žetev, žanjica, žanjec in končno žito, danes celoten postopek žetve
nadomesti stroj z imenom – žetvenik.
Žetvenik je osnovni kmetijski stoj za žetev žita in krmnih rastlin. Ne glede na različne
konstrukcijske izvedbe stroja, so pri vseh strojih opravila v osnovi enaka. Kosilni del
stroja odkosi rastlino in jo transportira do mlatilnega dela. V mlatilnem delu stroja se zrna
ločijo (80 do 90 %) od ostalih delov rastline. Tukaj se žitna masa razdvoji. Slama se iz
stroja odvede preko pretresal. Zrnje, pleve, delci slame pa se transportirajo v čistilni del
stroja. Iz čistilnega dela stroja se očiščeno žito transportira v zalogovnik žita.
Neomlačeno klasje gre ponovno na mlačev, žetveni ostanki pa na njivo.

Slika 51: Pretok žitne mase v žetveniku.

Žitna masa se je dovajala v valj, ki ga je
obkrožala košara. Enak princip mlačve se
danes uporablja z letvastim mlatilnim
bobnom. Slika 52.

Slika 52: Mlatilnica Meikle.

64

Razvoj mlatilnih strojev in žetvenikov sega desetletja nazaj. Prvi stroj – opisani, za
mlačev žita, je izdelal leta 1785 Andreas Meikle, Tyningham, Anglija.
Sledila je vrsta različnih strojev za žetev na polju, sušenje na kmetiji, mlatilnice in za
čiščenje žita. Nato so žito shranili v kašče ali vreče. Ročno žetev s srpom ali koso je
zamenjala kosilnica za žito. Vezanje snopov ali otepov je zamenjala snopovezalka, ki je
imela že sočasno košnjo žita. Ročno mlačev žita s cepci je zamenjala mlatilnica. Čiščenje
žita – vejavanje so opravljali žitni čistilni stroji. Vsako od navedenih del se je opravljalo
posamezno. Slika 53.
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Slika 53: Stroji za delna opravila pri žetvi.

Prve stroje, ki so v enem prehodu njive žito poželi, omlatili in očistili, so začeli
uporabljati v Ameriki v 19. stoletju. Imenovali so jih combine. Od tukaj tudi izhaja
beseda kombajn.
Bratje Davies, Oregon /ZDA so leta 1862 izdelali žetvenik, ki ga je vleklo 40 konj ali
mul. Slika 54.
Šele leta 1911 je tovarna Holt Co., Stockton/ZDA prva izdelala žetvenik, ki ga je
poganjal bencinski motor, vlekli pa so ga še vedno konji.
Prvi samovozni žetvenik je bil izdelan v ZDA leta 1938.
V Evropi je prvi žetvenik izdelala tovarna Claas. Leta 1930 so jih začeli serijsko
izdelovati. Od leta 1936 do leta 1942 so izdelali 1400 strojev.

Slika 54: Prvi žetvenik.
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3. 1 ZGRADBA IN DELOVANJE POSAMEZNIH SKLOPOV ŽETVENIKA

Celoten stroj sestoji iz posameznih strojnih sklopov, ti vsak zase opravljajo določeno
funkcijo, ki je potrebna pri žetvi. Slika 55.

Slika 55: Sklopi žetvenika.

Žetveno napravo sestavljajo naslednji glavni deli: strižna kosilnica z visoko rezjo ter
ozobljenimi rezilnimi nožki, motovilo, ki ima možnost nastavljanja horizontalnega in
vertikalnega pomika, ter zbiralni polž pokošene žitne masa. Slika 56.

Na žetveno napravo je možno namestiti še številne druge elemente ki so potrebni za žetev
poleglega žita, oljne repice, nastavitev višine odkosa, košnjo v nagibu.
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Slika 56: Žetvena naprava.

Žetvena naprava ima nalogo odkositi žito in ga transportirati do mlatilnega dela. Pri tem
morajo deli žetvene naprave žitno maso enakomerno dovajati do mlatilnice. Nameščeno
motovilo, žitni klas nagne pred odkosom nad površino žetvene naprave. Zaradi različne
višine odkosa in značilnosti sorte ima motovilo nastavljivo vrtilno frekvenco ter položaj
pri delu. Obodna hitrost motovila je vedno nekoliko večja kot delovna hitrost žetvenika.
Pri poleglem žitu je na žetveno napravo možno namestiti privzdigovalce klasja, tako da
so izgube zrnja čim manjše. Za žetev rastlin, ki so prepredene, oljno repico, stročnice…
je na žetveni napravi možno namestiti tudi vertikalno koso, ki odreže prepletene rastline,
s tem pa zmanjša izgube žetve. Pri žetvi žita to delo opravlja razdelilo. V primerih, ko je
delovna širina žetvenika večja kot 3 m, mora biti žetvena naprava med transportom na
drugo njivo pripeta za žetvenikom ali zložena s pomočjo hidravličnih cilindrov.
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Slika 57: Osnovne izvedbe žetvenih naprav.

Mlatilni del žetvenika ima nalogo, da izlušči zrnja od klasja in slame. Poti slame in zrnja
se za mlatilnico ločijo. Osnovni del mlatilnega dela žetvenika sta mlatilni boben in košara
ki v določenem obsegu objema boben. Zrnja, pleve, končki stebel slame padejo skozi
mlatilno košaro in se vodijo v čistilni del žetvenika. Slama se vodi na pretresala, kjer se
zadnja zrna iztresejo iz slame, preden slama zapusti žetvenik. Različne vrste rastlin, ki se
mlatijo, zahtevajo tudi različne odmike košare od mlatilnega bobna. Odmiki se običajno
brezstopenjsko naravnavajo iz sedeža voznika žetvenika.
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Slika 58: Tangencialna in aksialna mlačev.

Po smeri vstopa žitne mase (zrnja in slame) se ločijo mlatilne naprave po tangencialnem
in radialnem načinu mlačve. Slika 58. Pri radialnem načinu mlačve je os mlatilnega
bobna pravokotna na tok žitne mase in smer vožnje žetvenika. Mlatilna košara objema
mlatilni boben v dolžini ⅓ do ¼ obsega mlatilnega bobna. Žitna masa je tako
izpostavljena mlačvi zelo kratek čas in majhni mlatilni površini. Žetveniki z veliko
storilnostjo – velikim pretokom žitne mase imajo zato za prvim mlatilnim bobnom še
dodatne mlatilne bobne, da učinkovito ločijo zrnja žita od slame in sočasno zadržujejo
slamo pred hitrim vstopom na pretresalke. Slika 59.

Slika 59: Mlatilni del z dvema mlatilnima bobnoma.
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Slika 60: Mlatilni deli žetvenika¸

Slika 61: Hitrosti mlatilnih elelmentov.

Pri aksialni mlatilni napravi žitna masa vstopa in se pomika vzporedno z osjo mlatilnega
bobna in s smerjo vožnje žetvenika. Slika 63. Mlatilna košara pri tem načinu mlačve
obdaja mlatilni boben s celim obsegom bobna. Mlatilne letve so spiralno nameščene v
košari in vodijo žitno maso z majhno hitrostjo po celotni dolžini mlatilnega bobna. Pri
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radilnem načinu mlačve se žitna masa zadržuje kratek čas med površino košare in
bobnom. Pri aksialnem načinu mlačve se žitna masa zadržuje osemkrat več. Zato se tudi
zrnje loči od ostale žitne mase od 95 % do 100 %. Pri tangencialnem načinu mlačve je ta
ločitev le do največ 85 %, ostalo ločitev opravijo drugi sklopi žetvenika ali povratno
vračanje polnih klasov na mlačev. Aksialni način mlačve ne rabi pretresalk in dodatnih
izločevalnih bobnov. Slika 10. Obstajajo še različne konstrukcijske izvedbe mlatilnega
dela žetvenika, vendar so vse izpeljane iz dveh osnovnih izvedb.
Ena od nastavitev mlatilnega dela je odmik mlatilne košare od mlatilnega bobna. Odmik
pri vstopu žitne mase je večji in se nato proti izstopu zmanjšuje. Načeloma velja pravilo,
čim manjši je odmik, tem večja je obodna hitrost bobna. S tem je mlatenje intenzivnejše
in možna je večja poškodba zrnja. Upravljavec žetvenika tako vedno išče kompromis
med učinkovitim mlačenjem in poškodbami pridelka. Ta kompromis je pri mlačvi žita
med 25 m/s in 33 m/s obodne hitrosti mlatilnega bobna. Slika 62.

Slika 62: Izgube v mlatilnici in poškodba zrn v odvisnosti od hitrosti vrtenja mlatilnega bobna.

Vrtilna in obodna hitrost bobna pa sta odvisni tudi od vrste pridelka, ki se mlati.
Preglednica 9. Vlažna slama zahteva manjši razmik in večje obodne hitrosti, kar prepreči
navijanje slame okoli mlatilnega bobna. Ker je vlažnost slame in s tem zrelost žita lahko
med žetvijo na isti njivi spremenljiva, upravljavec žetvenika lahko med žetvijo
brezstopenjsko spreminja razmik. Majhni razmiki povzročijo tudi povečano drobljenje
slame. Za žita z resami imajo nekatere košare konstrukcijske dodatke, ki rese odstranijo
in dalj časa zadržujejo žitno maso na prehodu preko mlatilne košare.
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Preglednica 9:Vrtilne in obodne hitrosti bobna pri različnih vrstah mlačve pridelkov.

Vrsta
pridelka
Žita
Oljna ogrščica
Stročnice
Koruza

Premer mlatilnega bobna
450 mm
600 mm
Vrtilna hitrost Obodna hitrost
Vrtilna hitrost
Obodna hitrost
vrt/min
m/s
vrt/min
m/s
1350
32
1000
32
1100
26
830
26
850
20
640
20
650
15
480
15

Slika 63: Osnovne konstrukcijske izvedbe načina mlačve.
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Glede na manjše število potrebnih sklopov za mlačev (ločevanje zrna od slame ) ostane
več prostora za zalogovnik omlačenega žita. Pri aksialnem načinu mlačve je poškodba
omlačenega žita – zrna tudi manjša, ker ima mlatilni boben manjšo vrtilno hitrost.
Omlačena slama je pa veliko bolj zdrobljena kot pri tangencialnem načinu mlačve.
Vendar to ni prednost mlačve, ker so nato čistilni deli žetvenika bolj obremenjeni s
čiščenjem slame in ostalih delov žitne mase.
Pretresalke so strojni sklop v žetveniku, ki od bobna prejme žitno maso, katera je v
bistvu že omlačena slama, vendar se v njej še nahajajo posamezna zrna žita. Pretreselake
imajo nalogo, da iz slame »iztresejo« preostala zrna in s tem zmanjšajo izgubo žita pri
žetvi. Slika 64. Celotna širina pretresalk je sestavljena iz posameznih pretresal (4 do 7), ki
jih poganja kolenasta gred, katera ustvarja sunkovito translatorno – krožno gibanje
pretresal. Slama, katera se pomika proti izhodu žetvenika, se na celotni poti inteznivno
pretresa in sočasno zadržuje z različnimi oblikami zadrževal (rogljasta ali krožna), da ne
bi zapustila žetvenika z žitnimi zrni. Slika 65. Konstrukcijski podatek za zadovoljivo
pretresanje slame je 1 do 1,5 m2 pretresal na širino žetvenega grebena – kose.

Slika 64: Pretresalke.

Slika 65: Konstrukcijske izvedbe zadrževal različnih proizvajalcev žetvenikov.
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Čistilni sklop žetvenika je namenjen čiščenju žitne mase, katera je prišla preko mlatilne
košare na dovajalno dno, ki nato celotno žitno maso dovede na čiščenje. Loči pleve,
klasje, krajše končke slame od zrnja. Čistilni sklop je sestavljen iz zgornje mreže, tako
imenovane mreže za slamo, ki jo sestavljajo pločevinasti prsti, nagnjeni v smeri
izstopanja kratke slame, omlačenih klasev in plev. Težja zrnja padejo skozi zgornjo na
spodnjo mrežo, katera prepusti zrnje. Spodnja mreža je zamenljiva za različne vrste zrn,
ki jih prepušča skozi. Mreža naj bi za učinkovito čiščenje imela 0,4 m2 na tono žitne
mase. Spodnja mreža zadrži manjše delce žitne mase in neomlačena klasja, katera so
padla skozi zgornjo mrežo. Ta polna klasja vodi do konca mreže, kjer padejo na
dovajalno dno, ki jih vodi do transportnega polža. Neomlačeno klasje ali deli klasov polni
zrnja se ponovno vodijo na mlatilni boben, kjer se ponovno omlatijo in vodijo nazaj v
čistilni del žetvenika. Slika 67. Zrnja žita ali drugega zrnatega pridelka med gibanjem
mrež – tresenjem padajo z zgornje mreže proti zbiralnemu dnu, kjer se nahaja transportni
polž, ki končno vsa zbrana zrna transportira v zalogovnik žita. Med vertikalnim padanjem
zrnja in ostalih primesi rastline skozi mreže, zračni tok prepihava omenjeno žitno maso.
Pri tem pa manjše in lažje delce od zrn odnaša iz žetevenika. Moč zračnega toka je
nastavljiva in vedno prilagodljiva določeni sorti ali vrsti rastline, ki se žanje. Pravilna
nastavitev zračnega toka je pogoj za majhne žetvene izgube.

Slika 66: Čistilni del žetvenika.

Slika 67: Transport zrnja in neomlačenih klasov.
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3. 2 PRIMERJAVA NAČINOV MLAČVE

1. Mlatilni boben, tangencialni vstop žitne mase, pretresalke za slamo

Prednosti:
- uveljavljen način mlačve z
dolgoletno tradicijo pri vseh
velikostnih izvedbah žetvenikov,
- različne manjše izvedbe žetvenikov
so na tržišču – manjšo masno
prepustnost,
- za velike prepustnosti so na voljo
tudi dodatne pretresalne naprave,
- malo poškodovana slama,
- majhen vpliv rastline, ki se mlati in
vlažnost slame na mlačev.

Slabosti:
- širina mlatilnega bobna omejena s
širino žetvenika,
- velikost pretresal omejena in s tem
je omejena tudi masna prehodnost
žitne mase skozi žetvenik,
- pri določeni prehodnosti žitne mase
izgube zrnja zelo narastejo,
- večji stroški izdelave žetvenika
glede na ostale.

2. Mlatilni rotor, aksialni vstop žitne mase

Prednosti:
- manjše izgube žita pri večjem
prehodu žitne mase,
- mlačev in oddvojitev slame od
zrnja v enem sklopu žetvenika,
- krajša izvedba žetvenika,
- manj poškodb zrn, posebno pri
mlačvi koruze.

Slabosti:
- nasilno ravnanje s slamo,
- težave z vlažno daljšo slamo,
- uporabljen način mlačve samo za
večje žetvenike –velika prepustnost
žitne mase,
- dražja izvedba žetvenika,
- večja poraba goriva.

3. Mlaltilni boben, tangencialni vstop žitne mase, odvajalni rotorji (brez pretresalk):

Prednosti:
Slabosti:
- možna nadgradnja mlatilnega bobna
- nekoliko nasilnejše delo s slamo,
z učinkovitejšimi odvajalnimi bobni
- večja možnost drobljenja slame,
- samo za večje izvedbe žetvenikov –
za slamo,
večjo masno prepustnost,
- prilagoditev odvajanja slame glede
na maso slame,
- večja nakupna cena žetvenika.
- dobro odvajanje tudi pri večji
količini in lomljivi slami,
- pri enaki zmogljivosti žetvenika je
zunanji izgled žetvenika manjši od
primerljivih.
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3. 3 IZGUBE ZRNA PRI ŽETVI

Slika 68. Pri tangencialnem načinu mlačve s pretresalkami lahko nastopijo izgube:
- pri košnji žita na žetveni napravi,
- izgube zaradi slabe mlačve,
- izgube na pretresalkah,
- izgube na čistilnem sklopu žetvenika.

Slika 68: Žetvene izgube pri tangencialnem načinu mlačve.

Pri košnji žita s strižno kosilnico lahko zrnja ali cela klasja padejo na tla ali pa se pri
poležanem žitu sploh ne odkosijo. Na pretresalkah nastanejo izgube, ker se s slamo lahko
iz žetvevenika odvedejo neomlačena ali nepopolno omlačena klasja. Ta klasja pa se lahko
vrnejo na čistilni sklop in zapustijo zgornjo mrežo tako, da se ponovno vrnejo v mlatilni
boben ali iz mreže na tla. Močan zračni tok jih lahko odnese iz žetvenika sočasno s
plevami in z omlačenimi zrni. Vse je odvisno od nastavitve žetvenika ob določenih
pogojih žetve ali vrste rastline. Vse možne izgube so medsebojno povezane in pri
izkušenemu upravljavcu žetvenika tudi odpravljive na minimalno možno mero (do 1,5
%). Izgube so odvisne tudi od masnega pretoka žitne mase (kg/s). Pri večjem pretoku se
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izgube povečujejo. Masni pretok je sestavljen iz razmerja žito : slama. Razmerje je 1:1 do
1 : 0,8. Spreminja se lahko z višino odkosa slame ali z vrsto žita, katero ima klasja na
kratkih steblih. Masni pretok je odvisen tudi od hitrosti žetve, pri večjih hitrostih se ta
poveča in s tem se poveča tudi možnost izgub. Izgube zrnja so odvisne tudi od načina
mlačve. Aksialni tok žitne mase ima glede na tangencialno mlačev pri manjšem pretoku
žitne mase večje izgube zrn žita, pri večjem pretoku pa manjše – glede na tangencialni
tok žitne mase. Slika 69. Pretok žitne mase je odvisen predvsem od hitrosti žetve (km/h).
S povečano delovno hitrostjo žetvenika se sočasno povečuje tudi pretok žitne mase skozi
žetvenik. Izgube so različne v celotnem območju pretoka žitne mase tudi zaradi načina
mlačve. Današnji žetveniki imajo naprave, ki zaznavajo izgube. Upravljavcu žetvenika
pomagajo podatki, da uskladi sprejemljive izgube in zadovoljivo površinsko storilnost
žetvenika. Sprememba površinske storilnosti je običajno povezana z delovno hitrostjo, ki
pa je odvisna od številnih trenutnih vplivov na njivi.

Slika 69: Izgube zrnja pri tangencialnem ali aksialnem toku žitne mase.

Slika 70: Izgube zrnja pri tangencialnem ali aksialnem toku žitne ali oljne repice.
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3. 4 ŽETEV V NAGIBU

Žetev v nagibu je za žetvenik poseben problem. Če vozi žetvenik po izohipsah, se žitna
masa na pretresalkah in čistilnih mrežah pomakne prečno glede na smer žetve. Pri tem se
zmanjša razpoložljiva površina za čiščenje in pretresanje na pretreselakah in mrežah.
Konstrukcijska rešitev je, da so mreže in pretresalke ločene po pasovih in se samo del
žitne mase lahko združi. Delo žetvenika po vpadnici navzdol ali navzgor tudi zavira ali
pospešuje žitno maso pri gibanju po čistilnem sklopu žetvenika. Pri navedenih pogojih
žetve se običajne izgube žita hitro povečajo do 1,5 %. Tako že pri 18 % nagibu njive in s
tem žetvenika izgube narastejo za okoli 6 %, posebno pri žetvi po izohipsah (prečno na
nagib njive). Slika 72. Za zmanjšanje izgub se običajno uporabi manjša delovna hitrost
žetvenika. Pri tem pa se zmanjša tudi površinska storilnost žetvenika.

Slika 71: Izgube zrnja zaradi nagiba njive v odvisnosti pretoka žitne mase.
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Slika 72: Primer izgube zrnja ob dejanskih delovnih parametrih.

Žetve v nagibu pri sprejemljivih izgubah zrnja in ob nezmanjšanem pretoku žitne mase so
v današnjem času nekaj samoumevnega. Na žetveniku so zato nameščene hidravlične
naprave, ki čistilni sklop uravnavajo samodejno glede na nagib njive. Slika 73. Tako je
žetvena naprava spredaj prilagodljiva za žetev po izohipsah, pri žetvi po vpadnicah njive
navzgor ali navzdol pa se tudi čistilni del – vozna kolesa vedno s pomočjo hidravlične
naprave naravnava v vodoravni položaj. Težava žetve v nagibu njive ni v konstrukcijskih
rešitvah, ampak v cenovni vrednosti tehničnih rešitev. Žetvenik za žetev v nagibu je tako
za 50 % dražji, kar pa je pogosto nesprejemljivo za gospodarno kmetijstvo.

Slika 73: Uravnavanje nagiba čistilnega sklopa žetvenika.
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3. 5 GOSPODARNOST ŽETVE
Gospodarnost žetve je odvisna od več vplivov in ne samo od izgub zrn žita. H
gospodarnosti spada tudi nadaljnje delo z omlačenim žitom. To je običajno sušenje žita.
Potreben strošek za sušenje je odvisen predvsem od vlažnosti žita, ki je odvisna od
zrelosti in tudi od vlažnosti žitnega stebla. V primeru, da slama še ni popolnoma
dozorela, se iz nje pri mlačvi zaradi kondenziranja na mlatilni košari in hladnih kovinskih
delih izloča voda, ki jo prevzema žitno zrnje. Slika 74. Odvajanje privzete vode iz zrnja
zato postane strošek. Po izkušnjah in izračunih 1 % vode pomeni dodatni strošek v
vrednosti 5 €/t. Pri pridelku 8 t/ha je to za 40 €/ ha večji strošek žetve.

Slika 74: Vlaženje zrna žita.

Pojem zanesljivo delovanje stroja ima
večji pomen pri strojih, ki imajo veliko
nakupno vrednost. Med te stroje
zanesljivo spada žetvenik. Glede na to
vsak zastoj zaradi okvare, odvoza žita
ali drugih vzrokov postanka predstavlja
določen strošek, katerega se lahko ob
določeni
ceni
žetve,
storilnosti
žetvenika tudi izračuna. Predstavljen
strošek 5 €/min je samo okvirni podatek
za ceno v EU, pri nas je ta strošek okoli Slika 75: Povprečni strošek zaradi zastoja ali okvare
žetvenika.
2€
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1 – pri 500 klasov/m2 in 6,5 t/ha pridelka
2 – pri 6,5 t/ha pridelka
3 – pri 6,5 t/ha pridelka in 5 do 6 m širime
žetvene naprave

4 – pri 500 klasov/m2 in 6,5 t/ha pridelka
5 – najdena zlomljena zrna v zalogovniku
6 – od 1/3 zrn je samo ovojnica zrna in
prah moke, kateri je nato v zgrabku
slame

Slika 76: Posamezne izgube žita zaradi različnih vzrokov.
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3. 6 POVRŠINSKA STORILNOST

Površinska storilnost žetvenika (ha/h) je odvisna od številnih vplivov. Za žetev jo
lahko ponazorimo z enostavnim primerom: delovna hitrost žetvenika je 4 km/h in
delovna širina žetvene naprave 3,0 m, tako je površinska storilnost 1 ha/h, če je njiva žita
pravokotna in večja kot 5 ha, ter praznjenje zalogovnika žita na žetveniku med žetvijo. V
primeru, da je njiva manjša od 5 ha, nepravokotne oblike in praznjenje zalogovnika s
čakanjem žetvenika, je površinska storilnost okoli 0,75 ha/h. Povezanost vplivov hitrosti
žetve, površinske storilnosti in delovne širine žetvene naprave je podana na sliki 77.
Masna storilnost žetvenika glede na pridelek pa na sliki 78. Celotna storilnost žetve pa je
odvisna še od odvoza požetega zrnja, skladiščenja, dolžine transportnih poti in predvsem
od ljudi, ki to delo opravljajo.

Slika 77: Površinska storilnost žetvenika (ha/h).
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Slika 78: Masna storilnost žetvenika (t/h).

Navedeni parametri izrabe žetvenika so odvisni in izvedljivi od tehničnih podatkov
žetvenika. Imenujemo jih prepustna sposobnost žetvenika (kg/s) ali pretok žitne mase
skozi žetvenik. Podatek je utemeljen z ozimno pšenico vlažnosti 15 % in je izračunan iz
razmerja zrno : slama. Podatek se nanaša na spremenljive izgube in poškodbe zrnja.
Prepustna sposobnost žetvenika je v stalnem porastu. Predvsem je odvisna od delovnih
površin žetvenika, kot so površina mlatilne košare, površina čistilnih mrež in pretresalk.
Vse navedeno pa je povezano z močjo zračnega toka in pogonsko močjo motorja
žetvenika, kar je danes manjši problem. Običajni žetvenik ima danes omejeno prepustno
sposobnost nad 13 kg/s. Slika 79.
Preglednica 10: Primer prepustne sposobnosti žitne mase v razmerjih med slamo in zrnjem.

Razmerje
Zrno : slama
1:1
1 : 1,2
1 : 0,8
1 : 0,6

Pretok (kg/s)
zrno
slama
2,00
2,00
1,82
2,18
2,22
1,78
2,5
1,5

Skupni pretok
(kg/s)
4,0
4,0
4,0
4,0
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Slika 79: Prepustna sposobnost žetvenika v odvisnosti od pomembnejših veličin.

Površinska storilnost žetvenika je: A =

θ prepustnosti
= m2 / s
Gmase

Gmase − kg / m 2 ;θ prepustnosti − kg / s;
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3. 7 SLAMA

Pri žetvi je masa slame od 4 do 8 t/ha. Količina slame je odvisna od vrste pridelka, višine
žetve, sorte ... Masa slame se lahko uporabi za nastilj v hlevih ali pri drugačni reji živine,
za krmo ali za kurjenje – pridobivanje toplote. Pri spravilu omlačene slame je potrebno
slamo pri izstopu iz žetvenika združiti v zgrabek slame, ki naj bi imel čim večjo gostoto
(kg/dolžinski meter). Omlačena slama v zgrabku se pobira z nakladalno prikolico ali
visokotlačno stiskalnico – balirko. Pri večjih količinah slame je pri skladiščenju slame
pomembna gostota slame in s tem povezani potrebni skladiščni prostor. Zrezana slama
ima gostoto 80 kg/m3, velike kvadratne bale pa dosežejo gostoto do 200 kg/ m3. Okrogle
in manjše kvadratne bale imajo gostoto med navedenimi gostotami.
V primerih, ko se slama uporabi na njivi kot neposredno gnojilo ali za zastirko, se jo pred
izstopom iz žetvenika zreže s slamoreznico, slika 80, ki je nameščena v žetveniku. Njena
uporaba pa je prepuščena uporabniku in namenu slame.

Slika 80: Slamoreznica.
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3. 8 ŽETEV KORUZE

Koruza (turščica) spada po agronomski razdelitvi med prosasta žita, po botanični
razdelitvi pa med trave (Poacee). Žetev koruze se precej razlikuje od žetve žita.
Predvsem je pri žetvi koruze pomemben podatek, da ima v času žetve (srednjeevropsko
področje) za 100 % več vode kot žita ob žetvi. Koruzni storž ima ob žetvi od 30 do 45 %
vode, steblo koruze pa od 50 do 70 %. Glede na visoko vlažnost koruznega stebla in
lomljivost posušenega stebla je slama po žetvi neuporabna. Na njivi ostane kot organske
masa za izboljšanje gnojenja.
Pri žetvi koruze mora biti žetvenik opremljen s trgalnim ustjem za koruzne storže. Slika
81. Ustje je nameščeno na mesto kosilnega dela žetvenika. Pri spravilu žita se v žetvenik
dovede celotna rastlina. Pri spravilu koruznega zrnja ali zmesi storžev in zrnja pa samo
storž. Čistilni del žetvenika je tako razbremenjen čiščenja koruzne slame. Trgalno ustje je
sestavljeno iz razdelil, ki so stožčaste oblike, razmeščena na enako medvrstno razdaljo
kot pri saditvi koruze. Danes je ta razdalja konstantno 0,75 m pri koloteku traktorja 1,5
m. Ustje vodi koruzno steblo s storžom k trgalnim elementom storža. Trgalni element v
vsaki vrsti ustja sestoji iz trgalnih valjev in trgalne letve. Slika 83. Trgalna valja se vrtita
v nasprotni smeri, zato da vsako steblo potegneta skozi valje, storž na steblu pa se odtrga
in se transportira v žetvenik. Celotni trgalni element je nameščen na trgalnem ustju v
položaju, da se odtrgani storž in včasih tudi vrhnji del koruznega stebla vedno pomikata v
smeri proti žetveniku, zato da ne nastanejo izgube storžev. Pod trgalnim ustjem je
običajno nameščena še udarna – zastiralna kosilnica, ki koruzna stebla razseka. S
sočasnim rezanjem koruznih steblov se prihrani dodatno opravilo na njivi, dolžina rezi
stebla pa je majhna in ne ovira oranja ali drugačne obdelave zemlje.

Slika 81: Trgalno ustje.
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Za žetev koruze je potrebno predhodno žetvenik tudi pripraviti. To pomeni, da se mora
poleg namestitve trgalnega ustja zapreti – obložiti tudi mlatilni boben, vrtilno hitrost
bobna zmanjšati na 13 – 17 m/s, namestiti posebno mlatilno košaro z večjo prepustnostjo.
Namestijo se posebne mreže za čiščenje vlažne žitne mase z večjo prepustnostjo.
Nekateri žetveniki pa so opremljeni tudi s samodejnim krmiljenjem in vodenjem
trgalnega ustja točno med vrstami koruze.
V primerih uporabe koruze za krmljenje prašičev, se pri žetvi zdrobijo tudi storži. Krmo
imenujemo CCM ( Corn-Cob-Mix ).

Slika 82: Namestitev trgalnega ustja na žetvenik.

Slika 83: Trgalni element.
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3. 9 ŽETEV STROČNIC, OLJNE REPICE IN DODATNA OPREMA NA
ŽETVENIKIH

Žetev sončnic se upravlja enako z žetvenikom, ki ima prilagojen predvsem žetveni del.
Žetveni del se sestoji iz podaljšanih vodil, na katerih se glava sončnice odtrga. Pri
nekaterih izvedbah žetvene naprave pa se glava sončnice tudi odreže. Pomembna je
nastavitev mlatilnega dela in čistilnega sklopa žetvenika. Naravnavanje posameznih
sklopov običajno priporoča izdelovalec žetvenika in je usmerjeno v čim manjše izgube in
poškodbe pridelka.
Žetev oljne repice je vedno povezana z zrelostjo strokov, v katerih se nahajajo drobna
semena. Zrelost strokov je različna. Če bi čakali do popolne zrelosti vseh strokov, bi se
prvi stroki že lahko odprli zaradi vetra ali pa ob dotiku žetvene naprave (motovila ali
kosilnice). Tako obstajata dva načina žetve. Prvi način je neposredna žetev z žetvenikom,
ki ima žetveno napravo prirejeno za žetev oljne repice. Ta način žetve se uporablja v
evropskem prostoru. Drugi način je košnja oljne repice, ko je že ⅓ dozorele. Pokošena
repica obleži v zgrabku en dan ali več, ter popolnoma pospešeno dozori. Zgrabki se
poberejo s prilagojenim žetvenikom, ki ima nameščeno običajno pobiralno napravo.
Žetev in neposredna mlačev z žetvenikom pa poteka okoli en teden kasneje – za razliko
od košnje oljne repice v zgrabke in nato mlačve.

Žetvena naprava pri neposredni mlačvi je dodatno opremljena z bočno koso, ki je
nameščena vertikalno glede na žetveno napravo. Zaradi prepletenosti rastlin oljne repice,
bočna kosa prereže rastline ob robu žetvene naprave in s tem občutno zmanjša izgube
žetve. Bočne kose so lahko nameščene obojestransko za prežanjanje njive in v poljubno
smer vožnje, ali pa samo enostransko. V tem primeru žetvenik lahko žanje samo okoli
njive, če želi izkoristiti možnost zmanjšanja izgub. Slika 84. Za zmanjšanje izgub je
žetvena naprava opremljena s podaljšanim spodnjim delom žetvene naprave ali s
pomično lovilno pločevino, ki se ob žetvi oljne repice pomakne naprej. Zaradi večje
spodnje površine žetvene naprave se motovilo nahaja nad to površino. Tako pri delovanju
motovila izpadla semena padejo na povečano površino in s tem se zmanjšajo izgube.
Slika 84.
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Slika 84: Bočna kosa in podaljšana žetvena naprava.

Slika 85: Izgube oljne repice pri različnih načinih žetve.
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Trgalnik žitnih klasov (Grain-Stripper) je nameščen na mesto žetvenika, kjer je bila
predhodno nameščena žetvena naprava. Slika 86. Glavni del trgalnika je rotor, na katerem
so prečno v osmih vrstah nameščeni »glavniki«, ki odtrgajo klasje. Pri delovanju pa
celoten rotor pokriva nastavljiv zaščitni okrov, ki preprečuje izgube žita. V mlatilni del
žetvenika se dovede samo 15 do 20 % slame, zato se poveča njegova mlatilna
sposobnost. Žetev žita s trgalnikom klasov zahteva tudi večjo delovno hitrost žetve
(minimalno 9 do 10 km/h). Z ozirom na povečano delovno hitrost žetve se površinska
storilnost žetvenika poveča od 70 do 90 %. Pri pravilni nastavitvi in delu s trgalnikom naj
bi bile izgube žita enake kot pri delu žetvenika z žetvenim delom.

Slika 86: Trgalnik žitnih klasov.
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4 SUŠENJE ZRNJA

Sveži zrnati pridelki običajno niso primerni za trajno skladiščenje. Zrnja oljne ogrščice in
koruze zahtevajo postopke konzerviranja. Oljna ogrščica je za skladiščenje primerna, ko
ima vlažnost pod 9 %. Žanje pa se, ko ima vlažnost 10 – 18 %. Zrnje koruze je
skladiščno, ko ima vlažnost pod 15 %. Žanje se, ko ima vlažnost 30 – 43 %. Pri žetvi žita
je potrebno sušenje zrnja, če ima vlažnost več kot 15 %. Mikroorganizmi, kot so:
bakterije, kvasovke, plesni najdejo na vlažnih zrnjih izredno dobro gojišče, kar pa vodi k
veliki izgubi zrnja in gospodarski škodi. Aktivnost mikroorganizmov je predvsem
odvisna od temperature in vlažnosti zrnja, kar jim omogoča življenjsko aktivnost.
Za zaustavitev aktivnosti mikroorganizmov so na voljo sledeči postopki:
- povečanje kislosti skladiščne mase – zrnja (siliranje),
- zmanjšanje temperature (hlajenje),
- prekinitev dotoka kisika (brezzračni prostor),
- odvzem vode (sušenje).
Slika 87 prikazuje različno škodo na neprezračenem zrnju žita pri različnih temperaturah,
19 % vlažnosti zrnja in 90 % relativni zračni vlagi.

Slika 87: Razvoj gliv.

Zrnja vseh pridelkov imajo to lastnost, da glede na stanje okolice zraka vlago vpijajo ali
oddajajo. Voda je običajno v obliki vodne pare. Ta lastnost je higroskopnost. Vlažnost
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zrnja, ki se ustali pri določenem stanju okolice zraka, se imenuje higroskopsko
ravnotežje. Slika 88.
Fizikalna povezanost zrnja z zrakom okolice je opisana z ravnotežnim stanjem med
zmožnostjo (sorbcijo) vsrkavanja vode iz zraka na zrnje. To ravnotežje se pri različnih
vrstah zrnja spreminja. Spreminja pa se tudi s temperaturo okolice, relativno zračno vlago
okolice in vlažnostjo zrnja. Na sliki 89 je povezanost vseh omenjenih veličin podana pri
temperaturi okolice 20 0C.

Slika 88: Higroskopsko ravnotežje (sorpciona izoterma).

Slika 89: Sorbcijske krivulje ravnotežja za različne zrnate pridelke.
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Preglednica 11: Vlažnost zrnja ob žetvi in skladiščna vlažnost.

Skladiščenje
Pšenice
Ječmena
Rži
Ovsa
Koruze
Sončnic

Vlažnost ob žetvi

Skladiščna vlažnost za skladiščenje %
1. leto
5. let
13-14
11-12
13
11
13
11
14
11
12
10
7
6

18-20
16-20
16-20
13-20
24-32
13-78

Relativna zračna vlaga zraka, zračni tlak in vlažnost zrnja so vedno v tesni povezavi.
Poenostavljeno povedano: če zračimo ali prezračujemo pridelek z zrakom, ki ima
obstoječo relativno zračno vlago, se bo glede na vlago v pridelku samodejno ustvarilo
ravnotežje. Ravnotežje se ustvari tako, da se pridelek navlaži ali osuši glede na vlažnost
zraka iz okolice. Slika 90.
Če je relativna zračna vlaga zraka 65 %, se žito osuši na 14 %. V primeru, da je vlažnost
zraka večja, se žito zopet navlaži na višjo vsebnost vode v žitu.

Slika 90: Ravnotežje.

S spremembo temperature – povečanjem temperature vstopnega zraka v sušilni material,
se zraku poveča tudi zmožnost sprejemanja vode iz sušilnega materiala. Preglednica 12.
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Preglednica 12: Povečanje sposobnosti sprejemanja vode ogretega zunanjega zraka.

Ogrevanje vstopnega zraka
0
C
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Sposobnost sprejemanja vode, sušilnega zraka, nasičenega
z 80 % relativno vlažnostjo
g/kg sušilnega zraka
g/m3 sušilnega zraka
2,5
3
5,0
6
7,5
9
10
12
13
16
16
19
19
22
22
25
25
29

Glede na to, da se spodaj navedene besede pogosto pojavljajo v povezavi s sušenjem, so
vse razložene s pomočjo Slovarja tujk, Cankarjeva založba, 2002.
SORBIRATI - (lat. sorbere, srkati, požirati) vsrkati pline, pare in razsute snovi z
absorbcijo ali adsorbcijo KEM.
AD/SORBENT - snov, ki veže na svoji površini druge snovi ali delce (npr. oglje v
prahu).
ADSORBIRATI - prisrkati, zgostiti na površju trdnih snovi (npr. pline, tekočine).
ADSORBCIJA - vezava atomov, ionov ali molekul na površino druge snovi KEM. FIZ.
ABSORPCIJA - (lat. absorptio) vpijanje, vsrkavanje, vsesavanje, sprejemanje snovi (npr.
tekočin, plinov).
ABSORBENT - vsaka snov s sposobnostjo absorpcije.
DESORPCIJA - (lat. desorptio) izločanje absorbiranih in adsorbiranih snovi.
Pomen: ab - v snovi, ad - na površini snovi
Ko zrnje preneha menjati svojo maso zaradi konstantne relativne vlažnosti okolice in
temperature, je doseženo higroskopsko ravnotežje. Vlažnost zrnja se ustali, stanje zrnja se
imenuje tudi ravnotežna vlažnost zrnja. Pomembno pa je, kako se je ravnotežna vlažnost
ustvarila, ali z navlaževanjem ali s sušenjem. Pri sušenju je ravnotežna vlažnost višja kot
pri navlaževanju. Razlika je okoli 1,4 %. To pomeni, da je vlažnost zrnja pri sušenju
nekoliko višja kot pri navlaževanju pri enaki relativni zračni vlagi okolice. Slika 91.
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Slika 91: Histereza.

Za ogrevanje sušilnega zraka potrebujemo energijo. Za 1 kg zraka (0,8 m3 pri 10 0C) je
potrebno za dvig temperature za 10K, 1,0 kJ energije. Potrebna energija je odvisna od
specifične toplote zraka, katerega bomo ogrevali, in zaželenega dviga temperature
ogrevanega zraka. Višina temperature sušilnega zraka pa je odvisna od zaželenega
odvzema vode – potrebne osušitve sušenega materiala in izgub energije pri pripravi
ogrevanega – sušilnega zraka.
Specifična poraba toplotne energije za odvzem vode sušilnemu materialu – zrnju je
odvisna od več vplivov. Podano pa je, koliko energije porabimo za odvzem 1 kg vode iz
sušilnega materiala. Vrednosti so od 3000 kJ/kg do 6000 kJ/kg odvzete vode. Teoretično
potrebna toplotna energija – uparjalna toplota je 2500 kJ/kg. Za žita je največja vrednost
6000 kJ/kg pri posrednem sušenju. Okolica in stanje žita ob žetvi zelo vplivajo na
porabljeno energijo za sušenje. Poseben vpliv na povečano porabo energije ima
nedozorelo žito. Slika 92.

Slika 92: Poraba energije za sušenje pri požetem nezrelem žitu.
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Preglednica 13: Odvzemanje mase vode iz zrnja.

Začetna
vlažnost
zrnja (%)
18
20
25
30
Začetna
vlažnost
zrnja (%)
18
20
25
30

Za 1000 kg posušenega zrnja je potrebno odvzeti maso vode (kg) iz zrnja
Končna vlažnost zrnja (%)
Oljna ogrščica
Žita
8
10
12
14
16
121
98
74
49
24
150
124
100
75
51
225
200
173
144
120
313
285
258
228
200
Iz 1000 kg vlažnega zrnja je potrebno odvzeti maso vode (kg)
Končna vlažnost zrnja (%)
Oljna ogrščica
Žita
8
10
12
14
16
109
90
68
46
24
131
111
90
70
47
185
166
146
128
107
239
222
205
186
167

Tok zraka med zrnji predstavlja transportni medij, ki odvaja in nosi oparjeno vodo od
zrnja. Določena količina vodne pare se iz zrnja odvaja v odvisnosti temperature zraka –
transportnega medija. Čim večja je temperatura zraka, tem manjši je potreben volumenski
pretok zraka skozi zrnje, ali obratno. Nižja je temperatura transportnega medija – zraka,
večji pretok zraka je potreben za odvzem vode iz zrnja.
Zračne sušilnice za žito delajo z zračnim tokom temperature okolice ali malo ogretim
zrakom na 5 do 7 0C. Cilj sušenja je, da se masa žita osuši ob čim manjših stroških
sušenja in skladiščenja žita. Žito, katero je bilo pripeljano od žetve, počaka do ponovne
uporabe v skladišču. Vendar omejitve pri nizki temperaturi zračnega toka povečajo
nevarnost pojava mikroorganizmov, ki uničijo skladiščeno žito. Slika 87. Zato mora
sušenje žita po desetih dneh doseči minimalno, 16 % vlažnost žita. Glede na te zahteve,
se od ventilatorja in celotne sušilne naprave zahtevajo veliki specifični pretoki hladnega
zraka glede na sušilno površino, enakomerni pretok zraka preko plasti žita, čisto žito,
poravnava zgornje površina žita, razmak med dovodnimi kanali za zrak ne sme biti večji
kot 1 m, razmak od stene 0,5 m. Zavisi tudi od temperature zraka okolice in možnosti
pojavljanja kondenzata na površini žita v skladišču.
V preglednici 14 so prikazani okvirni podatki o delovanju in konstrukciji sušilnice.
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Preglednica 14: Podatki o skladišču – zračni sušilnici.

Veličina
Čas sušenja
Višina nasipa
sloja žita
Pretok
zračnega toka
Hitrost
zračnega toka
Zračni upor
Zračni kanali

Podatki
največ 10 dni
odvisno od vrste žita in vlažnosti žita pred vstopom v sušilnico. npr.:
žito z vlažnostjo 18 %, največja nasipna višina 5 m; vstopna vlažnost
žita 20 %, največja nasipna višina 4 m.
70 do 100 m3 zraka na 1 m3 žita na uro.
glavni zračni kanal: največ 12 m/s; pravokotni kanali (glede na plast
žita) največ 3 – 5 m/s; nasipanje žita na sušilnico – plast žita, je lahko
največ 0,1 m/s pri 90 m3zraka na 1m3 žita na uro – 90 m3/m3žita h ).
žito: 400 Pa/m plasti žita; zračni kanali 200 – 400 Pa
razmak med kanali 0,8 – 1,0 m; odmik kanala od stene sušilnice 0,5 m.

Časovno skladiščenje vlažnega žita je odvisno predvsem od: temperature, vlažnosti in
čistosti žita. Večje so te vrednosti, krajši je čas skladiščenja. Slika 93. Iz slike 93 je
razvidno, da 17 % vlaga v žitu dovoljuje samo 7 0C temperature skladiščenega žita za
daljše časovno obdobje skladiščenja. Za enako obdobje skladiščenja žita pri 15 %
vlažnosti pa ima lahko skladiščeno žito temperaturo 13 0C.

Slika 93: Čas skladiščenja.

Temeljno pravilo, kdaj je žito dovolj zrelo in suho, je, da naj bi po žetvi – mlačvi bilo žito
možno trajno skladiščiti. To je žal možno uresničevati v glavnih deželah pridelovalkah
žita. Kadar je sušenje neobhodno, naj bi se posluževali prezračevanja – sušenje žita v
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skladiščih, ker je ta postopek cenejši. Vendar smo v takšnem postopku sušenja tudi
omejeni zaradi možnosti osušitve žita pri spreminjajoči relativni vlažnosti zraka in
temperaturi 15 0 C. Slika 94 prikazuje možnost osušitve žita na določeno stopnjo suhosti
pri določeni relativni vlažnosti zraka.

Slika 94: Možnosti osušitve žita.

Žito, z vlažnostjo 18 % in več, je ne glede na trenutne vremenske razmere potrebno
neprekinjeno zračiti, da se zmanjšuje – vzdržuje najmanjša možna temperatura žita. Šele
ko se vlažnost žita zmanjša pod 16 %, je možno prezračevanje omejiti na eno uro, če se je
vreme izboljšalo. Prezračevanje traja lahko do dveh tednov z urnimi prekinitvami,
odvisno od vremena in začetne vlažnosti žita. Žita, z vlažnostjo 18 % in relativno
vlažnostjo zraka 90 %, ne moremo osušiti s prezračevanjem na želeno vlažnost.

Slika 95: Skladiščenje žita.
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Sušenje z neogretim zrakom se danes uporablja predvsem v skladiščih, kjer se vzdržuje
stanje že osušenega - pripeljanega žita iz žetve. Skladišča so lahko silosi valjaste oblike,
slika 96, ali ploščati kvadratne oblike, slika 97. Okrogli stolpni silosi se polnijo preko
dovajalnika, razdeljevalnika žita in ventilatorja. Polnilni ventil se s pomočjo dvigala
pomika pri polnjenju proti vrhu silosa. Silos se sestavi iz kovinskih obročev in potrebne
ali dopustne višine glede na potrebe skladišča.
Slabost sušenja z neogretim zrakom je daljši čas sušenja, specifična poraba energije pa je
nekolikokrat manjša kot pri sušenju s toplim zrakom.

Stolpni silos:
1 – razdelilo transportiranega žita
2 – ventil
3 – luknjičasta cev; premera 300 mm
4 – polkrožni sestavni elementi silosa
5 – ventilator za zračenje

Slika 96a: Zračni kanali v kvadratni sušilnici.

Slika 96: Stolpni silos.
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Slika 97: Kvadratni silos.

Priporočena višina nasutja žita:
1- višina nasutja zrnja
2- stene sušilnice
3- povezave kanalov –
strehe
4- izstop zraka iz zračnega
kanala – šobe
5- betonska tla
6- izpust žita iz sušilnice
7- prečni polžni transporter
8- komora za odvzem
sušilnega zraka

-

8 m žita, ki ima vlažnost manjšo kot 14 %
2 – 4 m, ki ima vlažnost 18 %
2 – 3 m, ki ima vlažnost 20 %
1 – 2 m, ki ima vlažnost 22 %
1,5 m oljna ogrščica z vlažnostjo 15 %
1 m oljna ogrščica z vlažnostjo 20 %
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4. 1 METODE SUŠENJA IN VRSTE SUŠILNIC

Metode sušenje in vrste sušilnic se medsebojno razlikujejo po načinu dovajanja toplote
do zrnja in gibanju zrnja ob sušenju. Glede načina sušenja po gibanju zrnja se ločijo po
tem, ali se zrnje ob sušenju giblje ali pa miruje. Glede na to razdelitev se razdelijo tudi
sušilnice. Tako poznamo sušilnice z enkratnim polnjenjem in sušilne s konstantnim
pretokom zrnja skozi sušilnico. Slika 98.

Slika 98: Razdelitev sušilnic.

102

Sušilnice z enkratno polnitvijo so lahko
horizontalne ali vertikalne.
Slabost omenjenih sušilnic je v tem, da se
zrnje lahko pregreje in presuši, s tem pa se
zmanjša kvaliteta zrnja, predvsem ni
uporabno za ponovno setev. Uporabne so
predvsem za sušenje manjših količin zrnja.
V času sušenje se v sušilnici po vertikali
vzpostavijo tri območja:
- območje vlažnega zrnja,
- območje sušenja,
- začetek območja sušenja,
- suho zrnje.
Postopki sušenja enkratne polnitve se
uporabljajo pri prezračevanju zrnja in v
silosih za skladiščenje ali shrambo zrnja.
Osušenost zrnja v navedenih prostorih
odstopa od srednje vrednosti suhosti zrnja
od 11 % do 25 %.
Slika 99: Sušilnice z enkratnim polnjenjem.

Postopek sušenja pri pretočnih sušilnicah
se medsebojno razlikuje po smeri gibanja
sušilnega zraka glede na smer gibanja žita.
Glede na smer toka sušilnega zraka obstaja:
- enakosmerni tok zraka in žita,
- protismerni tok zraka in žita,
- prečni tok zraka glede na smer toka
žita.
Pri enakosmernem toku žita in sušilnega
zraka je sušilni zrak v začetku sušenja v
stiku s hladnim in najvlažnejšim žitom.
Pride do intenzivnega izparevanja vode iz
žita. Zrnje se pri sušenju ne segreva.
Povprečna temperatura v sušenem žitu je
manjša kot pri protismernem toku žita
glede na sušilni tok zraka.
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Slika 100: Načini enkratne polnitve sušilnice.

Pretočna sušilnica je sestavljena iz stolpa,
ki je razdeljen na dele za sušenje
pretakajočega žita in hlajenje pretakajočega
žita.
Toplotni tok zraka ogreva zrna žita, uparja
in odvzema vodo iz zrnja ter jo transportira
iz žita. Glede na način ogrevanja
toplotnega toka ločimo posredno in
neposredno ogrevanje toplotnega toka. Prvi
način je edino primeren za žita, ki se nato
uporabljajo v prehrani. Toplotni tok, ki se
neposredno vodi iz gorilnika v komoro za
mešanje zraka, ni primeren za današnji čas.
Če pa se tak način uporablja, je osušeno
žito primerno samo za krmljenje živine.

Obstaja več oblik vodilnikov sušilnega
zračnega toka. Največkrat se uporablja
vodilnik zraka v obliki pravokotno trikotne Slika 101: Pretočna sušilnica.
oblike. Vrste vodilnikov so lahko
postavljene vzporedno ali pravokotno in so
medsebojno razmaknjene. Slika 102.
Konstrukcijska
izvedba
povezav
vodilnikov je izvedena tako, da od ene
strani vodilnika lahko vstopa ogreti zrak
temp. od 85 0 do 105 0C. Vodilnik je z
nasprotne strani zaprt, tako da ogreti zrak
mora najti pot do drugega vodilnika, ki je
odprt na izstopni strani vodilnika zraka. V
območje hlajenja žita v pretočni sušilnici
pa vstopa hladen zrak za hlajenje
osušenega žita. Prostor med vodili
zapolnjuje žito, tako da mora zrak vedno
imeti pot proti izstopu skozi žito in zasičen
z vodno paro izstopa iz območja sušenja. Slika 102: Namestitev vodilnikov po višini v sušilnici.
Višina sloja žita je od 100 do 250 mm.
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Topli zrak, vlažnosti x1 in temperature t1
se s pomočjo vodilnikov zraka
(označenih +), vodi okoli zrna žita, proti
vodilniku za izstop zraka (označeno – )
za izstop zraka, kjer ima vlažnost x2 in
temperaturo t2. Zrno pri vstopu v
sušilnico ima vlago w1 in temperaturo t.
Žito se spušča med vodilniki zraka do
iztoka iz sušilnice. Na izstopu ima vlago
w2 in temperaturo t2. Slika 103. V
primeru visoke temperature sušenja in
hitrega odvajanja vode iz zrnja lahko
pride do zaskorjitve zgornjega dela –
površine zrnja in s tem onemogočanje
sušenja notranjosti zrnja. Temperatura
zraka je zato omejena na 80 0C.
Zelo učinkovito mešanje zrnja se
izvede, ko so vodilniki zraka razmeščeni
prečno, po višini sušilnice, glede na
višino namestitve vodilnika. Žito pri
pomikanju proti izstopni odprtini polzi
med vodilniki zraka in se pri tem
intenzivno meša. Za odvzem 1 kg vode
iz zrnja je v splošnem potrebno 3900 kJ
=1,08 kWh do 4800 kJ = 1,33 kWh
energije. Odvisno je od začetne vlage v
zrnju, izkoristka gorilnika, prisotnosti
toplote iz zraka, preko vodilnika na
zrna, izmenjevalcev toplote in številnih
drugih vplivov.

Slika 103: Prečni prerez dela sušilnice

Slika 104: Pretok zraka med žitom v pretočni sušilnici.

Teoretično bi pri sušenju zrnja ali drugega sušilnega materiala porabili 2500 kJ/kg vode.
Številčna vrednost je podatek za uparjalno toploto vode pri 00C. Povečana poraba
energije za odvzem vode iz sušilnega materiala pa je odvisna predvsem od tehničnih
lastnosti sušilnice.
Nekatere, tudi sodobne sušilnice, zaradi izmenjevalcev toplote in preprečevanja stika
dimnih plinov iz gorilnika na zrnje porabijo povprečno tudi od 5000 kJ do 6300 kJ za
odvzem 1 kg vode iz zrnja žita.
Za boljšo predstavitev najmanjše splošne porabe goriva pri sušenju lahko predpostavimo,
da je kurilna vrednost kurilnega olja 41200 kJ/kg in njegova gostota 0,940 kg/l. Za 1 kg
osušenega žita se tako porabi najmanj 0,09466 kg plinskega olja ali največ 0,1165 kg
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kurilnega olja. Z upoštevanjem gostote kurilnega olja porabimo po splošnih podatkih za
100 kg osušenega žita najmanj 10,07 l/100 kg žita ali v tem primeru največ12,39 l/100 kg
osušenega žita.
Za izboljšanje energetske bilance sušenja (manjša poraba goriva) se v današnjih
sušilnicah uporablja povratni tok toplega vlažnega zraka, ki izstopa iz sušilnice ponovno
v gorilnik. Pomeša se s svežim zrakom iz okolice in se ponovno ogreje na temperaturo
sušenja ter vodi v sušilni stolp. S takim načinom uporabe povratnega toka toplega zraka
(reciklaža) se zmanjša potreba po kurilnem olju za okoli 20 %.
Splošno mnenje je, da se pri sušilnicah z enkratno polnitvijo porabi za odvzem 1 kg vode
iz žita okoli 1,5 kWh. Pri pretočnih sušilnicah pa 1 kWh (za lažjo predstavo: 1 kWh
energije ustreza približno 0,1 l kurilnega olja).
Maso vode, ki jo želimo odvzeti materialu, ki ga sušimo, izračunamo iz enačbe:
G1 ⋅ (F1 − F2 )
100 − F2
Pri izračunu končne mase osušenega koruznega zrnja je potrebno po sušenju upoštevati
zmanjšanje končne mase koruznega zrnja zaradi primesi, kot so zlomljeni storži, oklaski,
ličje … Vse navedene primesi se upoštevajo v faktorju 1,14 (14 %).
Gw =

Poenostavljen primer izračuna, vendar dovolj natančen, za primer sušenja koruznega
zrnja:
Imamo 15000 kg koruznega zrnja z vlažnostjo 35 %, želimo dobiti sledeče odgovore:
-

Gw =

-

koliko vode moramo odvzeti koruznemu zrnju, da bo po sušenju imelo zrnje 14 %
vlažnost?
G1 ⋅ (F1 − F2 ) 15000kg ⋅ (35% − 14 % ) 15000 kg ⋅ 21
=
= 3663 kg vode
=
100 − F2
100 − 14%
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koliko toplotne energije (kWh) potrebujemo za odvzem vode iz zrnja koruze?

Upoštevamo izkustveni faktor: 1,5 kWh/1 kg odvzete vode.

3663 kg ⋅ 1,5 kWh / kg = 5494 kWh
-

kako velika moč grelnika toplega zraka je potrebna, če želimo sušenje zaključiti v
20 urah?
5494kWh
= 275 kW
20h
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-

koliko kurilnega olja bomo porabili za sušenje koruze?

Uporabimo faktor 0,1, ki ponazarja, da je potrebno za vsako kWh porabiti 0,1 litra
plinskega olja.
275 ⋅ 0,1 = 549 litrov
-

za koliko se zmanjša masa koruznega zrnja po sušenju in odstranitvi primesi?

Uporabimo faktor za povečanje odvzete mase 1,14.

3663 kg ⋅ 1,14 = 4175 kg
-

kolikšna je masa koruznega zrnja po sušenju?

-

15000 kg − 4175 kg = 10825 kg
približni stroški sušenja?

549 litrov plinskega olja/10825 masa osušene koruze = 0,0507 l/kg koruze
Cena plinskega olja je (trenutna): 0,791 €
Približni stroški sušenja so: 0,0401 €/kg ali za celotno sušenje: 434,2 €.
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5 SUŠENJE KRME

5. 1 UVOD V SUŠENJE KRME

Vlažen zrak je zmes suhega zraka kot ene komponente in vodne pare kot druge
komponente. Sam suh zrak je zmes idealnih plinov. Lastnost suhega zraka je, da lahko
vpije določeno količino vodne pare. Prevzemanje – vpijanje vode se dogaja, dokler
komponenta vodne pare v celotnem zraku ne doseže parcialnega tlaka vodne pare pri tej
temperaturi. Tlak nasičenja se s temperaturo spreminja, s povečanjem temperature raste,
tako se sočasno povečuje vsebnost vodne pare v zraku s povečanjem temperature zraka.
Ko pa tlak vodne pare preraste parcialni tlak nasičenja v vlažnem zraku, se iz zraka
pričnejo izločati kapljice. Ravnotežje med obema komponentama nastopi, ko se parcialni
– delni tlak vodne pare izenači s tlakom nasičenja pri tej temperaturi.
Količino vode, ki je v zraku v kakršnem koli agregatnem stanju, imenujemo vlažnost
zraka. Absolutna vlažnost zraka je podana z razmerjem mase vodne pare na enoto
prostornine. Količina vodne pare se poveča s hlapenjem vode v zrak, zmanjšuje pa se z
rosenjem vode iz zraka (megla, rosa, ivje). Kadar zrak vsebuje največjo možno količino
vodne pare, je nasičen. V ozračju je lahko več vodne pare, kot ustreza količina vodne
pare v stanju nasičenosti. Ta presežek vodne pare plava v zraku v drobnih kapljicah ali
drobnih ledenih kristalih in povzroča vodno ali ledeno meglo. Meglen zrak je prenasičen.
Količina vodne pare na enoto suhega zraka imenujemo vlažnost zraka in jo označujemo z
(x). Za splošno poznavanje nasičenosti zraka se uporablja izraz: relativna vlažnost. Izraz
pomeni razmerje: delnega – parcialnega tlaka vodne pare v vlažnem zraku proti tlaku
nasičenja pri isti temperaturi.
Za določanje stanja vlažnega zraka se uporablja Mollierov diagram – h,x. Diagram
prikazuje veličine pri stalnem tlaku, običajno 1 bar. Pri stalnem tlaku je entalpija funkcija
temperature in nasičenosti zraka. Entalpija je termodinamična količina, ki je sestavljena
iz notranje energije in produkta tlaka s prostornino telesa. V diagramu imamo izoterme –
temperature, ki so premice in se lomijo na rosilni krivulji (φ = 1), ki loči nenasičen in
nasičen zrak. Sama rosilna krivulja pa podaja stanje nasičenega zraka. Nad mejno
krivuljo imamo krivulje enake relativne vlažnosti (φ = konstanta). Pri določevanju stanja
v diagramu je potrebno poznati temperaturo zraka in njegovo relativno važnost, katera se
meri s higrometrom – vlagomer.
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Slika 105: Mollierov diagram – h,x za vlažen zrak.

Sveže odkošena trava ima okoli 15 % SS (suhe snovi) in 85 % vode. Za pripravo suhe
krme na skladiščenje je potrebno iz odkošene mase izpariti – odstraniti ogromno količino
vode. Suho seno za trajno skladiščenje naj bi imelo okoli 80 % SS in 20 % vode. Za
ponazoritev količine vode, katera se nahaja v odkošeni masi, in jo je potrebno odstraniti
iz krme, obstajajo primeri, ki so navedeni na sliki 106 in preglednici 15.

Slika 106: Količina vode, ki jo odvzamemo odkošeni masi za pridobitev 100 kg suhega sena.
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Predpostavimo, da se pri sušenju na travniku krma osuši do stanja, ko krma vsebuje še 40
% vode. V tem stanju je krma uvela, če bi jo prijeli v roke in jo pričeli zavijati, bi iz nje
ne pricurljala voda. Velikokrat na osnovi preprostega poizkusa nastanejo napačni
zaključki. Pri vsebnosti 80 % vode v krmi in osušitvi te krme na 40 %, nismo iz sveže
krme odvzeli 40 % vode, ampak 90 %. Preglednica 15 prikazuje na primeru sušenja krme
z začetno vsebnostjo vode 50 %, da moramo za pridobitev 100 kg suhega sena odvzeti
sušeni krmi 60 l vode. V primeru, da je začetna vlažnost krme 40 %, pa je potrebno za
pridobitev 100 kg suhega sena odvzeti vlažnemu senu skoraj polovico manj vode.
Navedeni primer dokazuje, kako pomembno je sušenje na travniku ob sončnem vremenu.
Preglednica 15: Vlažnost krme in voda v njej.

Vsebnost vode v
senu (%)
Odvzeta voda (l)
za 100 kg sena

30

40

50

60

70

80

14

33

60

100

166

300

Potrebno odvzeto vodo za osušitev želene količine suhega sena ( m suhega ) lahko
izračunamo iz enačbe:

Gw =

mvlažnega ⋅ (F1 − F2 )
100 − F2

,

m suhega = mvlažnega − G w

Uspešno sušenje je lahko samo, če je relativna zračna vlaga sušilnega zraka nižja od
vlažnosti sušilnega materiala. Med zaželeno vlažnostjo – suhostjo materiala in relativno
zračno vlago obstoja neobhodna povezava – higroskopsko ravnotežje (sorpciona
izoterma). Slika 107.

Slika 107: Higroskopsko ravnotežje (sorpciona izoterma).
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Iz slike 107 je razvidno, če želimo osušiti material – krmo z začetno vlažnostjo 40 %,
mora biti relativna zračna vlaga manjša kot 85 %. Pri trajnem skladiščenju suhega sena,
katerega vlažnost je manj kot 20 %, mora biti relativna zračna vlaga pod 65 %. Zgoraj
povedano ve vsaka kmečka pamet in sicer: z vlažnim zrakom in v slabem vremenu se ne
da sušiti sena. Za osušitev sena na travniku so zato potrebni 3 do 4 dnevi lepega sončnega
vremena. Skrajšanje časa sušenja in manjšo odvisnost od vremena pa nam omogočijo
sušilne naprave.
Pri visoki relativni vlažnosti hladnega sušilnega zraka sušenje ni možno. Pri hladnem
sušilnem zraku je 1 m3 zraka sposoben prevzeti samo 0,7 g vode. Pri povečani
temperaturi zraka se njegovo prevzemanje vode poveča. Preglednica 16; slika 108.

Slika 108: Sposobnost nasičenja – prevzemanje vode – zraka iz sušilnega materiala.

Preglednica 16: Sposobnost prevzemanja vode – zraka z 80 % relativno zračno vlago in 160 začetne
temperature zraka.

Temperatura zraka (0 C)
Sposobnost prevzemanja vode (g/ m3)
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25
2

30
3

35
4,5

40
6

45
7,5

50
9

5. 2 KONSTRUKCIJSKE IZVEDBE SUŠILNIC

Vse konstrukcijske izvedbe sušilnic za dosuševanje polsuhega sena morajo neglede na
izvedo vsebovati dva osnovna elementa:
- kanale za vodenje in razdeljevanje sušilnega zraka,
- ventilator.
Glede na način vodenja sušilnega zraka se naprave delijo na:
- vodenje sušilnega zraka po vodoravnih kanalih,
- vodenje sušilnega zraka po navpičnem kanalu,
- združeni način vodenja sušilnega zraka.
Vse izvedbe pa morajo biti grajene tako, da se polsuho seno suši enakomerno in da je
celoten volumen sena osušen enakomerno v določenem času.
Izvedba z vodoravnim kanaloma (Braunschweig). Sušilno napravo sestavljajo:
vodoravni kanal in rešetke, ki so sestavljene iz več prenosnih elementov rešetk. Rešetke
so od roba sušilne površine odmaknjene 1 do 1,5 m. Izvedba je primerna za višino senene
kopice do 4 m. Slika 109.

Slika 109: Izvedba sušilnice z vodoravnim kanaloma (Braunschweig ).

Izvedba z dvižnim vodoravnim kanalom. Pri tej izvedbi je ventilator in usmernik –
difuzor zraka vgrajen v steno sušilnice. Sušilnica nima rešetk in ne zračnega kanala.
Obstoječi kanal predstavlja zgornji del jaška – kanala, ki se oblikuje ob nalaganju kopice
sena. S povečevanjem kopice sena v višino, se sočasno dviga tudi zgornji del jaška in se
tvori zračni kanal. Sušilni zrak se mora zaradi zaprte vertikalne poti usmeriti prečno skozi
seneno kopico. Dvigovanje je izvedeno ročno. Višina kopice je lahko največ 7 m. Slika
110.
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Slika 110: Izvedba sušilnice z dvižnim vodoravnim kanalom.

Podobno izvedbo sušilnice prestavlja tudi slika 111. V tem primeru je ventilator vgrajen
v sušilni kanal. Ventilator se ročno vertikalno dviga, pri tem pa se pod njim tvori kanal
za sušilni zrak. Površina sušenja je lahko največ 4 m x 7 m. Sušilnica je primerna za
manjše količine sena. Ni pa primerna v zaprtih prostorih, ker ventilator vsesava zrak,
nasičen z vlago, katera se je predhodno odvzela senu, ki ga sušimo.

Slika 111: Izvedba sušilnice z vertikalno vlečenim ventilatorjem.
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Konstrukcijska izvedba sušilnice (Aulendorf), ki združuje horizontalno in vertikalno
vodenje zraka. Sušilnica z vodoravnim kanalom za sušilni zrak je nadgrajena tako, da so
na določenih mestih v rešetkah postavljeni vertikalni čepi, kateri se ob povečevanju
višine kopice tudi ročno vertikalno dvigajo. Z dviganjem čepov se tvorijo v kopici
vertikalni kanali, ki omogočajo vertikalni tok sušilnega zraka v novo naloženo seno na
kopico. S tem načinom se višina kopice lahko poveča do višine 6 m, ne da bi bilo
potrebno uporabiti ventilator z večjim statičnim tlakom. Slika 112.

Slika 112: Izvedba sušilnice s horizontalnim in vertikalnim vodenjem zraka.
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5. 3 GRADNJA SUŠILNICE ZA SENO

Slika 113: Sušilnica za seno.

Velikost sušilnega prostora:
Na volumen kopice vplivajo številni parametri:
- število govedi (GVŽ),
- delež suhega sena (SS) v periodi krmljena poleg silaže ali zelene krme,
- trajanje zimskega krmljena (150 do 200 dni),
- gostota sena.
Gostoto sena se lahko oceni, vendar se vrednost razteza od 51 kg/m3 do 129 kg/m3
oziroma se lahko razlikuje za 2,5 krat. Običajno se vzame vrednost 75 kg SS/m3. Pri
ročnem razmetavanju sena in hoji po seneni kopici se vrednost poveča na 78 kg TM/m3,
pri transportu s tirnim mehaničnim grabežem so vrednosti od 54 kg SS/m3 do76 kg
SS/m3. Običajne uporabljene vrednosti pri izračunih so: od 70 do 90 kg SS/m3.
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Vplivi na povečanje gostote sena so:
- višina senene kopice,
- nizka vsebnost SS pri nalaganju na kopico (velika vlažnost sena pri nalaganju
na kopico),
- mlada odkošena trava – krma, veliko zeli v krmi,
- kratko zrezana uvele krma,
- nalaganje sena na kopico z razdeljevalno napravo.
Vplivi na zmanjšanje gostote sena so:
- pri nalaganju kopice uporaba tirnega grabeža (15 – 20 % manjša gostota),
- krma iz ekstenzivnih travnikov,
- majhno dnevno nalaganje.
Z določitvijo – izbiro gostote sena in celotne vrednosti SS v kopici sena se nato lahko
izračuna volumen senene kopice. Višina senene kopice naj bi bila največ 4 do 5 m (H2 –
slika 114). Večje višine kopice zahtevajo večje tlake sušilnega zraka, oziroma povečujejo
upor pretoku sušilnega zraka.
skupna SS v kopici
SS kg
= m3
volumen kopice =
gostota _ sena
SS kg / m 3
Glede na višino kopice se nato določi površina sušilne ploskve. Okvirna vrednost
površine je 7 do 8 m2 na GVŽ. Pri večjih gostotah naloženega sena na sušilno ploskev se
površina zmanjša za 1 do 2 m2, pri manjših gostotah sena pa poveča za 1 do 2 m2. Pri
dejanskem izračunu volumna kopice je potrebno upoštevati še višino pod kopico (H1),
katera tvori zračni kanal. Do površine sušilne ploskve 50 m2 je višina H1 okoli 30 cm. S
povečanjem površine sušilne ploskve se povečuje tudi višina H1. Tako je pri 100 m2
površine priporočljiva višina 35 cm do 40 cm.
Nad kopico je tudi prosta višina H3, ki služi kot rezerva pri boljših letinah odkosa.
Namenjena pa je tudi teleskopski razmetovalni napravi sena, ki je: H1 = 1 do 1,5 m. Pri
tirnem grabežu sena pa 2 do 2,5 m.
Največja površina sušenje naj ne bo več kot 150 m2. Razdelitev kopic sena je samo s
prekinitvijo sušilne ploskve. Pri velikih sušilnih površinah se manjša količina vlažnega
sena razdeli po celotni površini, kar omogoča hitro sušenje, vendar veliko izgubo
sušilnega zraka. Oblika kopice naj bi bila taka, da je dolžina kopice (L) največ 1,5 X
večja kot širina kopice (B).
Volumski pretok sušilnega zračnega toka:
Potrebno količino sušilnega zraka izračunamo iz površine sušilne površine. Višina kopice
ima pomemben vpliv na pretok zraka skozi kopico sena. Ustvarja upor sušilnemu zraku
in povečuje zračni tlak v sušilnem toku zraka. Večja je višina kopice, večji tlak je
potreben za pretok sušilnega zraka skozi kopico sena. Pri zračnem toku 0,11m3 na
sekundo na m2 sušilne površine je izguba tlaka za vsak meter višine kopice 1,6 mbar
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(milibar). V primeru, da se sušilni tok zraka črpa iz sončnih zračnih kolektorjev, se
izguba še poveča, oziroma ventilator – zračno puhalo mora zadostiti potrebam upora
zraka.
Velikost tlaka sušilnega zraka je odvisna od:
- višine senene kopice. Pri ½ višine kopice je pretok zraka 0,11 m3/s/m2, z
naraščanjem višine se pretok zaradi zračnega upora zmanjša na 0,07 m3/s/m2,
- pretoka zraka (m3/s/m2), kateri naj bi bil: 0,11 m3/s/m2 pri senu, ki ima manj kot
60 % SS. Pri večji vsebnosti SS ( nad 60 %) je pretok 0,12 m3/s/m2,
- vlažnosti sušilnega sena,
- enkratne dnevne polnitve sušilnice,
- razdeljevalne naprave sena po sušilni ploskvi,
- sestave sena (zeli, intenzivni travniki, starost odkosa ... ). Slika 114.

Slika 114: Vpliv višine kopice in sestava krme na zračni upor sušilnega zraka.

Ventilatorje za ustvarjanje zračnega sušilnega toka razdelimo glede na smer zračnega
toka. Če je zračni tok usmerjen vzporedno z gredjo ventilatorja, se ta imenuje aksialni. V
primeru, da zračni tok potuje po obodu ohišja ventilatorje, je ta radialni ventilator. Slika
115.
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Slika 115: Ventilatorji – puhala.

Aksialni ventilatorji so zelo razširjeni pri manjših sušilnih površinah in nižjih kopicah
sena. So glasnejši pri svojem delovanju (75 – 85 dB), ter ustvarjajo manjši tlak (4 – 6
mbar). Vrtilna hitrost rotorja je 1440 min-1. Danes jih zamenjujejo radialni ventilatorji.
Njihova vrtilna hitrost je od 600 do 1100 min-1. Pri delovanju povzročajo manjši hrup
(65 – 75 dB). Območje tlaka je od 7 do 12 mbar.

Hrupnost ventilatorja lahko moteče vpliva na okolico, posebno v današnjem času, ko se v
vasi naseljujejo prebivalci brez občutka za potrebno kmetijsko delo. Ventilatorji so
relativno tihi stroji, vendar lahko v času počitka tudi moteče vplivajo na okolico. V
osnovi so radialni ventilatorji tišji od aksialnih ventilatorjev. Višja vrtilna frekvenca
rotorja aksilnega ventilatorja povzroča več hrupa. Hrup ventilatorja se meri v (dB).
Povečanje izmerjenega hrupa za 10 dB pomeni za človeško uho 2 kratno povečanje
hrupa. V primeru, da je izmerjeni hrup aksialnega ventilatorja 85 dB, hrup radialnega
ventilatorja pa 65 dB, pomeni, da je radialni ventilator 4 krat tišji. Slišnost ventilatorja je
največja, če zvok ventilatorja lahko neposredno izhaja v okolico. Osnovna protihrupna
izolacija je, da se prepreči izstopanje zvoka iz ventilatorja. Možne izvedbe so prikazane
na sliki 116.
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Slika 116: Protihrupna izolacija ventilatorja.

Regulacija sušenja:
Kmet, ki suši krmo s pomočjo sušilnega toka zraka v seniku, mora po naložitvi polsuhe
senene kopice vedeti, kdaj naj se ventilator vključi in kdaj izključi. Na vklop in izklop
sušenja vplivajo številni tehnični parametri, ki vplivajo na čas sušenja in vklop sušilne
naprave.
Med njimi so najpomembnejše trenutne vremenske razmere, vlažnost vstopnega sena,
velikost polnitve senika.
Prednosti:
- enostavna tehnična izvedba,
- najugodnejša ocenitev sušilnih razmer z upoštevanjem izkušenj.
Slabosti:
- sušilni tok zraka je vključen ne glede na spremenjene razmere, ali če ni prisotne
osebe, da izključil sušenje (ponoči, dež ...),
- večja poraba električne energije,
- potrebne izkušnje, kdaj je tok zraka sposoben sprejemati vlago iz senene kopice,
- pri neugodnih vremenskih razmerah (vlažen zrak, trenutni dež …) se senena
kopica lahko še navlažuje pri pretoku zraka skozi kopico.
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Obstaja več nadgradenj ročne regulacije, kot so:
- intervalni vklop ventilatorja. Ventilator se vklopi v določenih nastavljivih
presledkih (20 do 40 min),
- meritev relativne vlažnosti vstopnega sušilnega zraka. Ko vlažnost vstopnega
zraka preseže naravnano vrednost, se ventilator izključi,
- programiran vklop glede na zmožnost sušilnega zraka, ki odvzame vodo iz
kopice sena. Poteka meritev temperature in vlažnosti vstopnega zraka.
Ventilator je v pogonu samo v času, ko je zrak sposoben pri obstoječi
temperaturi še zadovoljivo sprejemati vlago iz senene kopice,
- vklop ventilatorja glede na vstopno iz izstopno temperaturo sušilnega toka
zraka. V kolikor čas iz kopice sena izstopa hladnejši zrak kot je temperatura
vstopnega zraka v kopico, se izvaja sušenje – odvzem vode iz senene kopice.
Pri izenačitvi temperatur se sušenje prekine in izklopi ventilator,
- najpopolnejša regulacija vklopa in izklopa pogona ventilatorja je pri meritvah
temperature vstopnega sušilnega zraka in njegove vlažnosti, ter meritvah
temperature izstopnega sušilnega zraka in njegove vlažnosti. Regulacijska
naprava deluje popolnoma samodejno, za popolno regulacijo je potrebno več
merilnih tipal, zato je tudi njena cena visoka in jo redkeje uporabljajo pri
sušenju sena. Slika 117.

Slika 117: Regulacija sušilnega toka zraka.
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Izračun velikosti sušilnice:
Poraba suhega sena:
16 krav molznic z mlečnostjo 5000 kg; 16 x 16 kg SS = 256 kg SS
2 teleti, starosti 6 -12 mesecev; 2 x 5 kg SS =
10 kg SS
3 teleta, starosti 12 - 20 mesecev; 3 x 7 kg SS =
21 kg SS
3 teleta, starosti 20 - 30 mesecev : 3 x 10 kg SS =
30 kg SS
Skupna poraba sena na dan =
317 kg SS
Potreba po senu za 190 dni krmljenja; 317 x 190 =
60230 kg SS
Dodatek za rezervo in izgube 15 % =
9040 kg SS
Skupna poraba sena v zimskem času krmljenja =
69270 kg SS
V času poletnega krmljenja se seno ne uporablja v krmnem obroku.
Masa sena pri 88 % SS je 78716 kg.
Pri upoštevanju, da je srednja gostota sena 75 kg/m3, izračunamo volumen senene kopice:
78716
= 1049,5 ≈ 1050 m 3
75
Za zgoraj navedene potrebe po suhem senu potrebujemo sušilni prostor volumna 1050
m3.
Predvidena višina kopice je 4 m. Glede na predpostavke izračunamo potrebno površino
sušilnice:
1050
= 262,5 m 2 ≈ 263 m 2
4
Pri tej izračunani površini sušilne ploskve se odločimo za dve sušilni površini, povezani z
enim ventilatorjem. Posamezna površina ene sušilne ploskve je 131,5 m2.
Glede na izračunano eno površino sušilne ploskve, izračunamo potreben tlak in pretok
sušilnega zraka. Za izračun upora sušilnega zraka skozi prehod kopice sena izberemo
srednjo višino kopice – 2 m. Pri tej višini kopice je potreben nadtlak toka zraka
ventilatorja 1,6 mbar.
2 m x 1,6 mbar = 3,2 mbar
Izberemo potreben pretok zraka je 0,11 m3/s/m2.
Glede na našo sušilnico je pretok:
0,11 m3/s/m2 x 131,5 m2 = 14,5 m3 za celotno sušilno površino pa 29 m3.
Pri največji višini senene kopice 4 m tudi izračunamo potreben nadtlak zračnega toka
ventilatorja. Pri izbrani višini pa se upor prehoda zraka skozi kopico zmanjša zaradi
manjšega pretoka zraka skozi kopico. Za 1 m višine kopice je upor 1,5 mbar. Zračni upor
zraka je:
4 m x1,5 mbara = 6 mbar
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Pri upoštevanju rezerve 2mbar nadtlaka v zračnem toku je skupni nadtlak zračnega toka:
2 mbar + 6 mbar = 8 mbar
Pri največji predvideni višini senene kopice se pretok zraka skozi kopico zmanjša na
0,07 m3/s/m2.
Skupni pretok na površino sušilne ploskve je:
131,5 m2 x 0,07 m3/s/m2 = 9,2 m3
Pri sušenju sena s toplim zrakom, ogretim v sončnih zračnih kolektorjih bi potrebovali
površino kolektorjev: 2 do 2,5 krat večjo, kot je površina sušilne ploskve. Navedeni pogoj
vedno ni mogoče izpolniti.
2 x 263 m2 = 530 m2
Površino zbirnega kanala toplega zraka, ki se sesa iz zračnih kolektorjev, izračunamo iz
pogoja, da hitrost zraka ne bi bila večja kot 4 m/s. V našem primeru je skupni volumenski
pretok 29 m3.
29 m3 ׃4 m/s = 7,25 m2
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5. 4 SUŠENJE KRME S TOPLIM ZRAKOM

V primeru, da ima zrak 90 % relativno vlažnost in da ga ogrejemo za 6 0C, se relativna
vlažnost zmanjša na 60 %. Sušilni zrak s tako relativno vlažnostjo pa je že primeren za
sušenje krme. Čas sušenja se z ogretim zrakom zmanjša in tudi sušenje je neodvisno od
vremenskih razmer. V splošnem primeru za ponazoritev potrebne energije za ogrevanje
zraka predpostavimo, da imamo sušilnico s površino sušilne ploskve 100 m2, takrat
rabimo za ogrevanje zraka 116 kWh. Pri energetski vrednosti plinskega olja – kurilnosti:
Hi = 41200 kJ/kg in gostoti: ρ = 0,940 kg/m3 je potreba za zadostitev energetskih potreb
sušenja – ogrevanja zraka 10,8 l/h. Pri današnjih cenah plinskega olja bi bila taka oblika
sušenja sena popolnoma negospodarna.
Za ogrevanje sušilnega zraka pa je možno uporabiti tudi toploto sončnega obsevanja,
pridobljeno v sončnih zračnih kolektorjih. Sušilni zrak se pred vstopom v ventilator
ogreje povprečno od 4 do 80C, največ lahko do 100C. Ogrevanje zraka je odvisno od
številnih vplivov, predvsem pa od: izvedbe, pretoka zraka skozi kolektorje in trenutnih
vremenskih razmer. Slika 121.
Konstrukcijske izvedbe sončnih zračnih kolektorjev
Izvedbe v osnovi razdelimo v dve skupini:
- kolektor s prosojno kritino, slika 118.
- kolektor s kritino, ki predstavlja tudi prejemnik sončnega obsevanja – absorber.
Slika 119.
Kolektor s prosojno kritino ima izkoristek globalnega sončnega obsevanja od 45 do 65 %.
Površina sončnega koletorja naj bi bila glede na površino sušilne ploskve 2 krat večja.
Večkrat pa ni možno izpolniti zahtevanega kriterija.

Slika 118: Sončni zračni kolektor s prosojno kritino.
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Kolektor, od katerega je zunanja površina sprejemnik sončnega obsevanja in sočasno tudi
kritina, slika 119, ima manjši izkoristek sončnega obsevanja. Pri pločevinasti strehi je od
45 do 55 %. Če je kritina iz valovite neprosojne kritine ali opeke, pa se izkoristek
zmanjša na 25 do 45 %. Glede na to se tudi potrebna površina kolektorjev poveča do 4
krat na sušilno ploskev sušilnice.

Slika 119: Sončni zračni kolektor z neizoliranim prejemnikom sončnega obsevanja.

Na izrabo razpoložljivega sončnega obsevanja vpliva tudi smer namestitve kolektorja na
streho senika. Običajno je senik nameščen nad hlevom. Ta pa je na kmetiji postavljen
glede na razpoložljiv prostor kmetije in ostale potrebne (silosi) ter že obstoječe zgradbe.
Če je streha usmerjena v smeri sever – jug, se lahko obe strani uporabita kot prejemnika
sončne energije. Običajno pa je uporabljiva samo ena stran strehe. Nagib strehe naj bi bil
od 150 do 300. V primeru ene uporabljive strani strehe senika, je možno tudi več načinov
odvzemanja toplega zraka iz kolektorjev. Slika 120. Prečni presek površine kolektorja naj
bi bil v taki velikosti, da nastane pri črpanju sušilnega zraka iz kolektorjev čim manjši
upor. Glede na to naj ne bi bile hitrosti zraka v dovodnih kanalih večje kot od 4 do 5 m/s,
pri tem pa naj bi bil skupni zračni upor največ 1,5 mbar.
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Slika 120: Vodenje zraka iz sončnih zračnih kolektorjev.

Slika 121: Ogrevanje zraka v zračnih kolektorjih.
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5. 5 SUŠENJE SENA S POMOČJO TOPLOTNE ČRPALKE

Pri sušenju sena se lahko uporablja tudi toplotna črpalka. Obstajata dva načina sušenje, ki
sta po sestavi strojnih elementov enaka. Razlikujeta se le v vodenju sušilnega toka zraka
v senik ali nasičenega zraka z vodno paro iz senika. Prvi način se imenuje zrak – zrak
toplotna črpalka. Slika 121.
Toplotna črpalka je sestavljena iz štirih bistvenih sklopov: kompresorja, uparjalnika,
kondenzatorja in dušilke. V napravi kroži, ker pri svojem kroženju spreminja agregatno
stanje (plin, kapljevina). V kondenzatorju (4) odda toploto zraku, ki ga ventilator potegne
skozi in nato potiska v seneno kopico. Pri prehodu zraka skozi kondenzator se sušilni
zrak ogreje in pri tem pridobi večjo sposobnost za sprejemanje vlage, ko potuje skozi
seneno kopico. V uparjalniku (3) se odvzame toplota zračnemu toku, ki prihaja iz senene
kopice. Zrak, voden iz senene kopice ali njene okolice, je nasičen z vodno paro. Pri nižjih
temperaturah na elementih uparjalnika se iz zraka izloči kapljevina. Iz uparjalnika (3)
sesa kompresor delovno snov, ter jo tlači v kondenzator, kjer se delovna snov kondenzira
in odda kondenzacijsko toploto. Nato se vodi skozi dušilni ventil, kjer se temperatura in
tlak v napravi zmanjšata. Energetska uspešnost toplotne črpalke se ocenjuje z grelnim
številom. Število je razmerje med toplotno močjo kondenzatorja in priključno močjo
(električna energija) kompresorja. Vrednost grelnih števil je od 2 do 6.
Sušenje krme s pomočjo toplotne črpalke je na višjem tehnološkem nivoju, vendar je
celoten postopek sušenja cenovno visok. Pri obratovanju celotne sušilne naprave je
poraba električne energije velika.
Delovanje naprav za sušenje s toplotno črpalko ločimo po mestu izločanja vode iz zraka.
Odvzemanje vode iz sušilnega zraka in nato ogrevanje istega zraka pred vstopom v
ventilator sušilne naprave imenujemo odvlaževalnik sušilnega zraka. Slika 121 b. V
osnovnem načinu delovanja naprave za pripravo ogretega zraka za sušenje sena pa
naprava deluje kot običajen hladilnik ali klimatska naprava.
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Slika 121 a, 121 b: Sušilnici s toplotno črpalko.

Slika 122: Delovanje toplotne črpalke.
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Naloga:

Imamo pridelek sena prve košnje mvlažnega = 5000 kg z vlažnostjo F1 = 35 %. Želimo ga
le osušiti na skladiščno vlažnost F2 = 20 %.
Pri navedenih pogojih sušenja se iz sena izpari voda (kg):
mvlažnega ⋅ (F1 − F2 ) 5000 ⋅ (35 − 20 )
Gw =
= 937,5 kg
=
100 − F2
100 − 20
Po sušenju osušeno seno tehta:
m suhega = mvlažnega − G w = 5000 − 937,5 = 4062,5 kg
Predpostavimo, da je bil sušilni zrak sposoben prevzemanja vode X , = 1,1 g/kgzraka. Iz
podane predpostavke izračunamo, kolikšno maso zraka potrebujemo, da iz vlažnega sena
odvedemo vodo:
G
937,5
Q zraka = w, =
= 852,27 ⋅ 10 3 kg zraka
1,1
X
Gostota zraka: ρ = 1,164 kg/m3
Volumen potrebnega zraka:
Q
852,27 ⋅ 10 3
V = zraka =
= 732190,7 m 3
1,164
ρ
V našem primeru imamo ventilator z volumskim pretokom 30000 m3/h. Glede na
ventilator poteka čas sušenja:
732190,7
t=
= 24,4 ure
30000
Za osušitev začetne količine sena na skladiščno vrednost bi potrebovali ventilator, ki bi
deloval tri dni po osem ur.
V primeru, da bi želeli seno osušiti s pomočjo toplega zraka, predpostavimo, da za
ogrevanje zraka uporabljamo plinsko olje. Porabo plinskega olja izračunamo iz energije
(Eizparilna), ki je potrebna za izparitev vode iz senene kopice:
Eizpari ln a = r ⋅ G w = 2500 ⋅ 937 = 2342500 kJ = 650 kWh
1 kWh = 2600 kJ
Potrebno energijo za izparitev vode izenačimo s kurilnostjo goriva – Hi, , maso goriva m in izkoristkom naprave - …ڏή za pridobivanje toplote.
Q potrebna
2342500
Eizpari ln a = Q potrebna = H i ⋅ m ⋅η naprave → m =
=
= 71,07 kg
H i ⋅ η naprave 41200 ⋅ 0,8
Hi = 41200 kJ/kg – kurilno olje, ρ = 940 kg/m3 – gostota kurilnega olja
m 71,07
V = =
= 75,7 litrov
ρ 0,940
Za osušitev 4062,5 kg sena bi potrebovali 75,7 litrov plinskega olja.
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POMEN OZNAK V ENAČBAH IN BESEDILU

Oznaka
n
v
TPD

Enota
min-1
m/s
-

PG
SS
TM

Mspr.
Mzad.
Mtrakt.

θ prepustnosti

%
kg
kg
kg
kg
kg/s

Pomen
Vrtilna hitrost pogona strižne kose
Translatorna hitrost strižne kose
Tritočkovno priključno drogovje
Priključna gred
Vsebnost suhe snovi v krmi
Organska masa
Dodatna masa traktorja spredaj
Pripeta masa na traktorju zadaj (stroj, prikolica… )
Masa celotnega traktorja
Prepustna sposobnost žetvenika – pretok žitne mase skozi žetvenik

Gmase
Gw

kg/m2

Skupna žitna masa v določenem razmerju

kg

Odvzeta masa vode sušilnemu materialu

F1

%
%
kg
kg

Vlažnost materiala pred sušenjem
Vlažnost materiala po sušenju – zaželena - določena
Masa sušilnega materiala pred sušenjem
Masa vlažnega sena (pred sušenjem)

kg

Želena masa suhega sena

F2
G1

mvalžnega
m suhega
Eizparilna
φ

h
x
r
Hi
Qpotrebna
ήnaprave

kJ
%
J/kg
kg/kg
kJ/kg
kJ/kg
kJ/kg
-

Energija, potrebna za izparitev vode iz kopice sena
Relativna vlažnost
Entalpija
Vlažnost zraka
Izparilna toplota
Kurilnost (energetska vrednost goriva )
Toplotna energija, potrebna za izparitev vode
Termični izkoristek naprave
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