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1. ábra ..
A mezőgazdasági termelés nem nélki.Üözheti
Q' növényvédőszerek
rendszeres
és egyre növekvő
mé r-t ékü ha s aná'La t á't , A kártevők

és k6rokozók, valamint gyomok elleni eredDényes v~dekezá~ alapja a megfelel~ó idóbenés
megfelelő módcn .elvégzett
növényvédelem.
:.....

A -pe-rmetezógép';feladata,'

hogy az edott permetez?szerból
·a
-Legha t ékonve bb méretü cseppeket képel";J,zeés megfelelő mennvfségbeil a védendő felületre
juttassa •..
A növényvédógépeknek

a kár-t evők't ő.l , vegyszerektóí
es o vé ..•
dendónöven.yektól
függően sokféle.kö7etelméri.ytkell
kielégitaniök. A követelmények nagy száma miDtt többféle géptipus- .
re van szükség.ATegelterjed~ebbe:riéslegr1egyobbdarabszámban a p"ermetezógépeket alkalmazzák.
Mégf'eleló murJ·-nainősé.•.
get t nagy területteljesi
tményt c:sák sze).{Szerüetl beálli t-0tt
é8 üzemeltetett
gépekkel lehet biztositani.
••

A gépek megfeleló

".

.'

...)

""

•

<

"

beállitása,
a terUletegységenként
szükséges pe:rmetanyagp.ontos a dagoLáaa es eLoaat áaa a védendő felliletre környe'zetvédelmi
szempontból is nagyon fontos.
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1*.Hid~aulikus

cseppképzésü

perA.e.tező~

2. ábra: Centrifugál,szivatt;v~ .•elvi vázl-at.§,

A centrifugálszivattyu
müködése a centrifugálís erőhatáson
.aLapaz fk , A szivattyuházban,
vagy csigaházbau forgó lapátkeré.k·forgómozgásra kényszeríti a lapátok közötti folyadékot,
amely ~ centrifugális erő ha tásáro a Lapát kcr-cko t körülvevő
csigaházban áramlik. A permetlé a tengely irányában elhelyezett szivócsonkon áramlik a lapátkerék homlokfalán kielaki.. tott sz í.vő t or ekbe , A SZl vót orok és a lapátkerék palást j án
.levő rés között a centTifugális er'Ő hatására nyomás különbség /szivóh~tás/ és nagysepességü
áramlás keletkezik* A csigaházban lefékezett és megnövelt nyomásu·folyadék
a ny~m6ClJ oriken <:x-amlik·
ki •..
.-. ,

:'

~

.•..

.

A·.centrifugálszivettyu jellemző t.uLe j d on aága , hogy a nyomás
növelésével röh~mosan csökken az időegység alatt továbbitott
permetlé mennyisége*
3. ábra: C.entr,ifugálszivattyu nézE2.:t.i.
képe.
Kisnyomással üzemelő növényvédőgépeken
alkalmazzák a permBt~
lé szálli tására • Általában 0,15-0,5 MPa 11,5-5, o kp/ cm2f nyomás
.elóállitására alkalmas. Előnye, hogy szerkezet e egyszerü, helyszükséglete kicsi. Nagy fordulatszáma o hojtásmódnál jelent
előnyt,.mert közvetlenül, vagy egyfokozat~ gyorsító hajtómüvel a me t o rhez kapc.soLha t
ó,

'

.

4. ábrá: !{embránszivattxu el,vi vázla ta

A folyadék tevábbitásához,

illetve cseppekre bontásához szükséges nyomást egyenes vonalu, alternáló mozgást végző membrán
biztosi tja a szivattyutér térfogatának vál toztatásávt :::
.•

- 6 Legfőbb előnye, högy a permetlé csuszó felületekkel
nem érintkezik,
ig.y üzembiztossága nagy • .Á. "mombr-án anyaga' gumi
vagy'Ínüanyag, amely- ellenáll-a
permetlé kémiai-Jiafásártak és
a-hajlitgat,ó
igé:n.vbevételt jól tUrf.-'"
._<
••

-

9,

A-az Lvócaövön aszivllttyuházban
/1/ áramló folyadék aszivó
~~~"elepBken/5/ kerül a 's'z:Í.vattY1.1té;'be. A sziv~tt;utér
térf-o~'~tat változtat6
rugalmas membr-árit /4l Q~Ze,xcenterrel,,/2!
.,müködtét~t't ku:Ússzás h~jt"mü /3/ mo~gQt'ja.

..

'.,:..'.

.

·:1 .

..'

",

'

.'

.•.

.

s :

;'~';~~

_,A:rteg:növekedett, nvomáau folyadék El nvomó sz.e.lepeken /6/ keresz ..
tüi' juta_ll.yomÓcsóbe, majd II permetezőszerkezethez.
Hátrán.ya,
hogy szállitóteljesitménye
k~csi, ~z ~lőállitható
nyomás
",0,15-0,3
MPa~/1,5-3,~ kp/cm2/ •••.
,
Mivelamembránszivattyu
csak a nyomóütemalntt
szállit
folyadékot,
a. -,lU-ktet-é,~
_kiegyenli
tésére légti~töt
.
".
- alkalmaznak.
.
Az ebben levő rugalmas légpnrna egyenliti
ki a szakaszos folyQdékszállitá~
miatt b€kö~~tkező ~yomási~gadozást.
,

.

;'.

.

,;

.

.

5. ábra: !1.embráns~i.vattyu nézeti. képe
.

.

m

,.;:

",;

i·

''A'memb:ránszivat tvuk szállit 6t'elj es'i tménye t'i pustól függően
4-0..•150 li t/miri 'kö,zott változik.
"
. A membr-án szivstt,yut
gyakmu- a dugattyus szi vattyuval kombinál tan.- a Lka Lmaz aák. , •É~ 'esetben
a n.cmbr-án t nem merev rud,
ha-.
nem a duga't tyu s szivatty'U által moz.ga t ot t más f oLvnd ék , általában olaj mozgatja.±ifen;m~·goldásu
az ívn t tvukka L 1,5-3,0
vag;g
4-6 MPa115-31\ vagy 40"';60 kpl edi rr, anás is b Lz-t os thotó a per •
metezógépekb!3n, Az erősen korródeáló,
maró hatásu permetlé en._,.,J-nél a megoldá~~áY -s-e-m,_é.+intk~zikcsuszó 'f'eLü'Le t ekke L, Ezelmek
tr s.zi~~Jt'tyuknak további előnY-é'"',~hogy
közvetlenül
kapcsolhatók
. . ..•
é trE;\kter er:őleodó t engeLycaonk j ár-a,

, "(

,

,,!

'
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.
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- 7 ~ÖF,g§.ssZ,ivattyu

..elvi

vázlata

A görgős szivattyukálló
és forgórészből
állnak.
Az állórész
hengerénél 6-10 mm-rel k s ebb átmérójü' forg ':rész
lcerületén 6-8 hcr-oriv y?n~"A ho.rnvokben S~Ob3d. mozgásu görgők
vannak. A görgők vastag,poliarnid
vagy polidien réteggel
bevtn1 acé;hengerek.
í

A forgórész

tengelye két oldalt ozarófedelekbe
az állórész
furatának,tengelyvonalához
képest excentrikusoTI golyóscsapággyal van caapágvo zva , A forgórész
gyors· forgása köve t ke a•..
tében a centrifugális
erő hatására
a görgők a hornyokból kieme.1.kedveaz állór.ész falához nv omődnak , Ket' 'görgő és az álLó'ré sz ;között .elfordulé,is közben ' bővülőszivótéi"
jön létre,
mely aszivócsonkon
6t megtelik po rmet Léve L, Tovább fordulva.
a görgőkés a hsng er-t én közötti
tér 'csökleen' és a pex'metlé
megnövel,t nyomással a nvomócsonkhoz ,: majd a nvomócs övekb e
áramlik.
''-;',
G•.örg Ő~.8 Z...i va t t:i,U

. .7.. ábra:

A görgő8 az tve t tvuné.I a forgórész

minden fordulata
aor-án. annyiszor lép fel szivás,
illetve
nyomás, ahány görgő van a forgórészben. Ezért a permetlé nyomásingadozása csak igen kis mértékü.
A görgős szivattyuk
csonkjára 'szerelhetők'

közvetlenül
a traktor
erőleadó
és erről üzemel tethetők .•
.

"

,

.

'oL

tengely-

.
•• 0

4"

Görgős az va t tvuve l 0,2-0,4 MPa /2-4 Icp/cnU üzemi nyomás biztosi the t
11: szálli tott
f'ÍDlyodék mcnny aég e 25-75 limin között
változik.
A sz í.vot tvu szálli tót'Gl~esi +ménv e s ElZ e Lé i-he t nvcmás nagymértékben függ a görgók felületi
Íllegmunkálásától
s a .
bevonat ellenálló
képességét61.
Mivel ezek közvetl~nül
érintkezí

ő ,

í

é

ő

é
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nek a szállitandó
•

~

L~.

folyadékkal,

igen

erős

koptató

hatásnak

vannak kitéve.

", 8. ábra:

.~;
".".
"
el v:,i yáz.1a t_8.

Dugat tyUS, s z.i...ve
t tm

A legelterjedtebben

olkalmaz6tt

p9rmetlé

szivottyuk.

ga_t~yus szivattyu
előnye, hogy az elérhető
,·és az elérhető
nyomás Lénv'eg es on nagyobb,
szivattyunál.

Különböző

szerkezetü,
"

vált ozatai t alkalma zzálc nagy nvomáaok
erőle~d6
('

a tengely

előálli

tengelycsonkj6.i61
~

tás ára ~

meghajtott

szivatt~lmál

.

forgómozgását

majd a, vezető

teljesitmény
minta
membr-án

egy vagy többhengeres'
.

'

"A, traktor

A' du-

forgeityus'

tengely

duga t tvu /3;/' alaki tj;"

gá asá , Aforgattyus

t~ngely

helyezést"
A dugattyu
csökken a sZivattyutér,

/

4/

D

át

/2/,

a hajtókar

~gYenes vona Lu moz-,

hojtómüházban

/1/

nyert.

el-

m~zgása következtében
:nő vagy'
amikor is szivás vagy ny'Omáslép

I

fel.
Szivás esetén nyilik
B szivószelep
/5/,
sZivattyutérbe
áramlik.
li. nyomásütern"kezdetén
,lep zár .• A folyad~ko,
alatt

levő

térbe,

r;:YQmószelepen /6/

a folyadék
a
a sZl v6sze-

kar-e az tü'l

majd a nyomócsövel(boárE.únlik

egy nyomás

•.

A dugattyus
szivattyuk
általában
kis fordulatszámon'150-250
"fjmin- müködnek jó hatásfokkal
és üzembiztosan.
A lüktető
folyadékpitett

áramlás

légüst

9. ábra:
Duga t tyus

egyenletessé

szolgál

Dusat.tyus

a nyomóvezetékbe

é-

..

,s,zivattyu

szivattyukot

, lÓ p~rmetezőgépeken

tételére

elsosorban
alka}m8zt8k.

nagvnv omásu

,gy'ituölcs

A permetlényomást

és szo-

általában

2-6 NJJ?a/20-60 kp/cnr/ között szabályozzák.
A szállitóteljesi tmény tipustói
f üggő en 15-200 li"t:,'min között
változik.
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A szivottyutérben uralkodó nagy nyomás miatt a hengerfal és
8 dugattyu f.elületei köz o t t
rést gondosan tömi teni kell. A
szivattyuk hajtómüvébe ·á~t.SlLib~n fordulatszámcsökkentó
fogaskerékáttételt
épitenek be , hogy Ll traktor erő~eadó tengelycsonkjáról közve t Lenü'L haj tható legyen.
í.

'Hátránya a dugattyus ,szivattyunok~ hogy, a szálli-cottfolya •..
dékban levő szilárd r-é szck erősen koptot.j~k Q dugattyut és
a hengerfelat.A hátrányok kLküs z öb öj.é aé.r e gYa.lcran:"a
membránszivattyut dugattyus szivattyuval komb í.nú.Lban használják.
.

.

.

t... . .

10. ábra: Nyomásszab'álYozó elvi
vázlata
*
:.......

J

rl

."',,:

A szakaszo.süzemü szivattyuk minden nyomásütemben'meghatár-óz o.tt monny í.s égü permetlevet szálli tanal{,'függetlenül at_tóL,.·~hogyaz előző mennv ség lcifolyt~e már 8 nv omőve zet ék-.
ból vagy sem, és igy a nyomás a Qegengedett érték fölé emelkedhet. Ezért szükség van egy o.Lvan. szerlEzeti elemre, amely
megakadályozza, hogy a nyomóvezeték: elzárása esetéri o rendszerben levő folyadék nyomása me ghu La dju oz üzembiztosság
sze~~ontjáb6l megengedett értéket. Erre a célra szolgál a
szabályozható visszafolyó szelep, vagy más néven a nyomásszabályo~6.
í

A szivattyu által szállitott folyadék a nyomásszabályoz6n
keresztül jut a permetezőszerkezethez, Ha a permetlé nyomása
a megengedett értéket meghaladja, a permetlé egy része 8 biz-o
tonsági szelepen keresztül visszafolyik a permetlétartályba.
A biztonsági szel~p nyitása egy rugó előfeszitésével szabá.lyozható.
'
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A permetezógépekre

szerelt

végeznek megfelelő
nyomással é;rkezik

8Z esetben

porlasztórnunkát,
ha ,a permetlé megfelelő
aszó.rÓfejhez.
Ezért a folyodé'kTIyomás pon'.

.

t os :beállitása

szorófe j ók csak ablan

és tartása

-

a jó munkamínöaég

feltétele

•.

Ó:

"'.1

A szüks'éges üzemt nyomást a permetozőr~nd~~erben
nyom'ássz8bályoz~vql
állít juk be. A nyomás'Jrtéket
az armaturára

le, ill?tve,.

..

szerelt

.

nyomásmérő'

,ellenó:rizzük
.

..

.

órán

9

~gyoncsak
mindenkor

monométeren

a

olvossuk

.

.r

hogy véd őha t áeuka t -kifejthe~sék

A 'pe'rmete~'6-s~~'rkézet,
.

pekre

bontva

csep..

a védendő

felületre,

növénvku I tur-ára

kell

jut-

tatni •. Ezt a munkát a s~ór6szerkezütekrG
szerelt
s zó.r f e j ek
végzik .. A porlasztás
'~ivó áZ:~n'áiopsiIk; '}iógy'oc permet ieó

o.yet ,J:l.yom~s:3al,nagy sebe$s~gre
felg::"~:'o~:li
tva ~,ülönfél~furQtoito~,~ réseken áram~l tat juk át, . vagy üÚ'.:~ztet'j'~
é~ ~'gy elso...~i tj'uk ki .a cseppkéz6désh~~. sz;,~i.nég;)s vékcnv f~üyadékhá~tyát
...A ~seppelc
kielaki
..~.

tás'á~ak

..

zésnek

folyadéksugár
,

'. közi;k,

El

m6dját

hidraulikus

.

•.cseppkép~

nevezzük ..

Az ütközőlepos
o.

ezt

.,

..

szórófejeknél
sik

/1/

a hengcr-cs

f)-r"'aton kijövő

vagy enyhéngörbültszilárdfelül~trlek

"

••

ami. irányváltoztatásra

re a folyadékhártya,

amely

kényszeriti
200-700

üt••

és ezáltal

mikron nagsságu

jön

lét-

cseppekre

bomlik ..
A keresztréses
/2/ szórófejeknól
két egyenlő erósségü folyadéksugár bizonyos szög alatt
egymcísnnk üt köz í.k , Ekkor eredeti

irányukat

elvesztik
o

".

és 8Z ál-taluk
~_.

bezárt

szög felez~

sik-

'

I~'-.

•...

...

-. ;.
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jában leg;yezőszerüen szétterülő hártyát alkotnak, cseppekre
bomlanak... A cseppek általában 50-400 mikron nagyságuok •
13 •.ábra: Szór.ó,.f..ejek
felerősi tése,
Az ütközólapos és keresztrésee szórófejeket által~ban kisnv omásu permetezőgépeken e Lkn Lma z z.ák , Ilyer-ok a szántóföldi
felület- va[~ sorpermetező bere~dezé8ek.
Ütközőlapos szór6fejeket elsősorban olyan levélherbicidek
k:ijuttatására alkalmaznak,' melyeket nagy eaeppekben .!20o-4eo
mí.kr-on
/. szükséges a növények felületére jutta ~ni ..1\ réses
szórófej ekkel finomabb porlasztás 6rhető el.
I

'

A szórófejtestek bilincsek segitségével vannak a permetlét öml,őkhözerósi +ve, melyelr~,
en a porlasztást végző szór6fejbetétekrögzitését
hollandi anyacsavar, vagy rögzitóanye
biztositja. A sz6rófejek egymástól való távolsága, vagyis
az osztás-távolság a'szórófejbetét kupszögétől, a permetezési
magasságtól és az átfedés nagyságától függ~
14. ábra: Vontatot}

felületp8~m~tező~~re~

A vázszerkezet részének tekinthetők a permetlé vezetékek és
szóró;fejek hordozására szolgáló ke'retszerkezetek,. A permetezógépek területteljesitmény növelésének egyik lehet~éges
módja a munlmszélesség növelése.
Nagy teljesi tményü permetezőg6peknél ezek nogymunkaszéles-ségü sz6rókeretek kü I ön egységet
lr'9pviselnek.A
káros
ke.
..
retlenségek megakadályozására
t ámaaz tő k er-et ek szo Lgé.Lnak ,
Mozgatásuk /kinyitás~becsukás/
általában hidraulikus rendszer"Ü.
',,:.

,"

r-:

-- 12 Az alapegységhez
szerü.

törten6 kapcsolás -~ltalábBn gyors és egy-

.

15. ábra :.Függes.ztett. sorperFletező ,F!3"tot.

.

A sorper:qletez6 keretek a növenysorok több oJffilróltörtenó
pe rrnet ez aé r-e l':eszülnek.Asor<ökköze 'l'el.ógó
.Iio as zabb t ón
f elhelyeze~t
hidraulikus cseppkepzesü szórófejek ket - ha O
'ke~eten is: van szórófej felszerelve - akkorhároID oldalról
törtenó permetezest biztosítanak.
é

í

::A'növenysoro){ permetborí tása így sokkal j ot"', es alomhozat
"'belsejébe ,1'8b z t osLtha tó a permet bejutása • KUlönösen fon,tos ez sürü állományu ZÖldsógkG,l t ur-ák !parodicsom, paprika/
g ombabe't egaége I e L'Len vé d ek ez.é ané L,
í

í

". t'

-. A soron tartás,
'ezek általában
fejek, illetve
a permetezendő
'",

d'

valamint a fordulás mogkönnv te se rd ekében
:függesztett kivitelben ké8~'::lnek.A szóró.szórófej tartó hosszobbitók'osztástávolsága
növenysortávolságának
megfelelően állítható.
í

.

é

";

.~,

16. ábra: Füg;&e,szt...~ót,t
sorközg,.yomirtó keret
Egyes nem szelektiv gyomírt6szerek o kulturnöven.yre keTÜ1"1e
a zoka t is károsi tjál{. Ezek 'sörközbell t,örténő kíszórására
.sorközgyomírtó szórókeret kialakítása vált szükseg'esse.
A szórófej eket tartó permetezőelemek legtöbbször tnlajkövetőek, hogya beállí tott pe rme t ez s'imag aaaág 11e változzon.
A permetezesi m~gasság a szórófejek állit6.sávolváltoztat •.
ható. A vegyszer kulturnövenyre való jutásál1ak megakadályozására kü Lönb öz formáju es kialaldtásu burkölólemezek s zó L«
.
gálnak •.A permetezŐ'elemek osztastávolsága Q vedendő növeny
sortávolsá.gánok megfelelően beEÍllitható •
é

ő

,

.

'

(
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17. ábra:

Traktorra

szerelt

,szőlőE.YOE1..il:.iÓ
le,eTet

A szőlősorok
gyo~irtáBára
A szór6s-zérk~~et
a traktor
tott

a.

traktorvezető

szóroke;'et
A szélső

ké~zU1t speci41is
szór6s~erkezet_
elejére
az or e Lhe t
igy biztosiő

j6 rálátása

munkaszélessége

a munkavég

a .szőlő

,

s.ő

egységre.

A

sortávolságáhozál;Litható.

a szőlőtőkének
ütközve rugóterhelés
ellenében ki t éz-nek , igya
t51{ék közötti
talajfeiület
g;'~~irtását
.
is

konzolok

'

elvégzik.

18".• ábra:

N!3.&Yllyomásu
sz6r:6,i.v

SzéS'l6- és gyi!!r.ölcsül tetvények
szerU szórószerkezete.

Az

.í

hidraulikus

va Lakban

cseppképzési

rend-

megha j Lí t ot t szórócsovon

hely~~kednek
el a speciális,
állitható
kupszögU sz5rófejek.
Két oldalra,
történő
permetezést
tesz Loh át ővé , A ke r-et en a ,
szóraf ej ek szórás iránya az ültetvénynel{
megfelelően
álli tha t
':,Mág~sab'b gyümölcsűl tefvények
permetezéséhez
2 db szóróivet
helyeznek

~,l egymás felett.

A

nagvnv omásu

szóróiv

ő ,

maximális

üzemi nyorná sa 6 MPa/ 60 kp/ cm2í. Különi)sen nagy lémennyiséget
'igénylŐ~

lemosó j ellegü

permetezési

technológiákhoz

alkalmaz-

hato.

A szórópisztolyok

hajlékony

másu permetlészivattyuhoz

tömlővel

közvetlenül

l{apcsolódnakoÁltalában

a nagynyocirkulációs

cseppképzési
rendszerűek.
A kilövellt
permetsugár
kupszöge,
és hatótávolsága
az.abáIv oaz.ha t ó , Általában
nagy sOrtávolsá-,
gu, vagy szórvány gyümölcs ösök 'egyedi kezelésére'
l.:tlk~lmas.
Nagy kézimunka era
má~~~ak

igén:ye,

házikertekben,

valamint

kisüzemekben

ki s t elj es i trriénye mí.at t ma
alkalmazzák.

- 14 20. ábra:

S.zántó,föl,di, permetezőg~p _elvi fe:r.épi té~*e

A szántóföldi

permetezőgép~1~,_a_,,:kö'ie.tJce~5
'fc-)szerkezeti
ségekból álinak~'-- ".,'"
'
"

egy-

A permetlétartály
/1/ beöntóuyilásában
található
a beöntószüró /2/, amely a durva szennyeződések tartályba
kerülését
akadályozza'meg. A beöntőnyilás
fedéllel
zárható. A, permetlé a sziv6szürón /3/ keresztül
jut 8 az.lva tt vuba /4/ ~.A sz1vattyu által továbbított
permetlé 'a nyomásszabál:yozón /5/
kereszti,il a nvomövez.atékbe. ve'Lanrí.n't a többlet mennyiség a
visszefoly6
szelepen keresztül
8 tartályba
ju~. lA nyomóvezetékbe van beépi tve a nyomő s zü r /'6/, mely a permetlé har-madszori szürését biztosi t jo~...A.hlITJlóveze-tékb·Ől
kerül a permetlé egy része a tartályban
levő hidraulikus
oi~evéróhöz'
/10/, m~ly ,8 hatóanyag.,';észecslték leÜleped~~ét akadálYo,~zt'l
meg, A' szórókeret,en /8/ elhelyezett
szórófejelchez /9/ elosztócsapon /7/ keresztül
jut a permetlé. A nyitó-záró
csap /7/
fl traktor
v~zetőfülkéből
kaz eLhet
A szórófej ekben tolál:rletó szür?a
permetlé negyedszeri szüréséi biztositja
•
ő

,

r

ő ,

.A permetezőgépek területtaljesitményének

növ~lé~ére, vala~
mint az üzemek traktorigényének
csöldcentésére fejlesztették
ki' a speciális
magajáró növényvédő gépelcet .. Ezek mütrágya
szórásáre alkalmas a~apterrel
is felszerelhetők
•.

trYCd Super Floater amerikni gvártnm:yu magajáró vegyszer·szórá gép tartály térfogata
5000 li ter, munkosebes'sége 6-20
km/h, munkaazéLeaaég e 15,3 m, A beépi tett diesel mot or- tel.jesitmén,ye 137 kW/185 LEl .• A permetlé szállitására
az oLgá l
centrifugál
szivattyu
teljesitménye
300 limin, üzemi nyomása
c',45 MEa J 4,5 kp/ crrU •.
A

é

- '15 -

A légkondicionált vezetőfülkében az ülés mellett helyezték
\
el a, folyadékrEmdszerszooályzó
orm8turáját
s 8 szórókeret
állitását vezérlő keze16karokot.
é

fuvott gumiabroncsok széles futó'felUletei alacsony
nyomást eredményeznek.
, A gép országuti sebesség~ maximum 50 km/h ,
,A

tolaj-

Gyümölcsültetvényel
gyornirtási fe18datainak elvégzésére, ké-,
szUIt, speciális kiSnyomásu permetezőgép. A szórókeret vontatott-kivitelü, magassága csuszótalpak segitségével'szabá'lyozható~ A keret nyitása
s zárása hidraulikusan tö'rténik.
'A keret szélső tagja a fa törzsénel( ütközve rugó ellenében
kitér, majd eredeti áJJapotába tér vissza.
é

A munkászélesség
beálli t hat
ó

€lZ

ültetvény

sortávolságának

megfelelően

,

A legáltalánosabban
és legnágyobb darabszámban használt per';;
metezógépek a szántóföldi szórócsővel sz:cr-eIt k snvcmáau felületpermetezők*
í

A nagy táblaméretek
térfogatu vontetott

miatt előnybon részesi t Lk
gépeket.

A Nov.or 2003 tipusu szántóföldi
1700 liter, munkaszélessége 15
tyu maximális üzemi nyomása 0,8
teljesitménye 150 lit/min.

Ei

nagy tartály-

permetező tartály térfogata
Ii1. il.. beépitett
membrán szivatyJ::D?o 1'8 kp/cd/, szállitási

- 16 -

Asz6rókeret
szerelve ..

Tesjettipusu

résesszórófejekkel

A szórókeret

lengéscsillapitott

van fel-

önbeálló kivitelű"

24,. ábra: Tehe,routóra."JJz
..
ere} t.1?ermete~őgé.Q
A mezőgaZdasági nogyüzemeink'mére-ceinek növekedésével a
szállitási távolságok töqbszörösere nőttek" A növényvédelmi
'.
tecbnológián "belül ti szállitási idő lCFöviditésének érde.kéb en.~l~ki tották ki a teherautóra szerelt szántóföldi per,_met ezógépet"
"

,

.

,.

(

A Kerti t ox Góliát

szántóföldi pernietezőgépetegy IFA W~5'0
tipusu teheroutóhoz 81F "~itották ki" Az alapgép a teherautóra szerelt, 22,5 m munkaszélességü szántóföldi szórókeret vontatott kivitelü, amely önbeálló támcsztókerék~n
gördül. A.tartály 3000 literes" li permetlevet Hypro tipu •.•
su centrifugál szivattyu szái1i t ja por-cenkén t 470 literes
teljesitménnyel. 'Hajtását [l teherautó hidraulika rendszerébe épitet t hf dz-omotor-r-ó L l:o pjo ~

.'.A permetező .szerkez e t kezeléset külön dolgozó vég s
A keret a teherautóról könnvon lelmpcsolható, igy a permetlé
szállítása nagyobb. távolságnál 50-60 km/h közuti sebességgel történik ..
í

,

Ki süz emekb en , vagy kis táblo.méretek ,esetén eLka'Imaehat
gazdaságosan.

é

A Rau 14 K 10 permetezőgép a t r-akt or-hárompont függesztő berendezéshezkopcsol
t 1u'Y-dánhaj tásu gép. A 400 literes tar-

- 17 tály . az .erőgép
elej ére
.
.}3zer:őgép mög ö't t n.ye~t
.

.

.

Az .első tavaszi permetGzéseket még a lOElb kifejlődése előtt
el k-ell végezni az áttelelő betegségek és kárt evők ellen.
, ..

....

Ezt a permetezést célszerü hidr[n.~,likus-csepi)kepzes~.rencfszerü géppel végezni.
A Kertitox NA~lo nagynyomásu alapgépr8 szerelt nagyn.yomásu
szóróiv megfelelő munkaminoséget biztosit. Az alapgép looe
literes tartállyal és 3 vagy 4 hengeres dugattyus szivatytyuval van szerelve. Az elérhető maximális üzemi nyomás
6 lVlPe/60 kp/crrf/.Aszóróiven
állitható kupszögü szórófejek
találhatók, me Ly ek per-metezési iránya az ültetvénynek meg-«:
felelően külön-külön is beállitható.
27. ábra:

Vontatott

permet,ezőgép

Elsősorban gyomir~i
feladatok elvégzésére készült. A Kertitox K-2o/l8 szántóföldi permetezőgép tartálytérfogeto
2000 liter, munkaszélessége 18 m. A gép vont8tottkiv~telü,
f'ix nvomt ávu f'u t órnüve I•.A permetlevet periférikus járókerekü centrifugál szivattyu szállitja 8 szórókerethez, mely
keret hidraulikusan m0zgatható. A szivattyu szállitási teljesitménye maximálisan 210 li.t/min. Üzemi nvomáaa 0,4 MPa
/4 kp/ cm2/. A szórókeret Teej et rendszerU kerámia réses vagy

- 18 •..

ütközőlapos szórófej ekkel szerelhető.
A nagy munkeazé Leas égü szórókere.t végén hab] elzO berendezés
adago Lóe'Leme
találha t.ól\'., me Lyok adagolt hebpamac aokkaL
a: permetezett
sáv szélét·jeJölik.
Igy biztositható
a megfelelő csatlakozás és tul permet ezés sem jön létre.
í

Ellenőrzó

kérdések:

t'>

,

•••••••

1

Ismertesse a dugattyus
az.í, vaityu Y!lli1.c.C5dápL elvét
. .
-.
.8. ábrát! ~.
'

/lásd.'

a

.,..

, ,

. Ellenorző kérdés:
Mi a nyomás s zobá.l.v zó
.. védőgép~n'és
l,·c.rcn .müköd k?
Ilásd.-a
10. ábrát/~
I

•••

".

41

•••

í

••

0

I.f_

:~

;:

-...

Ó,

i

.

<

f' eLadu

t a a növény-
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,.

-

Bagy lombozatu növények permetezés~hez ve:utillátoros
perme. tezógépeketE\lkolmaznQk.~
.Ennek ~. oka, hogya ventillátor
lég~
.
.
".
-.
árama megmozgatja a levélzetet,
és igy lehetőséget
ada
cseppekpekarra,
hogy alombkorolla lcöz opé í.g i ,s beha t oLhas-e
sanak. Bár a ventillsitqros
gépek~zemelt8téséhez
nagyobb
teljesitmény
szükséges,
ez megtérül 8zZQl~ hogy Q levegőáram minden levélhez eljuttatjo
a pe.rrue t cs eppeko t , és azok
8 növényeken mí.ndenü't t -meg'·tüaj
ák ólzódályözni'o
kárt evők
és kórokoz6k veszélyes
elterjedését.
.
..
.
(

. .

~g~t ..t:yps, ,s..•zi,vatt.:vu müködése /lásd.

Ei 8 .• ábrát/

Ventillátoros
perrnet ez.őgépeken a leggyakrabban e16f?rdu16
szivattyu
rendszer El dugattyus.sziv-attyu.
A,fbrg6 mozgást
for-ga t tyus tengelyen caap ágvaz ot t hajt61wr /2í közvetiti
ez egyenesbe vezo t dugatt:Yllhoz . '3/. Ez aZE:gyenesbe vezető dugattyu me:rev kapcsolotbanvan
'a munkadugattyuval /4/.
Ha a duga t tvu hátrafelé
mozdul el,' a 'sziv6szelepen
/5/ beáramlik a folyadék '8 hengertérb80 II. dl~gQttyU ellenkező irányu mozgása során a hengertérbez-é.Yot fO,lyoclék Ei sz~ vószelepet
zárja,
a nyomószelepet/6/-viszóht-k:LnYitja.
il
nyomószelepen átáramló permetlé a nyom6ágba, majd a nyomásszabályozó szelephez jut.
ő

A dugattyus az iva t tvuk fordulatszáma
nom lehetrlag:r,
mert'
a,s~lód6
dugattyule olyan nagvmonnv ségü hi5tté'{~rhe.lnek,
meLynek elvezetése
bonyolult Lenne•. il. szi vat tvu loketszáme
általában
nem növelhető
250 ford/min fölé, '~s ti szálli tott
folyndékmennviség növelése csak a hengertérfogat
bovitéséí

'.

'.

..,',

'",

"
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f'

és - ami ese-tünkbel1' ugyono'z'f--Jé;:lenti

növelésével

oldható

~

ol

•

- a hengerek

számának

m~g.

_,' •• ' •

Az azonos szerkezeti}
szivattyu
e - szi vottyufolyadékszálli
táfli
-

egységekot
egymás m~llé épitve
t-elj esi tménye racgaoks zor-oz é-,

dik, és lehetőség
ll.yilik orra,
o megfe Lo'Lő na gvaágu dugattyus

hogy apermetezőgépekbe
mindig
az ívu t t.yu kerüljön
beépi tésre.

29 •. ábra;

metszete_

'.

'.:.

.

",.

NetgpY.o,ptá,su,szóróf,ej

'; 0,,:
»:

A DogYTIYomásu szóróféjek'gyokorlatoon
cirkulációssz6rófej

~

o:. -

Ilo-60
-

nyomás . és a speciáli

kp/ ci/

formája

'.

a cirkulációs

..

~

elterjedt

Q

•.

il. szór.ócsőből
~

r

.térbe

'kerülő

-

.

permetTé-oz

1-6 MPo

san kí.a Lak t o t t ~ pörgetót
--

est
.•.

í.

.

.

:

_:

.

l~~nY,szerpályáj a következtéb~J:1 n8gy sebes ségü f cr-gáaba
jön,
-majd
a szórófejbetétf.uratán kereszti.:il,_8 . -szabadba
jut,
ahol
.''.
.. .'-.."
.

_ l(up a Laku há~tyá;
•

.'

•••••.

.....

-

alkot •. A hár t: o

:".

\1

•

•

széle
•

".

~ik
- és végül 50.460 mikronos csePhekre
Az időeg.ységenként
átáramló
mennyiséget
.: ~.

;:

tét, furata
30 •. ábra:

és a permetlé
Tárcs~s

'-

.:

nrí.nd j ebben

•

-

I

el vékonvo-.

•

szakad.
mindig

a ,szórófej

nyomása ha t ár-oz za meg•.

szó,rófej

Kis átmérőjU

finom

hanikus uton
A 10:"15 ezer

is képezhetók •.
p~ercenkénti
f or-du.La t s z.ámma
L forgó

cseppek

nemcsak

hidraulikusan,

hanem mec./

t~rcsákr8

vezetett
foiyadék
vékony réteget'alkot~
és ~-centrifugális
eX'ő hatására
a tárcsa
szélei
felé ár8m.lik. il. szórótárcsa
le. ":sipkés fogazásv,
mely a folyociéltrétegetcs01?pekreszabdalja
szét •. Ezek a szorófejek
lds mennv í.ségü , max'ímá'Lt san
lli
timin •. permetlé
kiszórására
l;:en-'alkalmzzák,
ahol hektáronként
nak ld.

be-

rászé0,8-

e Lka Lrsas ak ~ eZGrt OlYDpgépe •..
Lo=l o li ter pOrrr).etlevet s z ő r»

-, 21

Az \ligen kis

mennví aég ek " elterjedt

rövidit.-§se

az angol

szó-

használatból
vett ULV, kiszórásához,
l~_ülöpleg~es,gépelt szükségesele , melyekkel a permetezés-t cchn k ában j elenlGg még csak
í

élvétve
JI.

találkozhatunk

ábra:

..

Radiálventillátor
•

•

rt

••

••.•

A 'radiálventillátor
a centrifugá18zivatt~Tuhoz'
hasonló elven
müköd k , A sziv6torkon
beáramló levegőt a La pá't kcr-ék forgómoz. gá sr-a kénvaz er t
Forgó-mozgás köz.bcn El centrifugális
.erő aí

í

í

,

levegórészecskéket

a lapátkerék

gaház aLaku terébe , onnan pedig

palástján

át oz állórész

o,si-

akiömlőnyiláshoz}cónyszcri

ti.

.

A kilépő keresztmetszetné~
8 légsebesség
ka Irnas arra 'is, . hog.yhidraulikusonképzGtt
vább apri ts on , sőt

.

.'

.

60-120 m/st

ami 81CCGP.P.~)(e.t.még to-

rnegborrt a't Lan folyadélc-~ug~Télk ·sz~tporlasz-

tásáre
is képes. Ez utóbbi
szélünk.
A radiálventillátorok

esetben már légporlasztásról
be~
hátránya,
hogya
szállitott'

levegőmennyi ségük nem.n.agY_1.~.ált61ábon 10. oo~oIi?/h ala tt mar-ad ,
és ig.y a levegő nem szál1itjo
messzire
Q porlasztott
cseppeket.
32~ ábra:

DObforgóré,sze.s v,e;ntilli ...
tor;

A radiálventillátorok
ti'llát"or

egyik

vá Lt oze t e a dobforgór-észes

•. Müködési elvük megegyező,

már- eltérő.

Mig a radiálventi:nátorok

pátkerékben

kialakitott

lapátok

ja szélességi
méretüket,
- ar-ánxck vannak.
A kaskenv
szerübb
látorból

lapátozásu,

addig
dob alaku

de

1)

lapátok

döntő

hossza

ven-

k a Lak tása
í

í

többségéné~

lényegesen

a la~

meghalad-

a dobforgórésznól'forditott
forgórósz

gYéírtása

jóval

egy-

és olcsóbb.
Igaz viszont,
hogy Q dobforgó~~észes v:entilkilépő levegő sebessége _40-50 m/s~nál n om. több:. lég-

porlasztásra

nem alkalmas.
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-33. ábra:

Axiálventillátor
•
-.-*
*

Az axiálventillátorban

.-

a levegő

a, Lapá t ok kényszeri tó ha t á-,

sára El ventillátor
tengeIY'~vel párhuzamosan
gelyirányu
J,égáromot sok esetben,a,lap~tkerék
zett

görbe felület

Ezeknél

re,

tereli

a tengelyre

a,ventillátoroknál

és igy

áramlik.
U~~

merőleges

legyezőszerü

Lr-ánvba.,

légáramlás

,a permet cs eppek is körkörösen

A tenel,hel;ve-.;o
jön lét-

hagyj ák el a l?é~

pet. Az olyan
ventillátorok,
mel:yeknél a,kilépésnél
is tengelyirányu
a levegóároIn, 'tehát nincs. elterelés~
csak egy'
oldalrn-

történo

tósugaruk
"20-50

nagyobb.

ml s,

'levegő

permetezésre

ti,:nátorokhoz
átfuvására

Axiálventillátol'ok

vagv i s

~c~Lyisége

allwlmas[1~~1'ebbe az irányba

El

légporlasztásro

viszont

~épest

kilépő

légsebessége

nem lcé pea, A szál'li tott

igen nagy is

15-2o~szoros,

ha-

ezálta

lehet;

o radiálven-

sürü lombozatok

~~. alkal~asak.

~ $zórófejek
felszerelésénél,
elhelyezósénél
elsődlegee
szempont, hogy a szórofej
által
ké.p ze t t c s eppek a ventillátor
El

légáramába kerülj e~ekL mivel, a .célf elületre,
vagv í.s
növénvz e t r-e a levegő szálli tja to~ább.' ~rá~ik'''~~empont,

'hogy,'e

szórófejek

ventillátor
tillátor

elosztása

minél

ldfuvókeresztmetszetében,
teljes

légárama

végezze/a

egyenletesebb
azért,

leg.yen a
hogy a ven»

permetc~eppek

szálli-

'tását .'
A mechaní.kua cseppképzésü

tárcsás

az ó'róf ej e~ kör-ker-eaz trne t -

szetü kifuvónyilásba
helyezve biztosítható,
hogy az összee
"porme t caépp
kőz.e L azonos köri.i,lmé:n.yekközé kerül,
és ez eg:y-en'leteS

permetsugarat

eredményez .•.
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35. ábra: Szór6szerkezet
•

t

•

'ti

-...

"

dobventillátorra
t-.
I

,

~'

s".

t'

•

"ti

szerelve
_

."..

.-

••••••••••

A dobventillátorok kifuvó keresztmetszete többnyire iveIt,
egyes esetekben pedig sik téglalap alaku~
A ventillátorházhoz.,.bilincsek rögzi tik o' szorócsövet, melyen
Q szóró,fejek helyezKednek
el. A s,zórófejek a ventíllátor kiömlőnyilás ~özépvonaláig nyulnak be# Az egyes sz6rófGJek vizszintesseI bezárt szöge változtathetó, högy üzemeltetésnél
,figyel,embe lehessen venni o permetezendő növényzet térbeli
,elhGlye,zltedését,és a permetsugarat a lomhozntra lehessen
ir@yitani •
.1.'1. dobventillátores
az.ér-ó sz er-kez et t e'L szőlő és egyes gYÜll1ölcBültetvények permetezhetólt előn.yösen..

.

'

36. ábra: Szórószerkezet
• •

.

-

•

It

..-

-

félfuvócsővel

••••••

••..••

.,.

II

••

M~gas pövénykulturáknál ipl. komló/8
dobventillátor kifuvónyilásából kiáramló levegő, és oz általa szállitott permet ne~
képes a tages Lombf el.ü'Le t e t bebo~i t an:'.•. Ilyenlzor a kifuvási az ög
növelése céljából az ivelt kiömlőnyilás mellett fuvócsövet is
alkalmaznak. Ekkor a fuvócső ,8 felF:6bblombrétegbe"'füjjn a .,permetet,mig az ivelt keresztmetsz~tü fuvónyilásból az alsóbb levélréteg"el~permetellátásQ történik. i: f Lf'uvó e veL szerelt gépek cS8k egyoldali permetezésre alkalmasak.
é

37.

áő

áb ra e Szóróiv "'.1
axiálventillátoron·
• to.
••
tr

1

J

A ventillátor tengelyére mer61eges kiöilll~süaxiálv~ntillátoroknál két ezóróiven vannak a szórófejel;:.Az egyes szóróivek külön-külön is Gl1átha~ók permetlével, és ez egy oldalra történő
per~etezést is lehet6vé tesz, ami például 8 szélső sorok per.met ezésénél szükséges.
A szóróiv a légáram utján kivül von, hogy ne z8va:rja meg a~
ármn1ást. A szórófejek szögét egyenként változtatni lehet a védendő növényzet alakjához és elhelyezkedés éhez igazítva.

-

,

•

,

-

•

'

",'

c.Ő,

••

:--24 .....•.
- ,.

.h.

38. abra:

Átf'Uvásos

•

•••

t

szórós~zet.ke.zet.
__

~

__

. <

Az. átfuvásos

-rendszel'"ü -perii~e;,tozéshez olyan

tor szükséges,
tengelyvollalával

melynélakilépő

keresztm~tszete

legtöbbsiö~

párnuaamos

axiálventillá-

levegő is a ventillátár
, Ilyen g épekné L 8 k í.f uvő t or-ck
f~ltil

sz~leseb~,

hogy's

leve-

gő dönté többsége itt
ár·pmoij on :::i o gópből" Ezzel 'lehet
biztositani
a géptől t ávoLabb terület'ek
parrnet ellátását

.•.

í

Az 'alsó , ell{eskenyedó

riv íLáacn

k·üí:rai.;lló levegő

közvetlen
közelébe
sz4,llitpermetezőszert.
Lás alakján
lcí.vüL még a különböző méz-et

csak a gép

A kiömlónyi~
szól~ófej-beté-

íí

tek is azt célozzák"
hcgv. a perm.@te~őgéptől- t ávol odvcv : a gép hatósugarán
beLií'L - a permetezőszer
eloszlása
mí.né l
egyenletesebb
legyen. . A' szórósz-erkezet
felsŐS2'órófej·.'>be-té;tei"
nagyobb furatátmérőjüek,
és igy több perrnet Lév et
,is szállitanak,
mi;nt ,az' alsó szorófe'j elc.' A perme'tsugá:r<.

.. ból utközben
re is

'ki hu I Ló

9 -

illetve

.

-.

."

eLpúr oLgó cseppek

ellené~

eLeg endő mennyi aég marad :21ég a g épt I t"ávolabbra

is.

ö

,

A permetlé
cseppekre bontása légporlasztás
segitségével
egyik legknergia igény-esebh ...f eLada t ,n· n övénvvéd al.emb en •.

az

A szórófej
körül áramló nagy sebességü
levegő o permetlére
az í.vőha t ás t : gyakorol.' A szórófejból,
kilépő fdvadéksugár
éss'levegőáram
mely cseppeket

ütközése bontjo'cseppek:re
a permétlevet,
azután a lev":ego azonnal tovább' is száfii t ,

A 'létrehozott
~seppek átmérője
20-100 ~tikron k~iött
van.
Az ilyen kisméretü
cs eppek azonban gyorsan pár-oLognak ,
ezért száraz,
na pos Ld őb en a hatásos
mér-t ékban csökken. "

nrunkaaz é Leaaég nagy
<:

..

'.'
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A legporlasztásos
'adnak,

s~Órószerkezetek

ha a levegőés

8foly6c~él;:

ség kÜlönbség van. Előnyös,
nem egyezik meg a légáraúdas
zett

~zórófej~kből

felületnek

ha

kedvező

k8zö-ct 100-150

perr,letlé' bevezetés
iránya
Lr-ánváve I •. i; szó:róivben
elhelye ••
egy elterelő

ahonnan már az ármnlúsra

kerül a légsugárba •. Ezzel e megold.ással
is' .előállithatók
azza-l',-a.zelőnnyel,.h-ó'gy
szerben

sehol

va-gYis nincs

sincs

4 ...5 mm-nél kisebb

el t ömődé s

lehetőség,

í

rófej ek 0,8-1 nun-es betéteinél

A levegőszálli

tásos

mis sebes-

13

kiáramló'permetlé

ütközik,

cseppméretet

lemez-

merőlegesen

finomabb cseppek
a folyadékrendátmérőjU

szakasz,

ami a hidraulikus

elég

'permetezőgépet

sze-

gyalwri •.

a már

ismert

gek' egymás után kapcsolt
Lánco Lat a a Lkot j.a ,
A,tartályból
/l! a szrvőazür-őn ./2/ kel~esztül

'részegysé-

a na~nyomásu

dúgattyus
szivattyuba
/3,ó' foliik
a permetlé.
A sz'ivattyu,- tol két t öml.őn jut tovább 8 folyadék •. A felesleg9s
mennví.»
,
,
ség a nyomásszabályozón
/4/ keresztül
visszafolyik
a tartályba,
mig a nagyobbik· rész a nv omőazür-őn /5/ ~s az elzárócsapon
/6/ át a szórófej ekhez kerül •. A szórófejekből
már
caepp alakban kilépő permetet <o v en t L'Lá't or- /9/ Légár-ama
í

szállitjae

~övényzetre

tozata
a keverő
Lé t ar-t á Ly alján
permetezőszer

egyspeciális

szórófej
/7/, vagy inj ekt.or, mely
h'í dz-au'l lrus 1~ev~résse1 almdályozzQ
í

esetleges

A permeJezőgépek

•. A szó~óf~jek

válQ

permetmeg a

leüle~edéséto

müködő egységeit

8

v6.zszer~ezet

tart jn

- 26

össze. A váz ~iolokitá~át
ür t ar-tn Ima befolyásoija,

alakja
mér-o t oí.né I és tömegénél

IlleTt

a tartálY

a váz.a t" szilárdságilag

va ez a legnagyobb,
egység.

els6soiban

A váz az er-ke ze t at- függef1ztett

er6gép hárompont6s
f~lfüggeszt~
tik,
vontatott
g~,peknél
pedig
futómUre

és
fog •..

igénybevev·?Ií

permetezőgépnél

be~endezés~hez
félcberendezéssel

oz

illeszellátott

helye~ik.

A tnrtálytkengyelek,

illétv~

pántok

a vázezer--

rög~í tilt

'k~z~,thez;!J,,"
A tartályok

anyagának

c Lokzsa -használt
é

legtöbb

tartály

,
h '
npnY8,ogy
ingadozásoka

'esetéri,
tartály

'~

kell

{,llnia

EI

növényvédelm1.

vegyi anyagok kémiai
he~~sánalc~' ezért' a
'l~Ü~nyagból 'készül~ A 'm[iany~gtartályok
b.át-

üt esszeru
'
,'."1gen:',Te
b ve'tt er~"
'11e t
az II
t es a nomez-sex
t kové sbé bírják.
Fémből l:é szint' tartályok'
'1

melJek

~z tgénYbeyétel~ek

belso

A ,szivatty1.1
zel

ellent

felületét

vegysze:r'álló

és a pyomásszabál:yozÓ

e traktcr

eróleadó

kardántengellyel
540 f/min, ezért·

jobben

tengelyéhe'z.

""

ellenállnak~'

festékkel

os alváz
í

~t

voniák

e1ején

A az va t tvu

a

van,

kö-

hajtása

történik.
Mivel akardán
fordula"cszáma
a dugattyus
S~iv8ttyU előtt
egy lassitó'

IcentrifligálszivBttyuk~16tt
általában
gyorsító,'
áttételü
hajtómü mó d os t je a fcrdulatszámot.
A J:1ajtómUben van
csaí

págyazva

aza

Lát cr hajtása

bordáq,tepgelycsonl:
biztosítható,

Permetezőgépeket.
gyakori
nek.

,hagyo

is?

mo Lvr-ő l a ventil-

•.

közu ti szerelvónye,kkel

is

ellátják,

m'íve L

gépek forgalmosabb:m"L:i.uta,kat is igénybe

vesz-
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45. cibre:/ Függe s,J t

e:tt

vel1t} llG.:.c2~:2P-:
.Pft.:::Xfle...
t({ző:5"éJ?"'
,

A ventillátorok'

elZ al váz

,

végén kapnak helyet.

hogy' haa
traktortói
távolabb
altkor' o mérgező ves;yszerekből
ülő

Ennek oka,

történil:
a permetlé
kisz6ráso,
kevesobbjut
a ve z e t őf'ü l.kébén

traktoroshoz.

-' A verrt

í

Ll.á't or--Lapú t ok megforgotásál~Ól

vé t l hátrovezető,
ő

, és többnyire

rel t kardántengely

+,engelykttpcsolóvs'l

El

hajtómüvet

A vontatott
elemekb5l

Lahe t

felsze-

í

ventillátorházbo
is

tÖ?bfokozotu,

bes~erbi,nek,melynek

o ventillátor
fordulatszD.mát
és ezáltal
pő Lég s ebe as ég é t , valamint
á~'~zálÍi tott
bályozni

hnjtómü-

gondo ak od k,

Egyes géptipusoknál
állitható

a az i va ttvu

kézzel

'segitségével

a ventillátor
.kilé-.
Lé gmenny aég et s'zoí

s

permetezők
történik,

,ftüépi'bése

mint

hosonló'nódon

ó ftiggest~ett

és hasonló

gép~~n61.

Permetlével
feltöltött
2000 dd térfogatu
tortályoket
az
,'erőgép hidroulikájo
már"nein' bir 'el.~A nogyobbpéTlnetlétertálYlyal;
",

nagyobb ventillátorral,

'illetve

6~8 hengeres

dugattyus

"az i va t bvuva L szerelt
gépeltet tömegük rmott vont o t o t t , futóművel ellátott
kivitelben
ké s z tik. Al;:ül(;nböző rész'Elgyséí

geket a növényvédelmi
feladattói
delkezésre
ál1óméretsorozatokbó:h~

függően épitik
" "',', ".... "..

össze

[\ ren."

Sorkul turákállományke:zeÍésé'reolkolmos
gép~ Az \átfuvás6s
pernie--tezés s or-án o p er-me't ez 15-20 In t ávo.l.aág g megfele't6'
ő

egyenletess~ggel

Juttntjn

el'o

í

növényvódőszert

• .ll gép axiál-

-

ventillátor:át

.28 -

a nagy teljesitményigél1Y

motor hajtja
meg. A s~óró~zerk6l·zet
gózsámóly.bn~í'éTkörivben rnozg o t ha t
irán;;

figyelembe

. szögbeál'li
-git s e ,

t ha t

vételét

is,

miatt
Q

é ••

·l:lötorral együtt
Ez· Lche t ővé 'tes~

n

mivel

ventillátor

hogy o permetlészálli

ő ,

külön beépitett

tast

Q

ű

for';'
a szél-

mindig
szél

olYűn

is se-

o

A gépbe ,épitett

motor müködteti

fug~lsz;i. vattyut

is,

sz6rófejeket

Q

nagy teljesitményi.:i.

mely permetiével

centri-

l<:ítj·a el a speci6.lis

•

. 4-6 30rátfuvásos
~rőgép platójára
axiálventi·1Tátor

permetezéséreoUcolrnas
'.>:'

növényvédőgép .. Az

.

szerelt
l~eng:ve~en'félJ~örivben l{iteri thetó
légszállitási
telj esi tménye 60.0bO nr,!h.

A ventillátor

üzemeltetését
benzinmotor végziy
o gép vontatott nlvázán ievő háromhengeres dugattyus.szivattyu
hajtása
viszont
kardántengelyről
töl.;:°ténik. .. ..

A szólősorok

zetre,

felett

áramló pe~rllet felülról

a lombozat

belsejébe
,

Az átfuvásos

rendszer

•

e"

hullik

a levél-

már c sak leevesebb vegysz~r
•

jut.

'.

előnye,hogy

CI

permetezógépek

terület-

teljesitme,TI.yeaz
egyéb rendszerü
gépük teljesitményének
3-5szöröse.
Igaz viszont,
hogy n permet eloszt~sQ valamivel rosz, szpbh~·

Radiálventillátorral
metező csak kisebb,

szerelt
átfuvásos
szórószerkezetü
per5-8 m hntótúvolsÓ-got
é:::i el. A nagy se-

bességü légáram e centrifugálszi
léből h'í.dz-au Lí.kuaan porlaszt ott
igy' ez

El

:tipus'a

kombinált

va t tvu ál tel s z á.l Lí tott permetcseppeket tovább porlaszt je •

porlaszt6.st

valósitja

meg.

o

j

- 29 A gép olyan

sz6.:ntóföldi

á.l Lománv olc permetezésére

a LkaLrcas ,

aho L: müvelőutas
t,::chnológiát
alaki tottak
Ici. A permetező
cs ak a müve Lőu t akon jár~ ésa
sü rün vetett
állományt
Ip!.

niák! egyoldnlról
50.

permotezi~

ábra~

Szőlőben és 4...5 m s ort ávo Laágu , ri tlu:Íbb lornbozatu gyümölcsösben jó munkát végez a d obv en t L'Lá t or-os pe.rmc'tez őgép ,
A von ta t o t t k í.v t e Lü gép membr ánaz vc t t.vuva I von felszeí

í

relve.

Müa:nyog t a r t é Lva 1500 1 iter

készült.

A dobforgórészok

ventillátorház
a ventillátor

.

látor

í

befogadásárt'l

félfuvóesöves

és fuvóesöves

is felszerelhető~
Az íves kifuvónyilások
tengelyvonola
l:ör'i}.l e Lr or-gat hu t ók , li ven t í-L»-

kétfokozotu

,8zi va t tvun

köré

po.rmet Lé

hojtómüvel

van e[ybeépitve9

átha Ladó t engelyesonl~ho~~

h8jtását

csat Lakoz

ő ,

a

'és r-ugnI»
\

mos tengelykapcsolóvol

A függesztett

permetezőgép

lyodékmennyiségU
A két

o.llátott

/200-400

rodiálventillátor

gyümölcsösök
lit/ha

hajtása

tül kerdántengellyel
tékei 4-4 állitható

történik"
irá:nyszögü

A Löv e Lő csövekben

El

átmenő tengely

különleges

csökkentett

/ permetezésére
közös

hojtómüvön

A vcmtillátorok
löv~IQ esőhöz

í

ja

Q

A szórógombákhoz

kisnyomásu

görGős

foalkl:llmos.
keresz-

riyomóvezeosn t Lakoznak ,

szóróf'ejgonbálmál

rü pe-rmet .ke Let kez k o 140 I?J's eebességü
tében.

biztositjo.

ködsze-

lég6romkövet'k8zszivottyu

edagol-

permetezőszert.

Azidóegységenként
rógombák cseréjével

t oz t a tn

í

,

,

kijuttatott
permetlé f,lOnnyiségét o QZÓés a fol~!occéká:rom,fojtá:3éí.vol lehet vál-
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_A radiálventillátorokkal felszerelt,T
ntatott kiolakitásu
1000 d.nftéJ;'fogatumüanyog tartállyolrendelkező
permetező
i. gép z Lda ég kulturák Ipl. par-ad'í csom , papr-í
kn , s t b.' állomány.•.
kezelésére készült.
ö

'.

A lé,gporlosztás()s lövellőcsövG1:hezhojli t hat f;~üCmYQggégec~öveken keresztül á~8mlik a le~egő. A lövellőcsövek osztását a sortávolságnak megfelelően állitani lehet
ó

ft

permetlevet görgős szivattyu szállitja n lövellőcsövekben
levő'sz6r6gombákhoz, és a sz6r6keretrG erősitett hidraulikus cseppkepzésüsz6rófejekhez.

Ii.

I

53. ábra:'
Szőlőben és gyUmölcsültétvényekben
j61 k ho s zrié Lha t az exiálventillátoros vontatott növényvédőgé-p. A nagy légszálritásu
/66.000 ri/hl permetezőgép hat6távolsága 8-12 m Ellombozat
sürüségét.ől függőeno I~y nLka Lrnas . ~:ét sor az Lö , illet;o egy
,sor 6-10 m .sortávolságu gyümölcsös permetezésére. A gép müa:n,.yog
permetlé tartálYEl loooclnftérfogatu. A permetlé nyomasát
.2-4 hengeres'duga~tyus
szivattyu biztositja. A ve~tillátor
~ilépő keresztmetszetébén 12 db sz6r6fej helyezkedik el a sz6.r6ivre szerelve. A nagynyomásu cirkuláci6s sz6r6fejek ál'lásszögét szabályozni lehet.
ő

í

ő

54. ábra:

FüJ:;g~s
..
ztett. LY. J.?,e}'p1e.tező

Csökkentett permetmennYiségek - elterjedt röviditett nev~n
LV - kisz6rására készült függesztett axiálventillátoros'permepezőgép' átfuvá[.r~ rendszerben dolgozik.

- Jl Az axiálventillátort beép"tett Wankel motor hajtja. A ven~
tillátor alatti permetlé tart8.1yból a vontató traktor erőleadó tengelyére erősitett görgős szivottyu szállitja a
per-metlevet a tárcsás sz6rófejhez~ A nagvmé r et tárcsa a
l(örkeresztmet szetü kifuvónyilás köz e pén , oz ux á.lvent i11átor tengelyén ven.
ü

í

55. ábra:
Az 1-10 liter/ha permetlé felhasznéÍlássol dolgozó axiálventilIátoros permetezőgép gyümölcsültetvényekben
használható.
A ventillátor kijövő nyilásniban 6 db tárcsás szórófej porlaszt ja o permetlevet, melyet speciális 8 hengeres dugattyus
adagoló szivattyuk Lá triak el p ez-met Léve L, A permetlé 2 db
100-100 literes tartályba önthető. A tartályokba különböző
szerek tölthetők, amire o Lvanko.r- von azük ség , amilcor az 'ULV
szerek nem keverhetők egymással kémí a tulajdonságaik miatt,
együttes kiszórásw{ viszont szükséges.
í

l\,[indkét
tartályból külön szivattyu szállitja a permetlevet
a szórófejekhez, melyekhez igy 2-2 permetlé vezetéle csatiak~zik. A ventillátorházba szerelt hajtómüvel El lapátok f'ordulatszámát négy fokozatban álli t an lehet •
í

•

E,llep,órző,kérdés;

Ismertesse oz elvi vázlaton
utját • /lásd. 29. ábrát/

a permetlé

E.1.l
..
epAr:ző ,lcé.rdé-s
~Ismert esse az ábrán látha tó szórófej cseppképzési mechanizmusát /lásd. 41. ábrát!.

