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2.) Gépesített új betakarítási technológia bemutatása.
1.) Tudományos Tanácskozás a NyME KKK témában elért K+F eredményeiről
A rendezvény eseményei:
• Tanácskozás az Inkubátorház és Oktatási Központ rendezvénytermében A
NyME KKK kutatási tevékenységének bemutatása ppt előadással
o Előadás (Prof.Dr.Marosvölgyi Béla-Pintér Csaba:
Prof.Dr.Marosvölgyi Béla D.Sc.
Pintér Csaba PhD.stud.
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A hazai energianádnemesítés és -hasznosítás új
eredményei.
A 38 diát tartalmazó dokumentáció címoldala.
•

Konzultáció, és a közreműködői tevékenységek ismertetése:
Szilágyi János ügyvezető igazgató, Szalka-Pig
Hamar Zoltán Bionova-Hungary Kft, ügyvezető

A rendezvény előadásainak és konzultációinak helyszíne.

Konzultáció (előadó: Szilágyi János).

A betakarítógép ismertetése:
Előadó: Hamar Zoltán
A BioBaler WB 55 típusú bálázógép műszaki adatai
Szélessége
Magassága

2585 mm

- minimum
- maximum
Kapcsolási alapmagassága
Hossza
- 1800 mm hosszú vonórúddal
- 3600 mm hosszú vonórúddal
Tömege
- 1800 mm hosszú vonórúddal
- 3600 mm hosszú vonórúddal
Hasmagassága
- alsó helyzetben
- megemelt helyzetben
Hajtóteljesítmény
- minimum
- maximum
TLT fordulatszáma
Kerékméretek
Aprítófej
- munkaszélessége
- külső szélessége
- elhelyezett fogak száma
- fordulatszáma
Bálakamra
- átmérője
- szélessége
Bála átkötések száma

2460 mm
2970 mm
620 mm
5460 mm
7290 mm
6015 kg
6170 kg
210 mm
510 mm
150 kW (200 LE)
187 kW (250 LE)
1000 /min
500/60-22.5 16R
2250 mm
2580 mm
50 db
2000 /min
1250 mm
1200 mm
13÷22

A gép szerkezeti felépítése, működése
A BioBaler WB 55 típusú bálázó gép vontatott kivitelű, gumikerekes járószerkezetű
munkagép Kétféle hosszméretű, megfelelően megerősített kialakítású, magas bekötési pontú
vonószerkezettel rendelhető. (1800, 3600 mm) Munka közben a munkagép a traktor
nyomvonalában halad. A betakarítandó növényeket a traktor elejére szerelt, megerősített
gallytörő dönti le. A hosszabb vonószerkezet használata esetén a bálázógép jellemzően a
traktor nyomvonalához képest jobbra, vagy balra eltolva a levágandó ikersoron halad. Ekkor a
növények ledöntését az etetőszerkezet homlokfelületére fixen szerelt, fésűs kialakítású
késrendszer végzi. Javasolt alkalmazási terület lágyszárú állományokban, illetve ikersoros
ültetvényekben.
A bálázógép a hajtást a vontató traktor teljesítményleadó-tengelyéről, kardántengelyen
keresztül kapja. A bemenő hajtás osztóművön keresztül további két kardántengely
közvetítésével jut el a maródobhoz, illetve a tömörítő szerkezethez. A gép működtetéséhez

minimálisan szükséges teljesítmény: 150 kW (~200 LE). A bálázógép legfeljebb 100 mm
átmérőjű lágy- és fás szárú növények betakarítására képes.
Az aprítékot adagolódob juttatja a bálakamrába, melynek átmérője 1200 mm,
szélessége 1200 mm. A gép „szizal” természetes kötöző anyaggal dolgozik, 13÷22 átkötéssel
bandázsolja az aprítékot.
A bálatömörség hidraulikus nyomásszabályozó beállításával változtatható, így a
megfelelő tömörségű bála kialakítása nem jelent gondot akár fás szárú, akár lágyszárú
biomassza alapanyag betakarításáról legyen szó.
BioBaler WB 55 típusú bálázó gép sík, akadálymentes terepen legfeljebb 5÷7 km/h
haladási sebességgel tud megfelelő munkaminőség mellett dolgozni. Ilyen munkasebesség
mellett átlagosan 40 bála készül el óránként. A bála befoglaló méreteit figyelembe véve egyegy bála térfogata 1,4 m3.
Ha a fa apríték nedvességtartalmát átlagosan 40 % értékűnek tételezzük fel, akkor a
bálák tömege egyenként 500 kg. Fenti adatokkal számolva a bálázógép óránkénti
tömegteljesítménye 20 tonna/óra. Mindez területteljesítményre vetítve azt jelenti, hogy
óránként akár egy hektár learatására is képes.
Fenti adatok természetesen optimális esetre vonatkoznak, értékük a terepe viszonyok,
a betakarítandó növényzet nedvességtartalma, tőátmérője stb. függvényében változik.

2.) Gépesített új betakarítási technológia bemutatása.

A bemutató helyszíne.

A bemutatott speciális betakarítógép megtekintés közben.

A kísérleti energianád ültetvény betakarított részlete.

A betakarítás eredménye.
Egy betakarított energianád bála közelnézete.

Egyéb információk:
A rendezvényen részt vett a nyíregyházi „Kölcsey TV” Forgatócsoportja is.
Felvételek készültek a Képzési központban az előadásokon, és riportok készültek az
előadókkal.
A készített felvételekből részleteket mutatott be a Helyi TV Híradója, és későbbi bemutatásra
archiválásra kerültek a belső, és a külső (gépbemutató) helyszíneken készült felvételek.
A rendezvényen 20-25 fő vett részt (jelenléti íven 18 regisztráció), akik a terepi bemutatón is
részt vettek.
A terepi bemutatón további résztvevők is megjelentek, de a rendkívül rossz időjárási
viszonyok miatt itt jelenléti ív nem készült.

