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PROBLEMY STRAT I USZKODZEŃ ZIARNA 
W ZESPOŁACH ROBOCZYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH 

Jedną z wielu przyczyn obniżających plony są straty powodowane 

przez maszyny zbierające i środki transportujące zebrane ziarno. O ile 

przyczyny powstawania strat ziarna w maszynach i urządzeniach trans- 

portujących sa znane i ograniczenie ich do granic nieuniknionego mini- 

mum można osiągnąć poprzez właściwą organizację pracy, to problemy 

strat i uszkodzeń ziarna powstających w czasie zbioru nie należą do naj- 

prostszych. Obecnie powszechną technologią zbioru zbóż i niektórych 

roślin niezbożowych stał się zbiór z zastosowaniem kombajnu zbożowego. 

Kombajn zbożowy jest maszyną złożoną, która ścina masę zbożową, wy- 

młaca, czyści ziarno oraz gromadzi je w zbiorniku. Oddziaływanie po- 

szczególnych mechanizmów kombajnu, przy ich niedoskonałości i zmien- 

nych warunkach pracy, jest przyczyną powstawania strat i uszkodzeń 

ziarna, które obniżają jego plon i biologiczne właściwości. W kombajnie 

zbożowym straty ziarna powstają w wyniku oddziaływania zespołu tną- 

cego (żniwiarki) oraz młocarni i zespołów wydzielająco-czyszczących. 

Ponadto występują straty z powodu samoosypywania się ziarna, со 

jest związane ze stopniem dojrzałości zboża oraz jego odmianą. 

Według Systemu Maszyn Rolniczych dopuszczalne, ogólne straty przy 

kombajnowym zbiorze nie powinny przekraczać 2,5% przy czym straty 

zespołu żniwnego dopuszcza się do 1%, a suma strat powodowanych 
przez zespoły wydzielająco-czyszczące nie powinna przekraczać 1,5%. 

Biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce pod uprawami zbóż znajduje się 

około 7,2 mln ha przy przeciętnym plonie ziarna 2,5 t/ha, to obniżenie 

strat ziarna o 1% spowodowałoby odzyskanie około 200 tys. ton ziarna 

różnych gatunków. Pozwoliłoby to na znaczne zaoszczędzenie dewiz 

przeznaczonych na zakup zboża. 

Straty w zespole żniwnym 

Zespołem, który jako pierwszy styka się z łanem zboża jest zespół 

tnący z nagarniaczem. W zależności od stopnia technologicznej dojrza-
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łości łanu, umiejętności kombajnisty oraz parametrów eksploatacyjno- 
-kinetycznych zespołu żniwnego, wielkość strat i uszkodzeń ziarna może 
być różna. 

Ślipek [17] przprowadzając badania nad kombajnowym zbiorem psze- 
nicy odmiany Kaukaz i Carola wykazał, że straty ziarna są między in- 
nymi uzależnione od kinetycznego współczynnika nagarniacza h i cech 
odmianowych zbieranych roślin (rys. 1). Ślipek [17] postawił też hipo- 
tezę, że istnieje ścisły związek pomiędzy siłą wiązania ziarna z kłosem 
a samoosypywaniem i stratami powodowanymi przez nagarniacz. Tak 
więc cechy odmianowe i parametry kinetyczne zespołów roboczych są 
istotnymi czynnikami, które należy uwzględnić przy regulacji zespołów 
roboczych kombajnu. 

Kolejnym zespołem, w którym następuje częściowe wydzielanie ziar- 

na i łamanie słomy jest układ przenośników podających ściętą masę zbo” 

żową do zespołu młócącego. Głównym z nich jest podajnik śrubowo-pal- 
cowy a następnym łańcuchowo-listowy przenośnik pochyły. Przy zało- 
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wartości współczynnika kinetycznego nagarniacza A, 

wg Ślipka [17]. 

żeniu, że podzespoły te są technicznie i technologicznie poprawnie MA 
konane, straty ziarna w nich są minimalne i wynikają najczęściej
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skutek odpryskiwania i odbijania się pojedynczych ziaren od elementów 
roboczych. Wymienione zespoły przemieszczające powodują jednak mi- 
kro- i makrouszkodzenia ziarna będące wynikiem oddziaływania elemen- 
tów roboczych. Wielkość tych uszkodzeń uzależniona jest od cech odmia- 
nowych, fizyko-mechanicznych właściwości i wilgotności ziarna oraz od 
prędkości i typu elementów roboczych. 

Straty w zespole młócącym 

Zespołem roboczym kombajnu zbożowego, w którym następuje wy- 
dzielenie zasadniczej części ziarna jest zespół młócący. W kombajnach 

zbożowych powszechnie stosowane są cepowo-bębnowe zespoły młócące. 

Wydzielaniu ziarna towarzyszą straty i uszkodzenia mechaniczne, na 

wielkość których mają wpływ następujące czynniki: 

— fizyko-mechaniczne właściwości zbieranego materiału związane z 

odmianą, wytrzymałością na zgniatanie, wilgotnością ziarna itp., 

— warunki techniczno-technologiczne zbioru związane z prędkością 

obwodową bębna i liczbą cepów, kątem opasania bębna klepiskiem, wiel- 

kością szczeliny roboczej itp., me 

— sposoby zasilania zespołu młócącgo związane z wielkością i równo- 

miernością strumienia dostarczanej masy oraz jej wilgotnością. 

Badaniami nad wpływem wyżej wymienionych czynników na wiel- 

kość strat i uszkodzeń ziarna powstających w zespole młócącym kombaj- 

nu zbożowego zajmowało się wielu autorów spośród których ciekawe 

badania przedstawili: Arnold [1], Eimer [3, 4], Gieroba [7, 8, 9], Kana- 

fojski [11, 12], Konieczna [13], Ślipek [17], Wieneke, Caspers [20, 21] 

i inni. 

Arnold [1], Kanafojski [11] oraz Konieczna [13] badając ae 

których fizyko-mechanicznych właściwości wymłacanego zboża dosz : lo 

wniosku, że wilgotność i cechy odmianowe mają duży wpływ na i ość 

uszkodzeń ziarna. Stanowiskowe badania przeprowadzone przez różnych 

autorów [1, 4, 11, 12, 13, 18, 19] na ziarnie pszenicy 1 jęczmienia о о 

nej wilgotności potwierdziły hipotezę, że wielkość strat ziarna 7 ae lu 

niedomłotu jest tym większa im wyższa jest wilgotność młóconego zboża 

(rys. 2). | | 

Inną fizyko-mechaniczną właściwością młóconego zboża jest siła wią- 

zania ziarna z kłosem. Badania nad tym problemem przeprowadzone 

były przez Wasilenkę [19], przy użyciu odmian pszenicy o różnym stop-
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Rys. 2. Zależność strat i uszkodzeń ziarna pszenicy od jej wilgotności: a) ws 

Arnolda [1], b) wg Kanafojskiego [12], c) wg Koniecznej [13]. 

niu wymłacalności. Wasilenko doszedł do wniosku, że dla wydzielania 

ziarna z trudno wymłacalnej odmiany pszenicy niezbędna jest dwukrotnie 

większa energia w porównaniu z pszenicą łatwo wymłacalną. Znaczna 

energia wydzielania ziarna jest przyczyną powstawania zwiększonych 

strat i uszkodzeń w czasie omłotu. 
Oprócz omówionych wyżej czynników na wielkość strat ma wpływ 

wilgotności masy zbożowej oraz ilość domieszek i chwastów. Segler 
i Wieneke [15] przeprowadzili badania stanowiskowe procesu omłotu 

mieszanek pszenicy i owsa z trawami oraz koniczyną białą i czerwoną. 

W badaniach stwierdzono, że rozbijanie w czasie omłotu mokrych łodyg 

roślin stanowiących domieszkę (trawa--koniczyna) jest przyczyną inten” 

sywnego wydzielania soków, które oklejają wydzielone ziarno utrudnia- 

jąc jego przesiewanie przez klepisko. W konsekwencji ziarno jest podda- 

wane oddziaływaniu kolejnych cepów oraz uszkadzane lub niszczone. 

Badania Seglera i Wieneke [15] wykazały, że w pszenicy 1 owsle ze 

wspomnianymi domieszkami zaobserwowano znacznie większą ilość strat 

powstałych przy omłocie w porównaniu do strat jakie rejestrowano przy 
omłocie pszenicy i owsa bez domieszek. 

Drugą grupę czynników, które mają wpływ na wielkość strat i uszko-
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dzeń ziarna w czasie omłotu, są czynniki techniczno-technologiczne. W 
pracy kombajnów zbożowych czynniki te mają szczególne znaczenie ze 
względu na możliwość oddziaływania na nie drogą regulacji ciągłej lub 
skokowej, celem uzyskania możliwie najmniejszych strat i uszkodzeń 
ziarna. Zagadnieniami tymi zajmowali się: Arnold [1], Eimer [3, 4], Ка- 
nafojski [12], Wieneke, Caspers [20, 21], Ślipek [17] i inni. 

Oprócz badań nad wpływem fizyko-mechanicznych właściwości młó- 
conych kultur Arnold [1] i Gieroba [8, 9] prowadzili również badania 
wpływu niektórych czynników konstrukcyjno-eksploatacyjnych na wiel- 
kość strat i uszkodzeń. Doszli oni do wniosku, że wraz ze wzrostem pręd- 
kości obrotowej bębna i długości klepiska wzrasta stopień wydzielania 
ziarna. Taki wniosek został wyciągnięty przez Ślipka w wyniku przepro- 

wadzonych badań na kombajnie zbożowym typu Bizon. 

Ciekawe i obszerne badania wpływu prędkości obrotowej bębna młó- 
cącego, przepustowości zespołu młócącego oraz stanu technologicznej doj- 

rzałości zbieranego zboża na wielkość strat i uszkodzeń ziarna przedsta- 
wił Eimer [14]. Prowadził on szczegółowe badania obejmujące wpływ 

prędkości obwodowej cepów bębna młócącego na stopień i jakość wy- 
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Rys. 3. Deficyt separacji i omłotu oraz uszkodzenia ziarna w zależności od pręd- 

kości obwodowej cepów bębna młócącego i przepustowości wg Eimera [4].
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dzielania ziarna pszenicy o następujących właściwościach: gęstość masy 
zbożowej 110 kg/m, średnia długość źdźbeł 0,84 m, wilgotność ziarna 
12%, wilgotność słomy 14%. Użyty przez autora [4] do badań zespół młó- 
cący kombajnu zbożowego posiadał następujące parametry: szerokość 
bębna młócącego 1 m, średnica bębna 0,6 m, kąt opasania bębna przez 
klepisko 130°, szczelinę wlotową 16 mm a wylotową 8 mm. 

Jak wynika z licznych badań w pracy zespołu omłotowego kombajnu 
zbożowego szczególne znaczenie mają takie czynniki jak: prędkość ob- 
wodowa cepów bębna, wielkość szczeliny i strumienia masy zbożowej 
dostarczanej do obróbki. Od wartości tych czynników uzależniona jest 
wielkość strat i uszkodzeń ziarna, dlatego też należy każdorazowo doko- 
nywać ich regulacji w celu doboru optymalnych parametrów pracy 
w określonych warunkach zbioru. 

Przeprowadzone przez Eimera [4] badania odnośnie deficytu separa- 

cji, niedomłotu i uszkodzeń w czasie omłotu przedstawiono na rys. 3. 

Z rysunku wynika, że zwiększenie prędkości obwodowej cepów bębna 

młócącego powoduje zmniejszenie niedomłotu lecz znaczne zwiększenie 
stopnia uszkodzenia ziarna, a szczególnie przy niższych przepustowoś- 

ciach. 

Problem strat i uszkodzeń ziarna nabiera szczególnego znaczenia przy 
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Rys. 4. Wpływ czynników  konstrukcyjno-eksploatacyjnych zespołu młócące8o 
i stanu technologicznego zbieranego materiału na straty ziarna a 
a) wyłożonej pszenicy, b) świeżo dojrzałej pszenicy, c) mokrej pszenicy; w 

Eimera [4].
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zbiorze zbóż o zmiennych wilgotnościach. Zaistniała więc konieczność 
opracowania zakresu parametrów pracy, przy których uzyskuje się opty- 
malne warunki pracy zespołu młócącego. Na rysunku 4 przedstawiono 
wg Eimera [4] wykresy zmienności skorygowanych strat i uszkodzeń 
ziarna w zależności od wilgotności zbieranego surowca, prędkości cepów 
bębna młócącego oraz stanu technologicznego łanu pszenicy. Obroty bęb- 
na młócącego powinny być wyższe przy omłocie bardziej wilgotnego ma- 
teriału. Przedziały najniższych strat i uszkodzeń ziarna w funkcji wy- 
dajności i prędkości obwodowej elementów roboczych na wykresach 
rys. 4a, b, c, zaznaczono polem zakreskowanym. 

Eimer przeprowadzając badania nad procesem omłotu uwzględnił dłu- 
gość młóconych źdźbeł pszenicy, lecz nie sprecyzował konkretnie wpły- 
wu ich długości na wielkość strat i uszkodzeń ziarna. Zagadnienie to było 
przedmiotem badań Wieneke i Caspersa [20, 21] przy omłocie żyta, rys. 5. 
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Rys. 5. Zależność ilości przesianych ziarn żyta od długości 

źdźbeł, prędkości obwodowej cepów przy wilgotnościach 

ziarna 150% i słomy 10%, wg Kanafojskiego [11], Wieneke 

i Caspersa [20, 21]. 

Z wykresów przedstawionych na rys. 5 wynika, że przy dużych pręd- 

kościach elementów roboczych (cepów) wynoszących 35 m's wpływ 

długości źdźbeł na stopień przesiewalności ziarna jest mniejszy me pa 

małych prędkościach rzędu 20 m's”. Stopień wydzielania ziarna jes s 

większy im wyższa jest prędkość obwodowa cepów w badanych prze 

Wieneke i Caspersa przedziałach prędkości.
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Straty na wytrząsaczach 

Badania obejmujące oddzielanie ziarna od słomy na wytrząsaczach 
klawiszowych prowadzone były przez Eimera [3], Kanafojskiego [11, 12], 
Wasilenkę [19] i innych. Według badań tych autorów zawartość ziarna 
w słomie znajdującej się na wytrząsaczu maleje w miarę zbliżania się do 
końca klawiszy wytrząsacza. Teoretycznie więc można ograniczyć straty 
na wytrząsaczach niemal do zera poprzez zastosowanie odpowiednio dłu- 
gich klawiszy. W praktyce jednak, ze względów konstrukcyjnych, nie 

stosuje się wytrząsaczy o dowolnej długości, a zwiększenie intensyw- 

ności oddzielania ziarna uzyskuje się poprzez wprowadzenie modyfikacji 

wytrząsaczy, zakładając pewien procent strat ziarna jako dopuszczalny, 

rys. 6c. 

Zbiór zbóż o podwyższonej wilgotności wyraźnie pogarsza warunki 

oddzielania i separacji na wytrząsaczach. 
Zmniejszenie strat ziarna na wytrząsaczu można uzyskać poprzez 
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zainstalowanie na kombajnie elektronicznego monitora strat, który syg- 
nalizuje przekroczenie określonego poziomu strat. W takich przypadkach 
straty obniża się przez zmniejszenie prędkości jazdy i przepustowości 
kombajnu. Konstruktorzy kombajnów dążą również do obniżenia oma- 
wianych strat drogą zwiększenie stopnia wydzielania ziarna w zespole 
młócącym. Wynikiem tych prac są kombajny bez wytrząsaczy o wzdłuż- 
nym zasilaniu. 

Wyższą intensywność wydzielania ziarna na wytrząsaczu można 
osiągnąć poprzez zwiększenie częstotliwości jego drgań, odpowiednią kon- 
strukcję powierzchni wytrząsacza lub zastosowanie urządzeń wspoma- 

gających, spotykanych w kombajnach John Deere, Class i innych. 

Straty w czyszczalni kombajnu 

W normalnych warunkach pracy kombajnu zbożowego straty ziarna 

w zespole czyszczącym wynoszą 0,2 -- 0,5% [2]. W niedogodnych warun- 

kach pracy, z jakimi mamy dość często do czynienia, straty ziarna mogą 

być nawet kilkakrotnie wyższe, rys. 7 [2, 6]. Niektórzy autorzy dopatrują 

się trzech przyczyn powstawania strat ziarna w zespole czyszczącym 
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Вуз. 7. Straty ziarna w zespole czyszczącym według badań: a) Bayna i Rupe Г 
b) wg Eimera [3], c) wg Seglera i Freye [16], a — stan niepeinego obcia 

żenia, b — stan fluidalny, c — stan „zasypywamia” zespołu.
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kombajnu zbożowego. Pierwsza, to zjawisko fluidyzacji opadających 
ziarn w przestrzeni czyszczącej przy jednoczesnym oddziaływaniu stru- 
mienia powietrza, który powoduje wydalanie ziarna poza kombajn, 
rys. /c (B). 

Drugą przyczyną jest praca kombajnu przy niepełnej przepustowości 
np. przy wyładunku ziarna, jeździe luzem, na zakrętach itp. Powoduje 
to minimalne obciążenie sit, które jest przyczyną niewystarczającego 
dławienia strumienia powietrza przez oczyszczoną warstwę materiału 
w następstwie czego, oprócz czyszczenia, następuje również przemiesz- 

czanie ziarna poza kombajn powodujące zwiększenie strat, rys. 7c (A). 

Trzecią przyczyną jest dążenie do osiągnięcia zbyt dużych przepusto- 

wości. Powoduje to nadmierne obciążenie sit zespołu czyszczącego tzw. 

zasypywanie. Takie zjawisko również niekorzystnie wpływa na jakość 

pracy zespołu czyszczącego i powoduje wzrost strat ziarna (rys. fc (O). 

Znajomość wielkości strat i przyczyn ich powstawania w zespole 

czyszczącym jest punktem wyjścia przy pracach zmierzających do auto- 

matyzacji czyszczenia w celu zwiększenia przepustowości i zmniejszenia 

strat ziarna. 

Straty i uszkodzenia ziarna w zespole przemieszczania 

Przemieszczanie ziarna w kombajnie pomimo że nie jest bezpośrednio 

związane z przeróbką masy zbożowej, to jednak jest niezbędne do za- 

pewnienia ciągłości procesu technologicznego jakim jest zbiór. Poprawna 

konstrukcja i umiejscowienie przenośników ziarna w kombajnie zbożo- 

wym stwarzają warunki, w których wymienione zespoły praktycznie nie 

są źródłem strat ziarna, ale oddziaływanie ich elementów roboczych na 

ziarno przyczynia się do powstawania mechanicznych uszkodzeń. Bada- 

nia nad zagadnieniami uszkodzeń ziarna powstających w czasie prze- 

mieszczania przenośnikami kombajnu prowadzone były przez Gierobę 

i Dreszera [10] w warunkach laboratoryjnych i normalnej eksploatacji 

kombajnu oraz przez Konieczną [13] w czasie normalnej eksploatacji. 

Wyniki badań dla odpowiednich typów kombajnów 7,050, 2058 1 магип- 

ków pomiarów przeprowadzonych przez autorów [10, 13] w wielu przy” 

padkach są zbliżone. Podkreślenia wymaga również fakt, że w procesie 

badań stanowiskowych [10] okazało się, że przenośniki śrubowe powodu- 

ją większe uszkodzenia ziarna niż przenośniki zabierakowe stosowane 

w kombajnach Z058 i poprzednich typach. 
Dokonany przegląd i analiza stanu badań nad problemem strat i usz” 

kodzeń ziarna w kombajnach zbożowych wykazały jak ważny i skom- 

plikowany jest ten problem. Osiągnięcie wyższej wydajności i polepsze- 

nie jakosci pracy kombajnow zbożowych wymaga gruntownej znajomości 

przyczyn powstawania strat. Tylko wtedy można straty ograniczyć przez
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przeprowadzenie okresowej bądź automatycznej regulacji zespołów robo- 
czych kombajnów dostosowując je do aktualnych warunków pracy. 

Należy przy tym podkreślić, że w kombajnach niektórych firm insta- 
lowane są czujniki wielkości strat ziarna powstających w omówionych 
wyżej zespołach roboczych [12, 14]. W tej sytuacji należałoby rozważyć 
i przeanalizować możliwość i celowość powszechnego stosowania wspom- 
nianych czujników strat ziarna w kombajnach krajowej produkcji, bądź 
też opracować łatwą i prostą metodę kontroli strat ziarna w zależności 
od warunków pracy kombajnu i stanu zbieranej rośliny. Sądzić można, 
że metoda Feiffera [5] może być wykorzystana i dostosowana do warun- 
ków w naszym kraju. 

Wnioski 

Analizując prace badawcze dotyczące strat i uszkodzeń źiarna w cza- 
sie kombajnowego zbioru można sformułować wnioski: 

1. O wielkości strat ziarna decydują przede wszystkim właściwości 

zbieranego materiału oraz konstrukcyjno-eksploatacyjne parametry pra- 

cy poszczególnych zespołów kombajnu. 

2. Konieczność zbioru zbóż i innych roślin o różnym stopniu techno- 
logicznych trudności (wilgotność, domieszki chwastów, stopień wylega- 

nia itp.) przy ograniczonych możliwościach oddziaływania na te czynniki 

prowadzi do konieczności właściwego doboru parametrów pracy poprzez 

- regulację poszczególnych zespołów kombajnów zbożowych. Należy są- 

dzić, że powinno się dążyć do stosowania regulacji automatycznej w mo- 

żliwie szerokim zakresie. | 

3. Niejednorodność i zmienność dostarczanego materiału zbożowego 

do zespołów roboczych kombajnu praktycznie uniemożliwia jednoczesny 

dobór optymalnych parametrów roboczych kilku zespołów przez obsługę. 

Osiągnąć ten cel można jedynie w drodze automatycznej regulacji 

przez stosowanie specjalnych układów elektronicznych bądź dostosowa- 

nych komputerów. Wiąże się to jednak z wysokimi kosztami instalowa- 

nia ich w kombajnach. | 

4. Istnieje pilna potrzeba opracowania i wprowadzenia do powszech- 

nego użytku prostej i łatwej metody określania strat ziarna przy kom- 

bajnowym zbiorze. Obserwuje sie brak troski o właściwą regulację ze- 

społów roboczych tych kombajnów co powoduje nadmierne straty ziarna. 

LITERATURA 

l Arnold R. E: Die Bedeutung einer Einflussgróssen auf die Arbeit der Schla- 

i i 21, 1964. 
gleistentrommel. Grundlagen der Landtechnik, nr 1, 

2. Вауп Н. Kupke W.: Ergebnisse der gemeinsamen Werkeprobung und 
. 2 

Priifung des Miihdreschers E 516. Agrartechnik, nr 5, 1976.



106 J. Gieroba, J. Nowak, K. Dreszer 

10. 

1. 

12. 

13. 

14. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

Eimer M.: Entwicklungen von Regelungsein-richtungen an Miihdrescher. 
Grundlagen der Landtechnik, nr 5, 1970. 

Eimer M.: Optimierung der Arbeitsqualitait des Schlagleistendreschwerkes. 
Grudlagen der Landtechnik, nr 1, 1977. 

Feiffer P.: Wissensspeicher Mihdrusch. VEB Deutscher Landwirtschaftsver- 
lag. Berlin, 1975. 

Freye T., Kutzbach H.D.: Verminderung der Kornerverluste von Méh- 
drescher-Reinigungsan-Lagen im Hangbetrieb durch Regelung des Luftstroms. 

Grudlagen der Landtechnik, nr 4, 1979. 

Gieroba J.: Porównawcze badania zespołu młócącego z zębami o kształcie 

logarytmicznym, z cepowym zespołem młócącym młocarni MCC-10A. Roczniki 

Nauk Rolniczych, seria C, t. 68, zeszyt 2. Warszawa 1968. 

Gieroba J.: Wpływ różnych parametrów na przebieg procesu omłotu w 

świetle literatury światowej, ze szczególnym uwzględnieniem kombajnów zbo- 

żowych. Postępy Nauk Rolniczych, nr 6, Warszawa 1968. 

Gieroba J.: Zagadnienia przecierania masy zbożowej w szczelinie roboczej 

zespołu młócącego. Maszyny i Ciągniki Rolnicze, nr 9, Warszawa 1969. 

Gieroba J., Dreszer K.: The mechanical damage of grain in poddle and 

serew CIGR Conference Gate Mechanika. Gódóllo Hungary, 1980. 

Kanafojski Cz., Karwowski T.: Teoria i konstrukcja maszyn rolni- 

czych. Tom II, PWRiL, Warszawa 1972. 

Kanafojski Cz.: Krytyczna ocena urządzeń wskazujących straty wymłó- 

conych ziarn w kombajnach zbożowych. Maszyny i Ciągniki Rolnicze, nr 12, 

Warszawa 1973. 

Konieczna M.: Wpływ niektórych zespołów kombajnu BIZON 2050 na 

uszkodzenia i właściwości biologiczne ziarna pszenicy. Roczniki Nauk Rolni- 

czych, tom 73, seria C, z. 4, Warszawa 1978. 

Malerz J.: Automatyczna kontrola strat ziarna przy zbiorze kombajnem. 

Międzynarodowe Czasopismo Rolnicze, nr 3, Warszawa 1976. 

Segler G., Wieneke F:: Dreschverluste und Leistungsbedarf M&hdreschers 

beim Verabreiten von Getreide mit Griingutbesatz. Landtechnische Forschung, 

nr 7, 1961. 

Segler G, Freye T.: Entwicklungeiner Mep — und Kontrolleinrichtung 

fur den Gutdurchsatz der Reinigungsanlage im Méahdrescher. Grundlagen der 

Landtechnik, Nr 4, 1978. . , 

Ślipek Z.: Wstępne porównanie wyników badań siły wiążcej Ziarno W, 

i strat ziarna podczas zbioru zmechanizowanego. Roczniki Nauk Rolniczych, 

tom 78, seria C, zeszyt 2, Warszawa 1978. , 

Stelmaszczyk W.: Sposoby zapobiegania nadmiernym stratom ziarna т 

zbiorze zbóż kombajnem. Maszyny i Ciągniki Rolnicze, nr 7, Warszawa 19 |. 

Wasilenko J. i in.: Ziernowyje kombajny SSSR i zarubieżnych stran. siel- 
chozgiz. Moskwa 1958. 

Wieneke F.. Caspers L.: Einfluss der Zufiihrgeschwindigkeit der eu 

melumfangsgeschwindikeit, der spaltweite und des Grungutanteils auf k 

Dreschvovgang bei Verschiedenen Getreidearten. Grundlagen der Landtechnik, 

nr 21, 1964. .. 

Wieneke F., Caspers L.: Versuch einer diinnschichtigen Getreidezuftihruns 

beim Dreschen. Grundlagen der Landtechnik, nr 3, 1966.


