
ZBIÓR CZYSTEGO I NIEUSZKODZONEGO ZIARNA ZBÓŻ 
Zboże, kiedy uzyska dojrzałość pełną, zbiera się za pomocą kombajnu. Proces kombajnowego zbioru po-

winien charakteryzować się minimalnymi uszkodzeniami i stratami pozyskiwanego ziarna. Dlatego należy pa-
miętać, że jest on jednym z etapów powstawania strat ziarna i pogarszania jego jakości.

ZIARNO BEZ USZKODZEŃ

Na powstałe straty i uszkodzenia w tym czasie ma wpływ wilgotność zbieranego ziarna. Straty i uszkodzenia 
te powstają głównie w wyniku oddziaływania zespołu żniwnego i omłotowego, a także przenośników ziar-
na oraz zespołu wydzielająco-czyszczącego. Zespół młócący oraz przenośniki ziarna stanowią główne źródło 
uszkodzeń zbyt wilgotnego ziarna. 

Największe uszkodzenia ziarna (sięgające 8%) powstają przy wilgotności wynoszącej 12,3%. Następnie wraz 
ze wzrostem wilgotności do około 16% makrouszkodzenia maleją do poziomu 2%. Natomiast po przekrocze-
niu wilgotności 16% makrouszkodzenia ponownie wzrastają. Sugeruje to, że wilgotność ziarna w przedziale 
14-19% można uznać jako zakres wilgotności optymalnych z punktu widzenia kombajnowego zbioru. 

Właściwy dobór prędkości obrotowej bębna decyduje o ilości niedomłotu i makrouszkodzeń. Kierując się 
powyższym prędkość obwodową bębna należy wybrać tak, aby proces omłotu przebiegał przy minimalnym 
niedomłocie i uszkodzeniach. Za prędkość taką można uznać 18÷28 m/s. Przenośniki także mają wpływ na 
uszkodzenia ziarna. Większe straty powodowane są przez przenośniki śrubowe, niż przez zabierakowe. 

Za wydzielenie ziarna z kłosów odpowiada układ młócący, który w konwencjonalnych kombajnach klawi-
szowych składa się z dwóch zasadniczych elementów: bębna i klepiska. W tym miejscu powinno zostać odse-
parowanych co najmniej 90% ziaren. Na wytrząsaczach następuje tylko odzyskiwanie zatrzymanych w słomie 
ziaren. 

Coraz częściej za młocarnią stosowane są także różnego rodzaju aktywne separatory (głównie bębnowe), 
które wspomagają ten proces. Cięższe kłosy, w których pozostały jeszcze ziarna, trafiają siłą bezwładności na 
ślimak kierujący je do przenośnika kłosowego, który z kolei transportuje je na bęben młócący, zrzucając wą-
skim strumieniem. Jeśli kłosów jest zbyt dużo, zwiększa się obciążenie wału i ryzyko łamania ziaren (miejsce, 
w którym kłosy spadają na wał, można zauważyć po zwiększonym zużyciu). To jedna z przyczyn uszkodzenia 
nasion. W tym konkretnym przypadku powinno się zmniejszyć szczelinę pomiędzy wałem a klepiskiem lub 
nieco zwiększyć obroty wału, aby ziarno było lepiej wymłacane już przy pierwszym podejściu kłosów.

Często popełnianym błędem, w przypadku zauważenia znacznych ilości uszkodzonych ziaren w zbiorniku, 
jest zwiększanie szczeliny omłotowej. Tymczasem pierwszą czynnością powinno być zwiększenie prędkości 
jazdy. To sprawia, że przez komorę młocarni przepływa większa ilość słomy, która tworzy swoistą otulinę dla 



nasion. Jeśli takie rozwiązanie nie przyniesie oczekiwanego efektu lub znacząco zwiększą się straty ziarna (choć 
w tym przypadku straty mogą być generowane w dużej mierze przez nasiona małe lub połamane, dzięki czemu 
można zyskać na jakości ziarna w zbiorniku), trzeba zmniejszyć obroty bębna, który uderzając w nasiona, ma 
znacznie większy wpływ na ich tłuczenie niż szczelina między klepiskiem a bębnem. Zwiększenie szczeliny pod 
bębnem powinno być przeprowadzone w dalszej kolejności. Ogólna zasada jest taka, że im mniejsze obroty 
bębna, tym mniejszy odsetek nasion uszkodzonych. Przy dobrym ustawieniu kombajnu i podczas jazdy na 
przykład z prędkością 2 km/h można obniżyć straty do poziomu 0,1-0,2%, jednak w tym samym czasie podczas 
pracy z prędkością 5 km/h i przy poziomie strat 1% wydajność wzrośnie ponad dwukrotnie, a silnik zużyje 
mniej paliwa. Ponadto zbyt mała prędkość oznacza większe ryzyko uszkodzenia ziaren ze względu na niewiel-
kie wypełnienie młocarni słomą, która również traci na jakości, ponieważ ulega agresywnemu oddziaływaniu 
cepów. Warto zaznaczyć, że straty ziarna w dużej mierze są generowane przez nasiona połamane i poślad.

Jeśli kombajn nie jest wyposażony w czujnik strat ziarna, to można je określić na przykład przez pobranie 
10 kłosów z wałka słomy za kombajnem i policzyć pozostałe jeszcze w nich ziarna. Jeżeli zostaną znalezione  
3 ziarna, to przy założeniu, że w kłosie znajduje się 30 ziaren, odpowiada to stracie 1%.

Jeśli straty ziarna na wytrząsaczach stają się zbyt duże, pierwszym krokiem jest najczęściej zmniejszenie 
prędkości jazdy. To oczywiście przynosi efekty, ale jednocześnie zmniejsza wydajność pracy maszyny. W takim 
przypadku warto spróbować zwiększyć intensywność pracy młocarni (zwiększając szczelinę i obroty bębna) 
oraz układu separacji (szersze otwarcie żaluzji), sprawdzając, czy jednocześnie nie dochodzi do spadku jakości 
wymłóconego ziarna. Przyczyną zwiększenia odsetka wyrzucanych nasion może być również zapchanie otwo-
rów wytrząsaczy plewami i pokruszoną słomą.

ZIARNO CZYSTE

Straty ziarna mogą być spowodowane także przez wytrząsacze i zespół czyszczący. Straty powodowane przez 
wytrząsacze w głównej mierze zależą od ich powierzchni. Kombajny o większej powierzchni wytrząsaczy cha-
rakteryzują się większą przepustowością i powodują mniejsze straty. O skuteczności działania układu czysz-
czącego decyduje wilgotność zbieranego plonu, przy czym skuteczność (efektywność) czyszczenia ziarna w 
kombajnie przebiega według zasady im wyższa wilgotność tym większe straty nasion. Do przyczyn strat należy 
zaliczyć: powstawanie zjawiska fluidyzacji ziarna w przestrzeni czyszczącej, przy jednoczesnym wydalaniu ich 
poza kombajn przez strumień powietrza, minimalne obciążenie sit w wyniku czego oprócz czyszczenia nastę-
puje również przemieszczanie materiału poza kombajn, nadmierne obciążenie sit oraz duża wilgotność ziarna. 
W konsekwencji powoduje to zapychanie sit co wpływa na wzrost strat ziarna. 

Zespołem odpowiedzialnym za czystość wymłóconego ziarna jest układ separacji, którego głównymi ele-
mentami są kosz sitowy i wentylator z kierownicami. Standardowo w maszynach montowane są uniwersalne 
sita żaluzjowe, choć w niektórych starszych modelach kombajnów zdarzało się, że dolne elementy były typu 
otworowego.

Jeśli chodzi o ustawienie sit żaluzjowych, ogólna zasada jest taka, że na sitach górnych ustawia się szczelinę 
o 3-4 mm większą niż na dolnych. Dolne służą do ostatecznego wyczyszczenia ziarna, a górne do oczyszcze-
nia z części lekkich, czyli tzw. zgonin. Przy zbiorze zarówno suchego, jak i bardziej wilgotnego plonu może 
dochodzić do zasklepienia otworów sit i nasiona będą wtedy wyrzucane na pole, podnosząc poziom strat. W 
przypadku suchego plonu dzieje się tak dlatego, że sucha, łamliwa słoma jest w znacznej części rozdrabniana w 
młocarni i zgoniny zatykają szczeliny w sitach. W takim przypadku warto nieco uchylić żaluzje i zwiększyć siłę 
działania wentylatora. Jeśli przepływ powietrza nie zostanie zwiększony, drobiny słomy mogą przemieszczać się 
przez sita i wraz z ziarnem znaleźć się w zbiorniku. Jeśli sita zatykają się wilgotnym materiałem, również powin-
no się zwiększyć siłę nadmuchu, tak aby opadające kawałki słomy „fruwały”, a nie opadały na sita i dostawały 
się do przenośnika ziarnowego.



Sita żaluzjowe wystarczą do omłotu jęczmienia. Sita otworowe mogą mieć wycięcia okrągłe lub podłużne. 
Pierwsze warto zastosować, jeśli chcemy się skupić na jakości, drugie, gdy priorytetem jest wydajność. Sita 
otworowe będą również mniej podatne na zapychanie w przypadku omłotu wilgotnego ziarna.

SCHEMAT BUDOWY KOMBAJNU ZBOŻOWEGO

1 – nagarniacz, 2 – zespół (podzespół) tnący, 3 – podajnik ślimakowo-palcowy, 4 – przenośnik pochyły, 5 – chwytacz kamieni, 6 – bęben 
młócący , 7 – klepisko, 8 – wytrząsacze, 9 – podsiewacz, 10 – wentylator wialni, 11 – sito górne, 12 – sito dolne, 13 – przenośnik kłosowy, 
14 – kłosy do powtórnego omłotu, 15 – przenośnik zbożowy, 16 – zbiornik ziarna, 17 – rozdrabniacz słomy, 18 – pomost operatora, 
19 – silnik, 20 - przenośnik wyładowujący, 21 - odrzutnik słomy

Rys. 1. Maehdrescher schema nummeriert.svg]
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