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1. INTRODUCERE 
 

 Suprafaţa de pajişti din ţara noastrã de peste 4,9 milioane ha, care reprezintă 

peste 34% din suprafaţa agricolã, constituie un important patrimoniu naţional cu 

funcţie productivã la care se adaugã funcţia eco-productivã şi peisagisticã a 

mediului ambiant.  

Aportul pajiştilor la producţia de furaje necesare dezvoltãrii zootehniei are o 

importanţã deosebitã, deoarece un furaj cu o compoziţie floristicã bunã, cu o 

valoare nutritivă completă,  având o compoziţie echilibrată în proteinã, 

vitamine, sãruri şi alte substanţe constituie hrana de bază a rumegãtoarelor. 

Pentru un crescãtor de animale din zona colinarã sau montanã este foarte 

important ca pe suprafaţa de pajişti pe care o exploatează sã-şi asigure necesarul 

de furaj pentru întregul an calendaristic. Problema nu este simplã deoarece, 

odatã cu creşterea altitudinii, creşte şi numãrul de zile necesare întreţinerii 

animalelor în stabulaţie pe timpul iernii. Astfel, la altitudini de peste 900 m, 

perioada de stabulaţie pe timpul iernii este egalã cu cea de păşunat.  

Recoltarea, pregătirea şi conservarea sub formă de fân reprezintă metoda 

tradiţională cea mai folosită în ţara noastră pentru valorificarea furajelor de pe 

pajiştile şi culturile furajere, în special de pe suprafeţele din zona colinară şi 

montană.  

Principalul obiectiv în recoltarea, pregătirea şi conservarea sub formă de fân a 

furajelor de pe pajişti şi din culturile furajere constă în realizarea unui produs 

final cu o valoare alimentară cât mai apropiată de cea iniţială a furajului verde, 

plecându-se de la premisa că acesta îndeplineşte condiţiile unui furaj de foarte 

bună calitate, atât în ceea ce priveşte compoziţia sa botanică (amestec echilibrat 

de graminee cu leguminoase perene), cât şi în cea referitoare la fenofaza de 

recoltare. 
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2. FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ PRODUCŢIA ŞI CALITATEA 

FÂNULUI  

Cantitatea şi calitatea fânului obţinut pe pajişti depind în mare măsură de o 

serie de factori şi anume:  

• Producţia şi compoziţia floristică iniţială a furajului (la cosire); 

• Epoca de recoltare (fenofaza de recoltare); 

• Durata perioadei de recoltare şi pregătire a fânului; 

• Procedeul de recoltare, pregătire şi conservare a fânului; 

• Calitatea şi gradul de executare mecanizată a lucrărilor de recoltare şi 

pregătire a furajelor sub forma de fân.  

Astăzi, prin măsuri de intensivizare corespunzătoare (crearea condiţiilor 

optime de dezvoltare a plantelor), s-a ajuns să se recolteze chiar 5-6 cicluri pe 

an, realizându-se producţii de 10...12t SU/ha. De asemenea, calitatea furajelor  

s-a îmbunãtãţit considerabil, realizându-se compoziţii floristice optime între 

graminee şi leguminoase, ceea ce permite obţinerea frecventã a producţiilor de 

lapte de 3500...4000 l pe an şi cap de vacã furajatã, fãrã aport de furaje 

concentrate.  

Epoca optimă de recoltare este acea perioadă de dezvoltare a plantelor când 

se realizează cel mai bun raport între calitate şi cantitate. Epoca optimã de 

recoltare este în faza de înspicare, pentru gramineele perene, respectiv în faza de 

îmbobocire pentru leguminoasele perene. În cazul amestecurilor complexe, 

epoca optimã de recoltare este datã de specia dominantã. Epoca optimã de 

recoltare dureazã maxim 8...10 zile. 

Prin recoltarea, pregătirea şi conservarea sub formă de fân apar o serie de 

pierderi calitative şi cantitative chiar în condiţiile în care furajul verde, cu 

compoziţie botanică foarte bună, este cosit în epoca optimă. Reducerea 

pierderilor calitative în procesul de recoltare, pregătire şi conservarea a fânului 

este posibilă prin scurtarea,pe cât posibil,a duratei scurse de la începutul 
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recoltării (cosirii) până la obţinerea fânului la umiditatea de păstrare.  

Furajul verde, proaspăt cosit, conţine o cantitate mare de apă, cuprinsă în 

general între 70 şi 85 %. Scurtarea duratei de recoltare, pregătire şi conservare a 

furajelor sub formă de fân este posibilă prin reducerea cât mai rapidă a 

umidităţii iniţiale (de la cosire) a furajului, astfel ca aceasta să ajungă în final 

sub 18 %. Realizarea acestui obiectiv implică de fapt facilitarea evaporării 

acestei cantităţi uriaşe de apă din masa verde.  

Pentru reducerea timpului de uscare şi implicit a pierderilor de substanţe 

nutritive s-au dezvoltat mai multe procedee de recoltare, pregătire şi 

conservare a fânului. Printre aceste procedee de uscare a furajelor enumerăm: 

uscarea tradiţională (naturală) pe mirişte; uscarea pe suporţi; uscarea furajelor 

prin ventilare cu aer rece; uscarea furajelor prin ventilarea cu aer cald; uscarea 

furajelor verzi prin deshidratare termică în staţii speciale de uscare şi brichetare 

etc. Pierderile cele mai mari de substanţe nutritive se obţin la uscarea 

tradiţională pe mirişte a fânului. Aceste pierderi ajung, în caz de vreme 

nefavorabilă, chiar la 50-60 %, timpul de uscare crescând la peste 6-8 zile. Cele 

mai mici pierderi, de 4-5 %, figura 1, se obţin în cazul deshidratării furajelor 

verzi în staţii speciale de uscare şi brichetare.  

Chiar dacă procedeul de deshidratare a furajelor verzi în staţii speciale de 

uscare şi brichetare realizează cele mai mici pierderi de substanţe nutritive şi 

este şi cel mai puţin dependent de condiţiile atmosferice (de vreme) din timpul 

recoltării, el nu s-a răspândit la noi din următoarele motive: necesită consumuri 

specifice ridicate de combustibili; reclamă fonduri de investiţii ridicate (pentru 

construirea şi achiziţionarea instalaţiilor speciale care au preţuri ridicate). Din 

acest motiv, cele mai accesibile pentru condiţiile din ţara noastră sunt 

tehnologiile în care fânul se usucă în două etape. În prima etapă fânul se usucă 

pe mirişte până la umiditatea de 35-45 % după care se aşează pe fânare sau 

platforme de uscare unde, în cadrul etapei a doua, se face definitivarea uscării 

prin ventilare cu aer rece sau cald până la umiditatea de păstrare (sub 18 %).  



TEHNOLOGII, MAŞINI ŞI INSTALAŢII PENTRU RECOLTAREA, ŞI CONSERVAREA  
SUB FORMĂ DE FÂN A FURAJELOR DE PE PAJIŞTI 

 6 

 
 Alãturi de factorii analizaţi anterior (compoziţia floristicã, epoca şi perioada 

optimă de recoltare; tehnologia de recoltare pregătire şi conservare) alţi doi 

factori importanţi, care influenţeazã direct cantitatea şi valoarea nutritivă a 

fânului obţinut, îi constituie calitatea şi gradul de executare mecanizatã a 

operaţiilor din cadrul tehnologiei de recoltare. Prin executarea unor lucrãri 

conforme cu cerinţele agrotehnice şi cu randament ridicat se obţin atât producţii 

înalte de furaje, cât şi un fân de calitate superioarã. Producţiile ridicate se 

explicã pe de o parte prin reducerea pierderilor de furaje la recoltare, iar pe de 

altã parte prin creşterea numãrului ciclurilor de recoltare ca urmare a diminuării 

perioadei de recoltare (scursã de la începutul cosirii plantelor şi pânã la 
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depozitarea fânului). Calitatea fânului obţinut se îmbunãtãţeşte pe de o parte 

prin  reducerea duratei de menţinere pe sol a furajului dupã cosire, iar pe de altã 

parte prin executarea lucrãrilor la un înalt nivel de calitate. 

 Cositul plantelor, fãrã pierderi şi cu randament ridicat (capacitate de lucru 

mare), la înãlţimi optime de tãiere de 4...6 cm pe fâneţele naturale, respectiv de 

5...8 cm pe fâneţele cultivate, conduc la creşteri importante de producţie şi la 

încadrarea în epoca optimã de recoltare sau chiar la scurtarea acesteia.  

 Cositul, combinat cu strivitul sau cu frântul tulpinilor, influenţeazã atât 

încadrarea în epoca optimã de recoltare, cât şi durata necesarã uscãrii furajului. 

 Rãvãşitul, întorsul şi adunatul în brazde a furajului contribuie direct la 

reducerea duratei de menţinere pe sol a furajului dupã cosire şi deci asupra 

calitãţii fânului obţinut. Adunatul în brazde cu pierderi reduse (de plante sau 

frunze) permite, atât creşterea producţiei, cât şi a calitãţii fânului obţinut. 

 Adunatul din brazdã, încãrcatul şi transportul furajului la locul de depozitare 

influenţeazã în mod hotãrâtor cantitatea şi calitatea fânului prin  pierderile de 

furaj şi prin durata de executare a acestei lucrãri. 

 De asemenea, aşezatul pe şirã sau pe instalaţiile de uscare a furajelor, cât şi 

operaţia de definitivare a uscãrii, influenţeazã încadrarea în epoca optimã de 

recoltare prin capacitãţile de lucru ale acestora, care trebuie sã se încadreze 

optim în fluxul tehnologic (fãrã blocãri ale acestuia ). 

 Un alt factor, panta terenului, produce o serie de deranjamente tehnice şi 

funcţionale ale agregatelor de recoltat şi pregătire  a furajelor, fenomene ce 

se resfrâng negativ asupra calitãţii şi capacitãţii de lucru,  siguranţei în 

exploatare, puterii de acţionare necesare, stãrii covorului vegetal al pajiştii, 

cheltuielilor cu energia şi materialele etc.    

Referitor la calitatea procesului de lucru, operaţiile cele mai afectate de 

pantã din cadrul tehnologiei de recoltare şi pregătire a furajelor sunt cositul, 

respectiv cositul, condiţionatul şi lãsatul în brazde pe mirişte. Vitezele de lucru 

relativ mici, impuse de siguranţa la lucrul pe terenurile în pantă, conduc la: 
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tăierea necorespunzătoare a plantelor datorită înfundării aparatelor de tăiere (în 

special a celor cu degete) din cauza nedescărcării corespunzătoare de plantele 

tăiate; tocarea suplimentară a plantelor tăiate (în special la aparatele de tăiere 

rotative) din cauza raportului mic dintre viteza de lucru şi viteza de tăiere. La 

lucrul pe linia de pantă, datorită modificării unghiului dintre planul tăişului 

aparatului de tăiere şi tulpina plantelor, tăierea nu se mai execută în condiţii 

optime, rezultând înălţimi de tăiere ridicate şi plante netăiate datorită 

înfundărilor. Şi în cazul lucrului pe curba de nivel apar înfundări datorită 

alunecării spre aval a plantelor tăiate. Din cauza fluxului neuniform al plantelor 

cosite, panta  influenţează negativ şi funcţionarea echipamentelor de 

condiţionat.   

Pentru o analizã mai sugestivã a influenţei pantei asupra capacitãţii de lucru 

pornim de la relaţia de determinare a capacitãţii orare de lucru reale:  

 stvBsllag kvCBCkvBW ×××××=×××= 36,036,0 , în [ha/h], unde: 

- Bl este lãţimea realã de lucru în [m];  

- CB  este coieficientul de utilizare a lãţimii teoretice de lucru;  

- B este lãţimea teoreticã de lucru în [m];  

- vl este viteza realã de lucru în [m/s];  

- Cv este coieficientul de folosire a vitezei teoretice de lucru;  

- vt este viteza teoreticã de lucru a agregatului în [m/s];  

- Ks este coeficientul de folosire a timpului schimbului. 

Toţi factorii care participã la relaţia de mai sus sunt influenţaţi de panta 

terenului. Lãţimea teoreticã de lucru B este mai micã la maşinile destinate 

lucrului pe pantã datoritã condiţiilor specifice de lucru (teren cu denivelãri, 

pantã variabilã etc.). Coeficientul de utilizare a lãţimii teoretice de lucru CB este 

mai mic datoritã, în special, a derapãrilor laterale care impun, între douã treceri 

consecutive a agregatelor, zone de suprapunere mai mari pentru evitarea 

greşurilor (a porţiunilor nelucrate). Viteza realã de lucru vl se micşoreazã odatã 

cu creşterea pantei, micşorare impusã pe de o parte de siguranţa lucrului pe 
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pantã, iar pe de altã parte de creşterea patinãrii roţilor motoare, respectiv a 

derapãrii laterale a roţilor agregatului. Din motive de lucru în siguranţã pe pante, 

vitezele de deplasare se limiteazã la valori maxime de 12 km/h pe pante mai 

mici 110(20%), de 7 km/h pe pante de 110...170 (20...30%) şi de 5 km/h pe pante 

mai mari de 170 (30%). Coeficientul de folosire a timpului de lucru al 

schimbului Ks se micşoreazã datoritã creşterii timpilor necesari întoarcerii la 

capete, parcursurilor în gol impuse de configuraţia terenului, schimbãrii locului 

de muncã, deplasãrii de la bazã la parcelã, deplasãrii de la o parcelã la alta etc. 

Siguranţa lucrului scade datorită faptului că stabilitatea transversalã şi 

longitudinalã a agregatelor se micşoreazã odatã cu creşterea pantei terenului 

datoritã componentelor forţelor îndreptate spre aval, neuniformitãţii pãrţii 

carosabile (terenului), oscilaţiilor punţii directoare (a tractorului sau şasiului 

autopropulsat ), formei si stãrii anvelopelor, aderenţei etc. Cercetãrile fãcute în 

acest domeniu privind execuţia lucrărilor pe terenuri în pantã au permis 

stabilirea unghiului pantei maxime de lucru a agregatelor, acesta fiind mai mic 

decât jumãtate din unghiul de stabilitate staticã. 

Puterea necesară de acţionare se majorează odată cu panta, ca urmare a 

creşterii puterii necesare urcării pantei (învingerii rezistenţei la urcare), putere 

dată de relaţia:  

 
1000

sin lt
p

vgmP ×××
=

α    în [kW], unde: 

- mt este masa totalã a agregatului în [kg];  

- g este acceleraţia gravitaţionalã  în [m/s2];  

- α este unghiul pantei în grade;  

- vl este viteza de lucru în [m/s].  

     În figura 2 este reprezentatã variaţia rezistenţei la urcare în funcţie de unghiul 

pantei.  

 Cu cât unghiul pantei este mai mare, cu atât şi rezistenţa şi puterea necesarã 

urcãrii pantei sunt mai mari, fapt ce conduce la diminuarea puterii disponibile 
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pentru acţionarea în lucru a maşinilor agricole (de tracţiune şi de acţionare prin 

priza de putere), conform bilanţului de putere al agregatului. 

Ca urmare a patinării şi derapării, peste limitele admise, a roţilor agregatelor la 

lucru pe terenuri în pantă, se produce o depreciere a covorului vegetal prin 

decopertări ale stratului de ţelină.  

Mãrimea şi frecvenţa deranjamentelor (decopertărilor) din covorul vegetal 

depinde de mãrimea pantei, de sistemul de rulare al sursei energetice, de 

presiunea realizatã pe sol de sistemul de rulare şi de roţile maşinii agricole, de 

grosimea şi consistenţa stratului de ţelinã, de tipul de sol, de portanţa pajiştii 

respective, de umiditatea solului la efectuarea lucrãrii etc.   

  Pe terenurile în pantă aceste deteriorări ale covorului ierbos sunt extrem de 

dãunãtoare, deoarece ele constituie focare de declanşare a fenomenelor de 

eroziune a solului. 
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 Pe de altã parte tasarea produsã de roţile agregatului precum şi de patinele 

care se sprijinã pe sol ale  maşinilor agricole conduce la modificarea structurii 

solului, ceea ce înrãutãţeşte permeabilitatea şi capacitatea de reţinere a apei. 

Drept urmare apa provenitã din precipitaţii şi din topirea zãpezilor nu se mai 

infiltreazã şi curge la vale, antrenând particule de sol şi provocând eroziunea 

acestuia. Fenomenul este accentuat mai ales când se lucreazã pe linia de pantã, 

urmele lãsate pe sol de roţi sau patine constituind mici rigole incipiente de 

scurgere a apei.   

Creşterea puterii necesare acţionãrii agregatelor pe terenurile în pantã 

conduce implicit la creşterea consumului specific de carburanţi, deci şi a 

cheltuielilor cu energia. Prin urmare odatã cu creşterea pantei se mãresc 

cheltuielile materiale. Aceasta se explicã prin faptul cã pentru a lucra pe panta 

cuprinsã între 90(16%) şi 200(36%)  surselor de energie şi maşinilor agricole 

standard li se fac a serie de adaptãri şi modificãri (greutãţi suplimentare, cadre 

de rezistenţã, roţi jumelate, prize de putere şi mecanisme de suspendare frontale, 

roţi de copiere, etc), iar pentru pante mari, de pânã la 310(60%), s-au realizat 

surse de energie şi maşini agricole specializate al cãror preţ este mai mare cu cel 

puţin 30 % decât al celor clasice.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEHNOLOGII, MAŞINI ŞI INSTALAŢII PENTRU RECOLTAREA, ŞI CONSERVAREA  
SUB FORMĂ DE FÂN A FURAJELOR DE PE PAJIŞTI 

 12 

 

3. ASPECTE PRIVIND PROCESUL DE USCARE A FURAJULUI PE 

MIRIŞTE 

 

Aşa cum s-a menţionat furajul verde la cosire conţine o cantitate mare de apă, 

cuprinsă în general între 70 şi 85 %. Pentru păstrarea peste iarnă el trebuie supus 

procesului de uscare, astfel ca umiditatea lui să fie redusă sub 18 %.  

Cantitatea reală de apă care trebuie eliminată din furaj pentru a se obţine un 

fân cu umiditatea de păstrare sub 18 % se calculează cu relaţia: 

,
100 i

p

pi
a m

u
uu

m ×
−

−
=  în [kg], unde: 

ma – reprezintă masa de apă care trebuie eliminată din furaj în [kg]; 

ui – reprezintă umiditatea iniţială (la cosire) a furajului în [%]; 

up – umiditatea finală de păstrare a fânului (mai mică de !8 %) în [%]; 

mi – masa iniţială la recoltare a furajului verde în [kg].  

Astfel, de exemplu, dintr-o tonă de furaj recoltat la umiditatea de 80% trebuie 

extrasă, prin uscare, o cantitate de 759 kg de apă pentru a se ajunge la 

umiditatea de păstrare, de 17 %. 

Umiditatea furajului  (iniţială sau pe parcursul uscării plantelor) se determină 

astfel: se cântăreşte o probă de 200 grame din furajul respectiv, se pune într-un 

săculeţ de tifon după care se introduce într-o etuvă la temperatura de 1050 C, 

unde se ţine timp de trei ore. Se scoate din etuvă şi după ce s-a răcit se 

cântăreşte.  

Umiditatea furajului rezultă din relaţia: 

2
200 pu

f

m
u

−
= , în [%], unde: 

uf – reprezintă umiditatea furajului în [%]; 

mpu – reprezintă masa probei rezultată după uscare şi răcire în [g].  
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Un rol foarte important în procesul de recoltare, pregătire şi conservare a 

furajelor sub forma de fân îl au condiţiile meteo din timpul recoltării. Acestea 

influenţează atât prima etapă de uscare pe mirişte, cât şi etapa a doua de 

definitivare a uscării.  

Eliminarea apei din furaj se 

bazeazã pe higroscopicitatea 

aerului atmosferic, adicã pe 

proprietatea lui de a se satura 

cu vapori de apã atunci când 

intră în contact sau este 

dirijat prin masa furajului. 

Higroscopicitatea aerului 

este invers proporţională cu 

umiditatea sa relativã şi este 

direct proporţională cu 

temperatura lui. Condiţiile de 

uscare impuse de umiditatea 

relativă şi temperatura 

aerului din timpul uscării 

sunt hotărâtoare pentru 

cedarea apei de către plante. 

Celula plantei cedează cu 

atât mai multă apă cu cât mai puternică este panta de evaporare dintre interiorul 

plantei saturat cu apă şi aerul exterior nesaturat cu apă. Dacă nu există această 

pantă, atunci există un stadiu de echilibru, fără vreo acţiune de uscare, care se 

reflectă printr-un echilibru higroscopic (fig. 3). Aceasta este valabil pentru toate 

substanţele higroscopice, din care face parte şi fânul. O acţiune puternică de 

extragere a umidităţii există, în special, la o saturaţie scăzută a aerului, deci la 

umiditatea relativă scăzută şi la o temperatură ridicată a aerului. 
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Umiditatea relativă a aerului, denumită şi grad de saturaţie, reprezintă partea de 

apă, pe care o conţine aerul comparativ cu aceea, pe care aerul ar avea-o la 

temperatura existentă în stadiul de saturaţie, deci la 100 % umiditate relativă. 

Aerul mai cald poate prelua, la aceeaşi umiditate relativă, apă în cantitate mai 

mare decât aerul mai rece. La temperaturi sub 150 se contează doar pe o  acţiune 

de uscare foarte scăzută. Aceasta explică dificultăţile producerii fânului la 

ultima coasă (în toamnă). Cu cât se apropie mai mult de umiditatea finală de 20 

%, cu atât mai mult uscarea depinde de vremea bună, cu o temperatură a aerului 

şi umiditate relativă bine definite. De exemplu, la iarba de fâneaţă trebuie ca, la 

o temperatură a aerului de 300 C umiditatea relativă a aerului să coboare la cel 

puţin 67 %, pentru ca să se facă posibilă obţinerea umidităţii de 20 %. La fel se 

poate întâmpla ca un fân aproape uscat să absoarbă din nou apă din aerul 

atmosferic, dacă umiditatea relativă a acestuia este prea mare. Relaţiile explică 

influenţa ridicată pe care o are vremea asupra reuşitei uscării pe mirişte a 

fânului, în prima etapă.  Într-o zi caldă, cu umiditatea aerului scăzută, fânul se 

usucă mai repede decât într-o zi rece cu umiditatea aerului ridicată. În timpul 

vremii fierbinţi şi uscate de vară fânul poate fi obţinut prin uscare pe sol în două 

zile, pe când, în perioada rece şi umedă de toamnă, timpul de uscare tradiţională 

pe sol creşte la 6 până la 8 zile (fig. 4).  

În astfel de condiţii 

meteo trebuie să se 

renunţe la pregătirea 

fânului prin uscarea 

tradiţională pe sol, 

deoarece în perioade de 

uscare lungi cresc foarte 

mult pierderile de 

substanţe nutritive, 
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rezultând un fân de calitate inferioară. 

Chiar şi pe parcursul unei zile (24 ore) condiţiile de uscare (evoluţia umidităţii 

relative şi temperaturii aerului) se schimbă continuu, aşa cum sunt reprezentate, 

pentru o zi normală medie de vară, în figura 5. 

Condiţiile cele mai bune de uscare sunt cele din timpul prânzului, când la 

temperatura ridicată a 

aerului predomină o 

umiditate scăzută a 

aerului.  

Pe timpul nopţii, 

umiditatea aerului poate 

să crească aşa mult, încât 

fânul, aflat în stadiul 

avansat de uscare, să 

reţină din nou apă din 

aerul atmosferic, datorită 

efectului de rouă. De 

aceea, când umiditatea plantelor a scăzut sub 45-50 % se procedează la strânsul 

în brazde pentru perioada de noapte. Strânsul are loc spre seară, înainte de 

creşterea peste 75 % a umidităţii relative a aerului. Prin această operaţie se 

diminuează considerabil suprafaţa de schimb a furajului care vine direct în 

contact cu aerul umed de pe timpul nopţii. În ziua următoare operaţiile de 

pregătire a furajului continuă numai după ce s-a evaporat apa de la suprafaţa 

brazdelor.  

În plantele cosite procesul de uscare este îngreunat de închiderea stomatelor 

care intervine la cca 1-2 ore după cosire, apa rămasă trebuie să străbată cuticula 

care este mai puţin permeabilă. Totodată ritmul de uscare se reduce pe măsură 

ce creşte concentraţia de substanţă uscată. În plus frunzele se usucă mult mai 

rapid decât tulpinile. Pe lângă aceste elemente de natură biologică, procesul de 
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uscare este influenţat şi de caracteristicile brazdelor. În cazul brazdelor groase şi 

dense, obţinute în mod normal la recoltarea pajiştilor şi culturilor furajere cu 

producţie ridicată, circulaţia aerului şi a căldurii are loc cu dificultate, straturile 

inferioare uscându-se mult mai greu.  

Suprafaţa brazdei reflectă cca 20 % din radiaţia solară, energia rămasă fiind 

absorbită rapid la suprafaţă, astfel că la 2 cm în interior pătrunde numai 

jumătate, iar la bază doar 10 %. Totodată circulaţia aerului în interiorul brazdei 

este destul de redusă. Spre exemplu la o viteză a vântului de 2 m/s, la 10 cm 

deasupra solului curentul de aer nu depăşeşte 0,2 m/s. În plus, umiditatea aerului 

din brazdă rareori scade sub 80 % în primele faze ale uscării. Drept urmare 

lucrările de pregătire a fânului trebuie să urmărească crearea condiţiilor necesare 

accelerării ritmului de uscare uniformă, reducându-se astfel pierderile de 

substanţe nutritive prin respiraţie, scuturarea frunzelor şi spălarea în cazul 

precipitaţiilor.  

Pregătirea plantelor furajere la cosire prin operaţii de strivire, frângere sau 

defibrare a tulpinilor accelerează uscarea şi reduce diferenţele ritmului de uscare 

între frunze şi tulpini, micşorând pierderile prin scuturare. În condiţii normale 

ritmul de evaporare este de aproximativ 0,4-0,5 kg apă/ kg SU/h, reducându-se 

la 0,1 în momentul în care stomatele sunt închise. Prin pregătirea plantelor la 

cosire (prin strivire, frângere sau defibrare) acest ritm se măreşte la 0,7-0,9. 

Demn de reţinut este totuşi faptul că la furajele pregătite la cosire se 

înregistrează pierderi mai mari în caz de precipitaţii, o parte din substanţele 

nutritive fiind antrenate în apa de ploaie. Pierderile prin spălare sunt maxime în 

cazul aplicării operaţiilor de pregătire prin strivire, respectiv prin defibrare. 

Operaţiile de strivire şi defibrare sunt recomandate numai la furajele bogate în 

leguminoase sau la culturile pure de leguminoase (lucernă, trifoi roşu, sparcetă  

etc.) deoarece la acestea există cele mai mari diferenţe în ritmul de uscare între 

frunze şi tulpini şi implicit posibilitatea mai mare de scuturare a frunzelor. 

Operaţia de pregătirea a furajului prin frângere este recomandată şi în cazul 
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culturilor furajere în care predomină gramineele perene. Un alt avantaj al tuturor 

acestor operaţii de pregătire (condiţionare) a furajului la cosire este acela că 

permit lăsarea furajului (după prelucrare) în brazde mai afânate, prin care circulă 

mai uşor aerul.   

Evaporarea apei din furajul proaspăt cosit are loc în special la suprafaţa 

brazdei. Drept urmare dacă brazdele ocupă 1/2 din suprafaţa terenului, ele vor 

intercepta numai jumătate din radiaţia solară. Acest lucru sugerează 

oportunitatea răvăşirii brazdelor imediat după cosire, caz în care se dublează 

ritmul de uscare în prima fază. Repetarea lucrării nu este necesară atâta timp cât 

umiditatea furajului nu a scăzut sub 60 % (cca 6 ore).  

Uscarea în brazde este justificată doar în cazul brazdelor cu producţie mică, a 

brazdelor de furaj condiţionat în condiţii meteo instabile sau când se urmăreşte 

numai pălirea în vederea conservării sub forma de semisiloz.  

În momentul în care furajul îşi reduce umiditatea sub 40-50 %, se adună 

împreună două trei brazde.  

Întorsul brazdelor determină o îmbunătăţire a aeraţiei şi realizează transferul 

furajului pe suprafeţele de teren mai uscate. Totodată aduce la suprafaţă 

straturile de material vegetal mai umed. Această operaţie se efectuează în cazul 

brazdelor nerăvăşite, imediat ce stratul superior este pălit şi ori de câte ori este 

necesar ca urmare a ploilor. 
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4. ASPECTE PRIVIND DEFINITIVAREA USCĂRII FÂNULUI PRIN 

VENTILARE CU AER RECE SAU CALD 

  

În prima etapă de uscare a fânului pe mirişte se evaporă cea mai mare parte a 

apei, în jur de 90 %, (fig. 6).  

Această etapă decurge relativ repede (cca. 1-2 zile în cazul timpului favorabil) 

din cauza gradientului favorabil de umiditate a aerului.   

 
Etapa a doua, care are ca obiectiv eliminarea restului de cca. 10 % de apă, 

necesită mult mai mult timp, deoarece gradientul de umiditate devine continuu 
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mai mic. După încheierea etapei întâi, furajul se adună de pe câmp, se transportă 

şi se depozitează pe platforme sau fânare prevăzute cu instalaţii de definitivare a 

uscării prin ventilare cu aer rece sau cald. Faptul că furajul se adună de pe sol la 

umiditatea de 35-45 %, elimină complet pierderile calitative şi cantitative de 

furaj cauzate de sfărâmarea şi scuturarea pe sol a frunzelor bogate în proteină. 

La definitivarea uscării prin ventilare prin masa de furaj, aşezat pe 

platformele speciale de uscare, este trimis forţat aer rece sau cald. Aerul este 

distribuit în toată masa furajului, folosind ventilatoare şi reţele de canale pentru 

o repartizare uniformă.   

Procesul de uscare începe acolo unde aerul intră în fân. Aerul preia din fân 

atâta umiditate până când se atinge echilibrul higroscopic. Procedeul de uscare 

se încheie într-o zonă de uscare, care se deplasează încet, de jos în sus, de la 

locul de intrare spre locul de ieşire a aerului în masa de furaj, exemplul dat în 

figura 7. Atunci când stratul de graniţă de jos (oglinda de uscare), s-a deplasat 

către stratul superior, este definitivată uscarea.  

Stratul cel 

mai de sus se 

usucă deci 

ultimul şi de 

accea este cel 

mai periclitat. 

Acesta cu atât  

mai mult cu 

cât în acest 

strat se 

formează  apă 

de condensare prin ieşirea din masa de furaj a aerului saturat cu umiditate şi 

intrarea acestuia în contact cu aerul exterior mai rece. Uscarea acestui strat cu 

condens se desfăşoară lent nu numai datorită faptului că aici fânul este umed, ci 



TEHNOLOGII, MAŞINI ŞI INSTALAŢII PENTRU RECOLTAREA, ŞI CONSERVAREA  
SUB FORMĂ DE FÂN A FURAJELOR DE PE PAJIŞTI 

 20 

şi din cauză că aerul în drumul său scurt prin acest strat dens are puţin timp 

pentru preluarea apei.  

În funcţie de mărimea stratului şi condiţiile de vreme durata totală a uscării 

unui strat de fân este de 4 până la 14 zile.   

Fenomenul de respiraţie al plantelor, care este foarte pronunţat la plantele 

verzi, mai acţionează chiar şi pe timpul uscării, ceea ce provoacă degajarea în 

aer a unei cantităţi a căldurii. Această căldură de respiraţie se opune răcirii 

aerului rezultat prin evaporarea apei extrasă prin uscare. În funcţie de cantitatea 

de aer ventilată poate una sau cealaltă din aceste acţiuni să domine sau ambele 

să fie egale, aşa că aerul care iese poate să aibă o temperatură mai ridicată sau 

mai scăzută sau aceeaşi temperatură cu aerul de intrare.  

O evaluare exactă a cantităţii de apă extrasă de un metru cub de aer este 

posibilă prin folosirea diagramelor care au ca bază de plecare temperatura şi 

umiditatea relativă a aerului la intrare şi la ieşire. Din investigaţiile 

experimentale a rezultat, că se poate conta pe o evaporare de 1 până la 2 g 

apă/m3 de aer, iar în condiţii de vreme favorabile de 3 până la 4 g apă/m3 de aer 

ventilat.   

Aşezarea urmãtorului strat de furaj se face când umiditatea stratului anterior 

supus uscãrii a scãzut sub 25 %. Pe mãsura aşezãrii unui nou strat de furaj se 

procedeazã la ridicarea treptatã a tuburilor cu dop 4 (fig. 6). Uscarea furajului se 

considerã încheiatã când umiditatea ultimului strat a scãzut sub 20 %. Controlul 

se face astfel: dupã o pauzã de 12 ore se pune în funcţiune ventilatoarele şi dacã 

aerul care iese din furaj este rece înseamnã cã uscarea s-a terminat şi furajul se 

va pãstra fãrã pierderi. Dacã aerul care iese din furaj este cald se continuã 

ventilarea pânã la uscarea completã. Instalaţiile moderne sunt prevăzute cu 

senzori de temperatură care sunt amplasaţi în zonele cele mai defavorabile ale 

depozitului de furaj supus uscării. La apariţia unor temperaturi anormale în 

masa de furaj se comandă automat pornirea ventilatorului aferent zonei 

respective, eliminându-se astfel pericolul încingerii furajului.  
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Capacitatea de preluare a apei de către aer se poate ridica, când aerul de intrare 

este preîncălzit. Este necesară o preîncălzire de 5 până la 80 C, ca să crească atât 

de mult cantitatea de apă extrasă încât timpul de uscare să se reducă la o treime 

până la o jumătate din timpul total necesar uscării cu aer rece. 

Comparativ cu uscarea cu aer rece, uscarea cu aer cald are urmãtoarele 

avantaje: reduce şi mai mult dependenţa faţã de condiţiile atmosferice din 

timpul recoltãrii; se reduce durata de uscare a furajelor; umiditatea iniţialã a 

furajului supus uscãrii poate fi cu 10...15 % mai mare ceea ce conduce la 

obţinerea unui fân de o şi mai bunã calitate. Aceste avantaje se explicã prin 

creşterea higroscopicitãţii aerului direct proporţional cu ridicarea temperaturii. 

Astfel, s-a stabilit experimental cã la o creştere a temperaturii aerului cu un grad 

faţã de temperatura mediului ambiant se produce o scãdere a umiditãţii sale 

relative cu cca 3...5 %. Dacã aerul cald folosit la ventilare are temperatura cu 

5...80C mai mare decât temperatura mediului ambiant rezultã o reducere a 

umiditãţii relative a acestuia cu cca 15...40 %. Pentru producerea aerului cald se 

folosesc diferite surse de cãldurã ca: termogeneratoare; rezistenţe electrice; 

motoare termice; captatoare solare; energia geotermalã etc. În general, instalaţia 

de uscare prin ventilare cu aer cald nu diferã prea mult de cea folosită la uscarea 

cu aer rece. Deosebirile constau în: introducerea în circuitul aerului a unei 

camere de omogenizare în care aerul încãlzit de generatorul termic se 

omogenizeazã cu aerul atmosferic, pentru obţinerea unui aer cu tempertura doar 

cu 5...80C peste temperatura mediului ambiant, respectiv în faptul că se folosesc 

mai multe tuburi cu dop, revenindu-i fiecărui tub o suprafaţă de 3...4 m2 din 

suprafaţa platformei de uscare. Tehnologia de uscare cu aer cald urmeazã în 

general aceleaşi etape ca şi în cazul uscãrii cu aer rece, dar cu unele diferenţe. 

Umiditatea de strângere de pe câmp a furajelor poate creşte la 40...45 %. Dacã 

sursa de cãldurã are funcţionare continuã atunci încãrcarea furajului se face 

continuu pânã la umplerea completã a uscătorului. Înainte de încãrcarea 

completã tuburile cu dop se scot definitiv. Ventilaţia se începe imediat ce canalul 
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principal şi canalele secundare (laterale) de la  uscãtoarele clasice respectiv 

grãtarul de pe camera de uniformizare de la uscãtoarrele modernizate au fost 

acoperite cu strat de material suficient de gros ca sã nu permitã pierderea 

aerului. La început ventilarea se face timp de 24...28 ore cu aer rece dupã care se 

introduce aerul cald. Pe toatã durata ventilãrii se începe cu aer rece timp de 

15...30 minute şi se încheie tot cu aer rece, aceasta asigurând o echilibrare a 

temperaturii în masa de furaj, evitând producerea eventualelor condensãri. Din 

necesitatea reducerii consumului de energie convenţionalã, s-au dezvoltat foarte 

mult instalţiile de uscare a furajelor cu aer cald produs în instalaţii solare sau în 

instalaţii geotermale. Prin aceasta se realizeazã economii importante de 

combustibil. De asemenea, se poate folosi biogazul în cazul fermelor zootehnice 

care au în dotare instalaţii de producere a acestuia. Indiferent de sursa de cãldurã 

folositã pentru încălzirea aerului, este necesar ca în timpul lucrului sã se 

controleze continuu temperatura din masa furajului, care nu trebuie sã creascã 

peste 300C. Uscarea se considerã terminatã când temperatura interioarã se 

stabilizeazã la 200C şi când dupã o întrerupere de 12...24 ore nu se mai produce 

încãlzirea furajului. 
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5. MECANIZAREA LUCRĂRILOR DE RECOLTARE PREGĂTIRE ŞI 

CONSERVARE SUB FORMĂ DE FÂN A FURAJELOR DE PE PAJIŞTI 

 

 5.1. Importanţa mecanizãrii lucrãrilor de recoltare, pregătire şi conservare 

sub formă de fân a furajelor de pe pajişti  

Cercetarea şi practica agricolã au demonstrat cã, în aplicarea procedeelor de 

recoltare şi pregătire a fânului, un rol primordial îl are gradul de executare 

mecanizatã a lucrărilor şi operaţiilor necesare.  

Prin executarea unor lucrãri de calitate superioarã şi cu randament ridicat se 

obţin atât producţii sporite de furaje cât şi un fân de calitate superioarã. 

Producţiile superioare se explicã pe de o parte prin reducerea pierderilor de 

furaje la recoltare, iar pe de altã parte prin mãrirea numãrului ciclurilor de 

recoltare ca urmare a reducerii epocii de recoltare (scursã de la începutul cosirii 

plantelor şi pânã la depozitarea fânului). Calitatea fânului obţinut se 

îmbunãtãţeşte pe de o parte, prin  reducerea duratei de menţinere pe sol a 

furajului dupã cosire, iar pe de altã parte prin executarea lucrãrilor la un înalt 

nivel de calitate. 

Indiferent în ce zonã este amplasatã suprafaţa de fâneaţã, mecanizarea 

lucrãrilor agricole are o importanţã deosebitã pentru: 

- reducerea efortului fizic necesar; 

- reducerea necesarului de forţã de muncã pe unitatea de suprafaţă şi pe tona 

de fân;  

- creşterea eficienţei economice a procesului de producere a fânului; 

- diminuarea diferenţei dintre zona de şes şi cea de deal şi montanã privind 

condiţiile de muncã şi de viaţã; 

- reducerea tendinţei de depopulare a zonelor colinare şi montane; 

- menţinerea nealteratã a zonelor agroturistice prin promovarea unei 

agriculturi durabile. 
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Astãzi este de neconceput ca un fermier din zona colinarã sau montanã sã 

poatã trãi doar din veniturile realizate din agriculturã fãrã sã beneficieze de un 

grad ridicat de mecanizare a lucrãrilor. Doar mecanizarea permite realizarea 

unor capacitãţi de lucru superioare cu un consum redus de forţã de muncã şi de 

efort fizic. 

Chiar şi în cazul unui grad ridicat de mecanizare veniturile pe unitatea de 

suprafaţã diferã în funcţie de pantã, deoarece: 

- producţia scade odatã cu creşterea pantei; 

- costul lucrãrilor creşte proporţional cu creşterea pantei - pe de o parte din 

cauza reducerii capacitãţii de lucru odată cu creşterea pantei, iar pe de altã parte 

din cauza costului aferent mai ridicat al maşinilor specifice de lucru pe pantã.  

De aceea în ţãrile cu agriculturã dezvoltatã se practicã metoda compensãrii 

veniturilor obţinute pe terenurile în pantã faţã de cele obţinute pe terenurile 

situate pe şes, prin subvenţionarea produselor realizate în funcţie de pantã şi 

zonã, arendarea cu taxe mici a terenurilor disponibile, acordarea de credite cu 

dobândã redusã şi rambursabile pe termen lung pentru procurarea maşinilor şi 

instalaţiilor necesare, a animalelor etc. 
 

5.2. Lucrările şi operaţiile tehnologiei de recoltare, pregătire şi conservare a 

fânului 

Principalele lucrări şi operaţii necesare recoltãrii, pregãtirii şi conservării 

furajelor sub forma fânului sunt: 

1. cosirea sau cosirea combinatã cu condiţionatul plantelor cosite 

(strivirea,  frângerea sau defibrarea tulpinilor) şi lãsatul în brazde; 

2. rãvãşitul, întorsul şi adunatul în brazdã; 

3. adunatul din brazdã , încãrcatul, transportul şi descãrcatul fânului la 

locul de depozitare; 

4. aşezatul pe fânar sau pe platforma de uscare; 
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5. definitivarea uscãrii prin ventilare, pânã la umiditatea de pãstrare ( 

max 18 %). 

Primele trei lucrări (1, 2 şi 3) aparţin etapei întâi de uscare pe mirişte, iar 

ultimele două (4 şi 5) aparţin etapei a doua de definitivare a uscării prin 

ventilaţie a fânului. 
 

5.3. Cerinţe agrotehnice impuse mecanizării lucrărilor de recoltare, 

pregătire şi conservare sub formă de fân a furajelor de pe pajişti 

Cerinţele agrotehnice şi tehnologice ale lucrărilor de recoltare şi pregătire a  

furajelor sub formă de fân sunt date pentru următoarele condiţii de lucru 

normale:  

- fâneaţa care se recolteazã este bine nivelatã, curãţatã de muşuroaie, de 

vegetaţie lemnoasã, cioate, pietre şi alte obstacole sau corpuri strãine; 

- condiţii agrometeorologice normale în timpul lucrului (umiditatea normalã a 

solului, lipsa precipitaţiilor etc.); 

- producţia de masã verde sub 40 t/ha la cosit, respectiv sub 50 t/ha la cosit şi 

condiţionat (strivit, frânt, defibrat);  

- distanţa maximã de transport 5 km;  

- înãlţimea miriştii de pe care se strâng brazdele sã nu depãşeascã 6 cm;  

- umiditatea la strângerea în sau din brazde a fânului care are în compoziţia sa 

leguminoase perene sã nu fie mai micã de 35 %; 

- drumul de transport sã fie accesibil mijlocului de transport folosit. 

Cerinţele agrotehnice şi tehnologice impuse lucrãrilor de recoltare, pregătire 

şi conservare sub formă de fân a furajelor de pe pajişti sunt:  

-sã permitã lucrul pe pantã pânã la 300(58%); 

 - tasarea solului de cãtre roţile agreagatului sã fie sub 250 kPa; 

 - patinarea maximã admisã la roţile motoare ale sursei energetice sã fie sub 

15%; 
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 - deraparea lateralã maximã admisã la roţile sursei energetice, la lucru pe curba 

de nivel, sã fie mai micã de 40 cm; 

 - înãlţimea de tãiere sã fie reglabilã în limitele 4...6 cm;  

 - sã copieze denivelãrile terenului pe lãţimea şi pe direcţia de lucru; 

 - pierderile ca urmare a plantelor netãiate sã nu depãşeascã 1%; 

 - furajele cosite sau condiţionate sã fie lãsate în brazde afânate şi continue pe 

mirişte în vederea accelerării uscãrii; 

 - sã lucreze fãrã înfundãri indiferent de starea culturii (producţie ridicată, 

umiditatea plantelor, lan culcat, încurcat sau îmburuienat, talia mare a plantelor 

etc.); 

 - sã nu producã tocarea suplimentarã a plantelor la tăiere (fragmente cu 

lungimea sub 10cm ), procentul maxim admis fiind 1%; 

 - sã nu murdãreascã cu sol plantele tãiate, răvăşite, strânse în brazde sau 

adunate din brazde (prin antrenarea de organele de lucru ale maşinilor, 

echipamentelor tehnice şi tractoarelor de agregare; prin călcarea de roţile 

maşinilor, echipamentelor şi tractoarelor de agregare a lanului sau furajelor 

recoltate etc.); 

 - pierderile de fân la adunatul în brazdã, respectiv la strânsul din brazdă şi 

încărcatul în mijloacele de transport sã fie mai mici de 3%;  

    - pierderile de frunze la rãvãşit, întors şi adunat în brazde a leguminoaselor sã 

fie mai mici de 20%; 

 - sã permitã formarea de brazde de fân uniforme cu lãţimea constantã cuprinsã 

între 0,9 şi 1,6 m; 

 - sã facã rãvãşirea uniformã pe mirişte a furajelor, realizând uniformitãţi de 

împrãştiere de minim 95%; 

 - gradul mediu de umplere cu furaj a benei la fiecare ciclu sã fie minim 90%; 

 - sã permitã strângerea şi încãrcarea brazdelor de fân a cãror masã pe metru 

liniar de până la 7 kg/m;  

   - sã copieze denivelãrile terenului; 
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 - sã permitã strângerea fânului din brazde cu lãţimea de lucru de pânã la 1,6 m; 
 

5.4. Factorii care influenţeazã dezvoltarea mecanizãrii lucrãrilor de 

recoltare, pregătire şi conservare a fânului   

Dintre factorii care influenţeazã dezvoltarea mecanizãrii lucrãrilor de recoltare, 

pregătire şi conservare a fânului un rol însemnat îl au: 

- mărimea şi puterea financiară a fermelor; 

- condiţiile de lucru în care este amplasată cultura de recoltat; 

- gradul de intensivizare a producţiei; 

- distanţa şi reţeaua de drumuri de la fermã la parcela de lucru; 

- nivelul de asigurare a utilităţilor; 

- asigurarea cu forţã de muncã în perioada recoltãrii. 

Mărimea şi puterea finaciară a fermelor sunt factori hotărâtori asupra 

nivelului şi gradului de mecanizare al recoltării, pregătirii şi conservarii fânului. 

Astfel, fermele mari şi cu putere finaciară importantă îşi pot permite un nivel de 

dotare cu maşini agricole performante, complexe cu care se pot mecaniza, cu 

indici de lucru ridicaţi, (indici calitativi de lucru foarte buni, capacitate de lucru 

mare, consum specific redus etc.) toate lucrările din cadrul tehnologiei de 

recoltare, pregătire şi conservare a fânului. La polul opus se găsesc fermele 

mici, cu putere financiară scăzută, cum sunt, din păcate, foarte multe exploataţii 

agricole din ţara noastră. Acestea nu-şi pot permite decât într-o măsură foarte 

scăzută mecanizarea unora din operaţiile necesare recoltării şi pregătirii fânului. 

Singura cale posibilă de rentabilizare a acestor ferme mici este, fie formarea de 

asociaţii agricole, fie încheierea între fermierii vecini a unor convenţii de 

achiziţionare şi utilizare în comun a maşinilor specifice necesare recoltării şi 

pregătirii fânului.  

Condiţiile de lucru precum panta şi orografia terenului îşi pun amprenta asupra 

sistemei de maşini folosite. În funcţie de pantă se folosesc maşini clasice 

acţionate cu tractoare sau maşini autopropulsate specializate pentru recoltarea 
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furajelor pe terenuri în pantă. Orografia terenului joacă un rol primordial asupra 

mărimii maşinilor folosite, a lăţimii de lucru etc.  

Gradul de intensivizare a producţiei din zonele cu precipitaţii abundente şi din 

zonele irigate, unde se obţin frecvent 5-6 cicluri de recoltare pe an, impune 

cerinţe de mecanizare diferite faţă de zonele cu precipitaţii reduse, unde abia se 

poate obţine unul maxim douã cicluri de recoltare pe an. Astfel, în zonele cu 

grad ridicat de intensivizare s-au impus maşinile cu performanţe tehnice ridicate 

care realizează recoltarea furajelor într-un timp cât mai scurt, timp care sã 

permitã obţinerea unui numãr maxim de cicluri de recoltare pe an şi a unui furaj 

de calitate, prin scurtarea la maxim a perioadei de menţinere pe mirişte a 

ierburilor dupã cosire, perioadã influenţatã negativ de nivelul ridicat de 

precipitaţii. 

Distanţa  pânã la parcela de recoltat influenţeazã tipul şi caracteristicile 

maşinilor de recoltat folosite. Astfel, pentru distanţe mari s-au impus maşini de 

transport furaje care au viteze şi capacitãţi de transport ridicate. Acestea permit 

scurtarea perioadei de recoltare. Pentru distanţe mici de la fermã la parcele 

viteza de transport nu are o importanţã deosebitã. 

Reţeaua de drumuri de la fermã la parcelele de recoltat influenţeazã în mod 

hotãrâtor dezvoltarea mecanizãrii lucrãrilor de recoltare  a furajelor cât şi 

metodele de recoltare folosite. În funcţie de reţeaua de drumuri se aplicã diferite 

moduri de folosire a parcelelor, pe parcelele inaccesibile se practicã pãşunatul, 

în timp ce pe cele accesibile  furajul se recolteazã. Tendinţa modernã de 

practicare a unei agriculturi durabile impune, din motive de protecţie 

antierozionalã, un mod de folosinţã mixt a suprafeţelor de pajişti situate pe pantã 

ridicatã. Aceasta presupune alternarea metodelor de folosire prin pãşunat cu cele 

de cosire a furajelor. Ca urmare rezultã încã odatã necesitatea dezvoltãrii de 

maşini de recoltat care sã poatã lucra pe pante mari. Reţeaua de drumuri ca şi 

starea acestora influenţeazã şi elementele constructive ce se folosesc la 

realizarea maşinilor agricole de recoltat, în special la cele folosite la transportul 
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furajelor de la parcelã la fermã. Ea şi-a pus amprenta asupra mãririi vitezei de 

transport şi chiar a tendinţei de folosire a suspensiei elastice pe punţile din faţã 

ale şasiurilor autopropulsate pentru pante.  

Nivelul de asigurare a utilităţilor se referă la asigurarea energiei electrice, 

energiei termice (existenţa instalaţiilor cu biogaz etc.), care  joacă un rol 

hotărâtor asupra utilizării, sau nu, a instalaţiilor de definitivare a uscării prin 

ventilare cu aer rece sau cald a fânului.  

Asigurarea cu forţã de muncã manualã, disponibilã în fiecare fermã în 

perioada recoltãrii furajelor, influenţeazã în mod hotãrâtor dotarea cu maşini 

agricole pentru recoltarea furajelor. Acolo unde forţa de muncã manualã este 

redusã la minim, din motive de rentabilitate, cum este cazul fermelor mari cu 

putere financiară ridicată, nu se poate concepe execuţia tuturor lucrãrilor de 

recoltare a furajelor decât printr-o mecanizare complexã. Aceasta se impune cu 

atât mai mult în fermele de vaci cu lapte unde recoltarea furajelor se suprapune 

lucrãrilor curente din fermã (furajare, muls, evacuare gunoi etc.).  

Pe de altã parte tendinţa actualã de depopulare a zonelor de deal şi montane 

situate pe pantã  nu se poate contracara decât printr-o mecanizare completã şi 

complexã a lucrãrilor din aceste zone şi în special a celor de recoltat furaje, care 

sã permitã uşurarea muncii şi diminuarea diferenţei faţã de zonele situate pe 

terenuri orizontale. 

 

5.5. Cãi de mecanizare a recoltãrii, pregătirii şi conservării fânului   

 În funcţie de panta terenului, mãrimea suprafeţei, producţia de furaj (grad de 

intensivizare), distanţa şi accesul la parcele, pentru mecanizarea recoltãrii 

furajelor de pe pajişti s-a acţionat în general pe urmãtoarele cãi: 

 - folosirea tractoarelor şi maşinilor clasice pentru lucru pe terenuri cu panta 

de până la 90 (16 %);  

 - adaptarea tractoarelor şi maşinilor clasice pentru a lucra pe terenuri cu 

pantã de pânã la 140(25%);  
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 - realizarea şi echiparea unor tractoare speciale pentru acţionarea unor 

maşini agricole, de obicei clasice, pe terenuri cu pantã de pânã la 

19...240(35...45%) ; 

 - realizarea unor maşini autopropulsate specializate pentru recoltatul 

furajelor pe terenuri cu pantã mai mare de 19...240(35...45%) .  

Adaptãrile tractoarelor şi maşinilor clasice pentru a lucra pe terenuri în pantã 

Principalele adaptãri ce se fac tractoarelor şi maşinilor clasice pentru a putea 

lucra pe pante constau în:  

- lestare punţilor din faţã ale tractoarelor;  

- lestarea roţilor motoare;  

- folosirea roţilor jumelate pentru roţile motoare ale tractoarelor;   

- lestarea roţilor directoare la vindroverele autopropulsate;  

- reglarea ecartamentului maxim la tractoarele folosite.  

Prin aceste adaptãri se reuşeşte sã se mãreascã panta de lucru a agregatelor 

clasice cu 5...15%. 

Realizarea şi echiparea unor tractoare speciale pentru acţionarea unor maşini 

agricole pe terenuri în pantã. 

Pentru mãrirea pantei accesibile, constructorii de tractoare au gãsit noi soluţii 

pentru execuţia unor tractoare speciale, care pot acţiona maşini agricole pe pante  

de pânã la 190(35%) şi chiar de pânã la 240(45%). 

Principalele cerinţe impuse unui tractor destinat special acţionãrii maşinilor de 

recoltat furaje pe terenurile în pantã sunt:  

- putere suficientã a motorului pentru asigurarea acţionãrii maşinilor de 

recoltat şi pentru autodeplasarea pe pantã;   

- coeficient de adaptabilitate al motorului cât mai mare;  

- toate roţile motoare; centrul de masã coborât;  

- anvelope duble pe puntea motoare din spate;  

- prize de putere frontalã şi pe spate cuplabile sub sarcinã;  

- mecanisme de suspendare frontal şi pe spate;  
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- manevrabilitate ridicatã;  

- posibilitate de blocare a diferenţialelor;  

- instalaţii de frânare de serviciu şi parcare eficiente şi sigure;  

- dotare cu cadru sau ramã de rezistenţã pentru protecţia la rãsturnare; 

- mecanisme de suspendare prevãzute cu posibilitate de cuplare rapidã a 

maşinilor şi echipamentelor de lucru;  

- poziţia centralã a prizelor de putere;  

- masa specificã mai micã de 60 kg/kW. 

Realizarea unor maşini autopropulsate specializate la recoltat furaje pe 

terenurile în pantã    

Pentru recoltarea furajelor de pe terenurile cu pante mai mari de 190(35%) s-au 

realizat  maşini autopropulsate specializate care pot lucra, în mod obişnuit, pânã 

la pante de 310(60%), iar în cazuri extreme pânã la 390(80%).  

Este vorba în special de: 

- perfecţionarea motocositorilor cu o axã;  

- realizarea şi perfecţionarea motocositorilor cu douã axe;  

- realizarea de autovehicule speciale destinate încãrcatului şi transportului 

furajelor pe terenurile în pantã;  

- realizarea de şasiuri autopropulsate pentru pante, care pot acţiona diferite 

echipamente, ân special echipamentul de încãrcat şi transportat furaje. 
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6. MAŞINI ŞI INSTALAŢII PENTRU RECOLTAREA, PREGĂTIREA ŞI 

CONSERVAREA FÂNULUI 

 

   6.1. Maşinile clasice 

 Masinile clasice, folosite în general la recoltatul furajelor de pe terenurile cu 

pantã de pânã la 140(25%), sunt acţionate de tractoare şi cuprind: 

- cositorile;  

- echipamentele de condiţionare a plantelor cosite; 

- greblele; 

- remorcile autoîncãrcãtoare.  

 Unele din maşinile clasice pot lucra şi pe pantã de pânã la 190(35%) şi chiar 

de 240(45%). 

Cositorile clasice folosesc urmãtoarele tipuri de aparate de tãiere: aparate de 

tãiere cu mişcare rectilinie alternativã; aparate de tãiere cu mişcare de rotaţie. 

Aparatele de tãiere cu mişcare rectilinie alternativã sunt de patru tipuri: cu 

degete, fãrã degete, cu douã cuţite şi mixte, figura 8.  

 La cosirea furajelor de pe pajişti, dintre aparatele cu degete, figura 8 a,  se 

folosesc cele cu tăiere mijlocie, figura 8 a2 şi joasă, figura 8 a3. Deşi în ultimul 

timp s-au făcut importante îmbunãtãţiri ale aparatelor de tãiere cu degete 

constând în perfecţionarea unor elemente componente ca realizarea unor degete 

suple, construirea unor degete care îmbracă cuţitul, figura 8b etc, a scăzut foarte 

mult tipurile de cositori care folosesc astfel de aparate. Aceasta din cauza  

urmãtoarelor dezavantaje:  

- au viteza de lucru limitatã la max. 7...8 km/h;  

- lucreazã cu înfundãri în cazul unor culturi culcate, îmburuienate şi la 

producţii ridicate. 

 Aparatele de tãiere fãrã degete,  figura 8 c şi d, se caracterizeazã prin aceea 

cã pe bara suport în locul degetelor sunt fixate lame de cuţit triunghiulare cu 
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muchii ascuţite. Ele pot fi construite cu cuţit superior sau cu cuţit inferior şi 

lucreazã fãrã înfundãri, comparativ cu aparatele cu degete, fiind însã mai 

pretenţioase privind întreţinerea suprafeţelor care se recoltează 

 
 Aparatul de tãiere cu douã cuţite, figura 8 e, echipează cca. 15...20% din 

cositorile clasice de furaje. El se caracterizeazã prin faptul cã cele douã cuţite se 

mişcã în sensuri opuse, iar perechile de tãişuri ale lamelor aflate în contact taie 

plantele prin forfecare,  imitând o foarfecã manualã. Cele douã cuţite au aceeaşi 

formã şi aceeaşi cursã în timpul lucrului, însã de sens contrar.  

 Principalele avantaje ale aparatelor cu două cuţite constau în: 

- au masa specificã micã pe lãţimea de lucru;  

- lucrează fãrã înfundãri în orice condiţii de culturã;  

- realizează înãlţimi mici de tăiere a plantelor;  
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- au necesarul de putere specificã de acţionare mic.  

Datorită acestor avantaje, aparatul de tãiere cu dublu cuţit cu braţe de apãsare 

oscilante este cel mai indicat pentru echiparea cositorilor destinate lucrului pe 

terenurile în pantã.  

Principalele dezavantaje ale acestor aparate sunt:  

- cerinţe deosebite cu privire la curãţirea terenului;  

- necesitã o exploatare şi întreţinere pretenţioase. 

 Aparatul de tãiere cu degete mobile (mixt), figura 8 f,  a apãrut în ideea 

diminuãrii unora din dezavantajele aparatului cu dublu cuţit. Are posibilitatea 

menţinerii constante în lucru a jocului între cuţit şi contracuţit prin înlocuirea 

unuia din cele douã cuţite cu o barã cu degete contratãietoare, suple, care 

îmbracã lamele cuţitului. De asemenea cursa barei cu degete este egalã cu cursa 

cuţitului, dar de sens contrar, imitând practic cursa cuţitului suplinit, soluţie ce a 

permis desfiinţarea braţelor de apãsare oscilante utilizate la aparatele cu dublu 

cuţit şi folosirea cuţitelor obişnuite de la cositorile cu degete.  

 Principalele avantaje ale soluţiei faţă de aparatele cu dublu cuţit le 

constituie: 

- ridicarea fiabilităţii în funcţionare;  

- creşterea de 2...3 ori a perioadei de funcţionare a cuţitului între douã ascuţiri 

succesive.   

 Aparatele de tãiere cu mişcare de rotaţie sunt foarte diversificate. Pentru 

cosirea furajelor de pe pajişti se folosesc cel mai mult cositorile cu rotoare 

verticale cu cuţite articulate, figura 9, care executã tãierea inerţialã a tulpinilor 

plantelor.  În ultimul deceniu aparatul de tãiere cu rotoare verticale cu cuţite 

articulate a cunoscut o dezvoltare foarte mare datorită urmãtoarelor avantaje:  

- lucru fãrã înfundãri în orice condiţii de lucru (lan culcat şi îmburuienat, 

producţie mare pe hectar, culturi îmbãtrânite datoritã depãşirii epocii optime de 

recoltare, umiditate ridicatã la recoltare); 

- siguranţã mare în exploatare;  
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- schimbarea rapidã a cuţitelor;  

- reascuţirea uşoarã a cuţitelor;  

- calitatea bunã a procesului de tãiere; 

- viteza mare de lucru, care e limitatã doar de condiţiile de deplasare a 

agregatului.  

   Astãzi, în lume, peste 75% din cositorile clasice de furaje sunt echipate cu 

aparate de tãiere cu rotoare verticale cu cuţite articulate. 

 Constructiv se deosebesc douã variante de cositori cu rotoare verticale cu 

cuţite articulate şi anume: cositori rotative cu tamburi, figura 9 a,  respectiv 

cositori rotative cu discuri, figura 9 b şi c. 

 
 Prin înlocuirea transmisiei cu roţi dinţate cu transmisie cu curele la unele 

variante de cositori rotative cu discuri (Nokka etc.), figura 9 c,  s-a reuşit sã se 

diminueze atât masa specificã pe metrul lãţime de lucru, cât şi zgomotul produs 

în timpul lucrului. 

În tabelul 1 sunt prezentate principalele caracteristici tehnice ale unor cositori 

clasice construite în ţara noastră. 
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Tabelul 1 

Caracteristici tehnice principale ale unor cositori construite în ţara noastră 

Caracteristica 
Cositoarea  

CPF1,5 CP1,5 CD45 CPP 
1,5 B 

GMD 
44 GMD55 CER 

45 

Tipul maşinii 
Purtată 
în spate 

Purtată 
în spate  

Purtată 
între 
punţi  

Purtată 
în spate  

Purtată 
în spate  

Purtată 
în spate  

Purtată 
în spate 

Tipul 
aparatului de 
tăiere 

Cu 
dublu 
cuţit 

Mixt 
(cu 

degete 
mobile) 

Cu 
degete 

cu 
tăiere 

mijlocie 

Rotativă 
cu 

tamburi 

Rotativă 
cu 

discuri 

Rotativă 
cu 

discuri 

Rotativă 
cu 

discuri 

Tractor de 
acţionare  

27-45 
CP pe 

roţi 

27-45 
CP pe 

roţi 
U 445 45 CP 

pe roţi 
45 CP 
pe roţi  

55 CP pe 
roţi  

45 CP 
pe roţi 

Lăţimea de 
lucru  

1,5 m 1,5 m 1,6 m 1,65 m 1,6 m 2,0 m 1,8 m 

Înălţimea de 
tăiere, mm  

40-60  40-60 50-70 40-60 40-60 40-60 40-60 

Turaţia 
necesară la 
priza de 
putere a 
tractorului 

540 
rot/min 

540 
rot/min 

540 
rot/min 

540 
rot/min 

540 
rot/min 

540 
rot/min 

540 
rot/min 

Viteza 
maximă de 
lucru, km/h 

10-12  10-12 7-8 10 10-12 10-12 10 

Masa 
maşinii, kg  

160 174 - 437 366 405 320 

Capacitatea 
de lucru, 
ha/sch 

7-8 7.8 6-7 7-8 7-8 10-12 7-8 

 

 Amplasarea cositorilor pe sursele energetice se poate face în urmãtoarele 

moduri:  

- lateral între cele douã punţi ale sursei energetice;  

- în spate lateral, montate în mecanismul de suspendare în trei puncte al sursei 

energetice;  
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- frontal, cu cuplarea pe mecansimul de suspendare frontal al sursei 

energetice;  

- combinat, frontal şi lateral sau frontal şi lateral spate etc. 

 Cositorile amplasate lateral între punţi prezintă urmãtoarele dezavantaje:  

- sunt construite numai pentru anumitã sursã energeticã;  

- necesitã timp lung pentru montare pe sursa energeticã.  

- Ele au, însă, avantajul că pot rămâne montate pe tractor pentru tot sezonul 

de recoltare, fără ca să afecteze utilizarea tractorului la alte lucrări agricole.  

 Cositorile purtate în spate-lateral pe mecanismul de suspendare în trei puncte 

sunt cositorile clasice cele mai rãspândite datoritã urmãtoarelor avantaje:  

- se pot monta pe orice sursã energeticã cu mecanism de suspendare de 

categoria respectivã;  

- montarea şi demontarea  pe şi de pe sursa energeticã este foarte uşoarã şi 

necesitã un timp foarte scurt. 

 Cositorile amplasate frontal sunt variante constructive moderne care 

echipeazã tractoarele cu mecanisme de suspendare şi prize de putere frontale. 

Ele prezintã urmãtoarele avantaje: 

- pot lucra pe orice direcţie, cu întoarcere pe stânga sau pe dreapta;  

- sunt uşor de urmãrit în timpul lucrului;  

- montarea şi demontarea  pe şi de pe sursa energeticã este foarte uşoarã şi 

necesitã un timp foarte scurt;  

- mecanismul de supendare şi priza de putere din spate ale sursei energetice 

sunt disponibile pentru acţionarea simultană şi a altor maşini ca de exemplu a 

unei greble de rãvãşit sau a unei remorci autoîncãrcãtoare. 

 Datoritã acestor avantaje, cositorile amplasate frontal sunt maşinile cele mai 

potrivite pentru lucru pe terenuri în pantã. 

 Echipamentele de condiţionare a plantelor la cosire   

 Se montează pe cositori şi permit efectuarea unuia din procedeele de 

pregătire a plantelor cosite: strivirea; frângerea tulpinilor sau defibrarea.  



TEHNOLOGII, MAŞINI ŞI INSTALAŢII PENTRU RECOLTAREA, ŞI CONSERVAREA  
SUB FORMĂ DE FÂN A FURAJELOR DE PE PAJIŞTI 

 38 

 Prin aplicarea acestor procedee se scurtează timpul necesar uscării plantelor 

şi se asigură uscarea în acelaşi timp a tulpinilor şi frunzelor conducând la  ceea 

ce permite reducerea pierderilor calitative şi cantitative a fânului. În figura 10 

sunt prezentate câteva tipuri de echipamente de condiţionare a plantelor la 

cosire.   
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 Aceste echipamente se montează în spatele aparatelor de tăiere ale 

cositorilor. Sunt realizate şi echipamente de condiţionat separate care fac  

pregătirea furajelor imediat după cosire. În general toate cositorile sunt 

prevăzute cu echipamente de condiţionare a plantelor cosite, în mod special cele 

rotative moderne. Ele se pot livra la cerere, fiind echipamente individuale. În 

figura 11 sunt prezentate două variante constructive de cositori rotative şi 

echipamente pentru conditionat plantele cosite.  

 
 Cele mai recente echipamente de condiţionat fac o pregătire intensivă a 

furajelor, în special prin strivire (figura 10, c), fiind dotate cu mai multe valţuri 

şi benzi de strivire, care fac practic o laminare a plantelor În special, aceste 
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echipamente se folosesc la recoltarea culturilor furajere de leguminoase perene 

sau a celor bogate în aceste plante valoroase. O noutate o reprezintă 

echipamentele de condiţionat prezentate în figura 10 f, la care organul activ 

execută o mişcare complexă dată de rotaţia rotorului combinată cu mişcarea 

organelor active pe rotoare proprii.  

 Un alt avantaj al echipamentelor de condiţionare este acela că, după 

pregătire, plantele sunt lăsate pe mirişte în brazde afânate, ceea ce favorizează 

urgentarea procesului de uscare.   

Greblele clasice      

 Cele mai utilizate greble folosite pentru răvăşitul, întorsul şi adunatul în 

brazde a furajelor de pe pajişti sunt  greblele  cu bandã transversalã şi greblele 

rotative,  figura 12. 

Greblele cu bandã transversalã, figura 12 a, pot executa toate cele trei operaţii 

respectiv rãvãşitul, întorsul şi adunatul în brazdã. Viteza perifericã a ghearelor 

de pe banda maşinii are valori de 4,5...5,2 m/s la adunat în brazdã, respectiv 

6,7...7,5 m/s la rãvãşit.  

 Principalele avantaje ale greblelor cu bandă transversală constau în:  

- au masa specificã pe metrul lãţime de lucru redusã;  

- au distanţã micã între centrul de greutate al maşinii şi punctele de cuplare la 

sursa energeticã; 

- pentru acţionare necesită un consum specific redus de putere pe metrul 

lãţime de lucru.  

 Datorită acestor avantaje, greblele cu bandã transversalã sunt maşinile cele 

mai potrivite pentru lucru pe terenuri în pantã. 

 Greblele rotative pentru răvăşit,  figura 12 b, sunt des folosite pe pajiştile 

situate pe terenuri în pantă deoarece au următoarele avantaje:  

- au masa specifică redusă pe metrul lăţime de lucru; 

- au distanţa mică de la centrul de masă la punctele de cuplare pe sursa 

energetică; 
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- execută o lucrare de calitate superioară.  

 Aceste maşini au organul activ format dintr-un numãr par de rotoare care 

funcţioneazã în paralel, sunt grupate câte douã şi se rotesc în sensuri opuse. 

Fiecare rotor, cu diametrul cuprins între 0,8 şi 1,45 m,  are 4...6 braţe radiale 

prevãzute cu dinţi elastici şi o roatã pentru copierea denivelãrilor. 

 

 
 Greblele rotative universale, figura 12 c, au organele active asemãnãtoare cu 

greblele rotative pentru răvăşit cu urmãtoarele deosebiri: braţele cu gheare 

elastice se pot monta pe rotoare în douã poziţii distincte - pentru rãvãşit, 

respectiv pentru adunat sau întors brazde; turaţia rotoarelor dinţate este reglabilã 
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în douã trepte pentru operaţia de rãvãşit, respectiv pentru operaţiile de adunat şi 

întors brazde; la operaţia de adunat în brazde se folosesc paravane de limitare şi 

reglare a lãţimii brazdelor.  

   Din grupa greblelor universale fac parte şi greblele cu furci giratoare, 

figura 12 d, care folosesc un numãr redus de rotoare (1...3 bucãţi) cu diametrul 

mai mare, iar braţele radiale cu gheare executã, la operaţia de adunat în brazde, 

o mişcare de rotaţie în jurul axelor proprii, mişcare dirijatã prin came sau 

sectoare dinţate. Mişcarea de rotaţie în jurul axelor proprii a braţelor cu gheare 

(furci) imită adunatul în brazde efectuat cu furca manualã, reducând astfel 

pierderile prin scuturare a frunzelor furajelor bogate în proteină, în special de la 

leguminoasele perene. 

   În tabelul 2 sunt prezentate principalele caracteristici tehnice ale unor greble 

de furaje construite în ţara noastră. 

 Tabelul 2 

Caracteristici tehnice principale ale unor greble de furaje construite în 

ţara noastră 

Caracteristica Grebla 
GS GRS24 

Tipul maşinii 

Cu discuri stelare 
înclinate, purtată în spate 

pe tractoarele de 45-65 CP 
pe roţi 

Rotativă cu două rotoare 
verticale, purtată în spate 

pe tractoarele de 45-65 CP 
pe roţi 

Lucrările executate 
Răvăşt, adunat în brazde Răvăşit, întors şi adunat 

în brazde 

Lăţimea de lucru  2,4 m 2,75/3,15 m 

Turaţia la priza de 

putere  

540 rot/min 
540 rot/min 

Capacitatea de lucru  2-3 ha/h 2-3 ha/h 

Masa maşinii - 240 kg 
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 Remorcile autoîncãrcãtoare, figura 13, sunt maşini agricole specializate 

pentru adunatul furajelor din brazde, încărcarea lor în benele proprii, transportul 

şi descărcatul acestora la locul de depozitare.  

Remorcile autoîncãrcãtoare au urmãtoarele elemente componente, figura 13: 

- şasiul cu bena remorcii;  

- echipamentul de adunare din brazdã, de tip pick-up;  

- mecanismul de ridicare a furajului în benă; 

- dispozitivul de tãiere (fragmentare) a furajelor;  

- transportorul de pe platforma benei;  

- mecanismul de transmitere a mişcãrii de la priza de putere a tractorului la 

mecanismele de lucru ale remorcii. 

 
 Şasiul, la majoritatea remorcilor autoîncãrcãtoare de furaje, este o 

construcţie sudatã din profile metalice diferite. Pe şasiu se monteazã axa cu 

roţile de transport a remorcii, bena de furaje, instalaţia proprie de frânare şi de 

semnalizare şi toate celelalte elemente componente ale maşinii. Dacă primele 

tipuri de remorci autoîncãrcãtoare au fost construcţii cu douã axe, cele actuale 

sunt în majoritate construcţii monoaxe. Construcţiile monoaxe au urmãtoarele 

avantaje:  

- o parte din greutatea remorcii este preluatã de tractor, ceea ce conduce la 

creşterea greutăţii aderente a punţii motoare a tractorului; 

- sunt construcţii mai simple;  
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- sunt uşor de manevrat şi exploatat. 

 Pentru protejarea gazonului culturii furajere recoltate este necesar ca 

presiunea pe sol a roţilor remorcii sã nu depãşeasã presiunea de 2...2,5 barr. 

Realizarea acestor presiuni a fost posibilã prin folosirea unor anvelope cu 

balonaj mãrit, prin folosirea de roţi duble (jumelate) sau prin utilizare de roţi 

montate în tandem. Montajul în tandem sau roţile duble permit o repartizare mai 

bună a greutăţii remorcii. Ideal pentru protejarea solului sunt dispunerile la care 

fiecare roatã merge pe o urmã proprie. Prin aceasta creşte însã rezistenţa la 

rulare cu 15...45% şi ca urmare şi forţa de tracţiune necesarã.  

Unele firme au construit şi variante de remorci autoîncãrcãtoare speciale 

pentru lucru şi pe pantã care au centrul de greutate coborât, au ecartamentul 

lãrgit şi axã motricã, figura 13 b, ceea ce face posibil să poată lucra frecvent pe 

pante de pânã la 220 (40%) în agregat cu  tractoare specializate pentru pante, %). 

 Bena remorcilor autoîncãrcãtoare este construitã, la majoritatea tipurilor, cu 

partea de jos etanşã, parte destinatã transportului furajelor verzi fragmentate, iar 

cu partea superioarã în formã de grãtare, de construcţie uşoarã. Majoritatea 

remorcilor autoîncãrcãtoare au suprastructura superioarã pliabilã, ceea ce pemite 

reducerea considerabilã a înãlţimii, necesarã accesului în adãposturi. Volumul 

părţii destinate transportului furajelor verzi variazã între 5,7 şi 35,0 m3. Când se 

transportã furaje uscate şi se foloseşte şi partea de deasupra a benei, volumul 

variazã între 9,0 şi 50,0 m3. 

 Echipamentul de adunare din brazdã a furajelor la majoritatea remorcilor 

autoîncãrcãtoare este de tipul pick-up, amplasat în faţa remorcii. Se folosesc 

douã tipuri constructive şi anume: de tipul tras, respectiv de tipul împins. Pentru 

copierea denivelãrilor terenului se folosesc roţi sau role de copiere care se 

amplaseazã, fie lateral, fie în spatele pick-upului. Amplasarea lateralã a roţilor 

sau rolelor de copiere impune restricţii privind lãţimea brazdelor care se adunã. 

Lãţimea de lucru a mecanismelor de adunare din brazdã a furajelor este în 

general cuprinsã între 1400 şi 1800 mm. Aşezarea în poziţie de lucru 
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(coborârea) sau în poziţie de transport (ridicarea) echipamentului de adunare a 

furajelor din brazdã se face prin acţionare hidraulică. 

 Mecanismele de ridicare a furajelor în benele remorcilor 

autoîncãrcãtoare, figura 14, sunt montate între echipamentele de strîngere din 

brazde a furajelor şi benele remorcilor, în canalul construit în acest scop. Ele 

preiau furajul de la echipamentul de adunare din brazde şi-l ridicã în benã.  
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 Se cunosc mai multe tipuri de mecanisme de ridicare a furajelor în bena 

remorcilor autoîncãrcãtoare precum: cu transportor cu lanţ şi bare cu degete 

rigide (fig. 14, a); cu tobã aruncãtoare cu dinţi ficşi (fig. 14, b şi i); cu furci 

împingãtoare (fig. 14, c şi h); cu culise oscilante simple sau multiple (fig. 14, d 

şi e); cu transportor elicoidal (fig. 14, f); cu două tobe cu dinţi ficşi dispuşi în 

spirală, o tobă inferioară de tăiere, respectiv o tobă superioară de aruncare (fig. 

14, g). Mecanismul cu culise oscilante multiple (fig. 14, e) şi mecanismul cu 

tobă aruncătoare cu dinţi ficşi amplasaţi în spirală (fig. 14, i) sunt cele mai 

folosite datorită fiabilitãţii ridicate şi a disponibilului mai mare de putere 

necesar, mai ales, antrenãrii furajelor prin canalul de încãrcare în timpul 

fragmentãrii acestora (când se foloseşte dispozitivul de tãiere). 

 Dispozitivul de tãiere (fragmentare) a furajelor nu lipseşte din dotarea 

actualelor construcţii de remorci autoîncãrcãtoare de furaje. El se compune 

dintr-un numãr variabil de cuţite - în funcţie de tipul constructiv şi de destinaţia 

remorcii, care se introduc în canalul de încãrcare şi care fragmenteazã furajele în 

timpul încãrcãrii acestora în benã. Necesarul de putere pentru acţionarea 

remorcii creşte odatã cu numãrul de cuţite al dispozitivului de tãiere. 

 Transportorul de pe platforma benei permite umplerea cu furaj a remorcii 

într-un grad ridicat, respectiv descãrcarea acestuia la locul de destinaţie . El este, 

la majoritatea construcţiilor, de tipul cu lanţ şi raclete. Ca o tendinţã nouă în 

construcţia remorcilor autoîncãrcãtoare de furaje o considerãm dotarea acestora 

cu echipamente de distribuire a furajului la locul de depozitare sau consum. 

Pe lângă mărirea universalităţii maşinii, acesta permite eliminarea fenomenului 

negativ de presare a furajului în timpul încãrcãrii. Eliminarea presării este strict 

necesarã mai ales la furajele care se supun ulterior definitivării uscãrii prin 

ventilaţie cu aer rece sau cald, deoarece aceasta produce neuniformitãţi ale 

rezistenţei la trecerea aerului de ventilaţie prin masa de furaj şi drept urmare 

uscarea se face neuniform. 
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  6.2. Maşinile autopropulsate specializate pentru recoltarea furajelor pe 

terenurile în pantă 

 În cadrul maşinilor autopropulsate specializate sunt cuprinse: 

- motocositorile cu o axã;  

- motocositorile cu douã axe; 

- maşinile autopropulsate pentru pantă specializate pentru adunat din brazdă, 

încărcat şi transport furaje; 

- şasiurile autopropulsate pentru pante cu echipamente de adunat din brazdã, 

încãrcat şi transport furaje.  

 Motocositorile cu o axã  au fost primele maşini care au apãrut în zonele cu 

terenuri în pantã. Ele au permis mecanizarea cosirii furajelor, uşurând astfel 

mult efortul fizic al fermierului. De aceea astãzi nu existã, practic, nici-un 

fermier din zona colinarã sau montanã care sã nu aibã în dotare şi o 

motocositoare cu o axã.  

 Puterea motocositorilor cu o axã utilizate astãzi este cuprinsă între 3 şi 9 kW 

(4 şi 12 CP),  panta maximã, atingând valoarea de 390(80%), iar lãţimea de lucru 

a aparatelor de tãiere, montate frontal la toate construcţiile, variazã între 1 şi 2,1 

m .      

 În ultimele decenii au fost aduse importante îmbunătăţiri motocositorilor cu 

o axã cum sunt:  

- perfecţionarea aparatelor de tãiere cu degete prin desfiinţarea limitatoarelor 

de brazdã de pe capetele aparatului de tãiere prin înlocuirea unui numãr de 5...6 

degete de pe fiecare capãt cu lame de cuţit, figura 15 a, fapt ce a permis 

reducerea înfundãrilor şi distribuirea uniformã pe toatã lãţimea de lucru a 

furajului cosit; 

 - folosirea tot mai largã a aparatelor de tãiere fãrã degete, cu un cuţit; 

 - reducerea nivelului de vibraţii transmis coarnelor de conducere prin folosirea 

unor motoare termice bine echilibrate, utilizarea unor transmisii silenţioase şi 

printr-o amortizare eficientã a vibraţiilor la ghidonul maşinii;  
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 - utilizarea tot mai frecventã a aparatelor de tãiere cu dublu cuţit, figura 15 b;  

 - folosirea unor coarne de conducere reglabile pe verticalã şi orizontalã în 

funcţie de statura operatorului şi de drumul pe care poate sã-l parcurgã aceasta 

în timpul lucrului; 

- introducerea diferenţialului între roţile de deplasare; 

 - folosirea de transmisii cu mai multe trepte de mers înainte şi mers înapoi, 

ajungându-se, în unele cazuri, chiar la folosirea de transmisii reversibile;  

a b 

c 
 

d 

Fig. 15. Motocositori cu o axă 

 - reducerea nivelului de zgomot prin folosirea unor motoare performante; 

 - reducerea greutãţii maşinii ;  

- trecerea de la starterul cu sfoarã la starterul electric; 

- mãrirea ecartamentului roţilor (fig. 15 b); 

- folosirea de roţi jumelate,  figura 15 b; 
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 - introducerea unor dispozitive de blocare a maşinii la scoaterea din viteze 

accidentalã pe pantã;         

 -echiparea suplimentarã cu greble, în marea majoritate de tip cu bandã 

transversalã, care se monteazã de obicei în locul aparatelor de tãiere şi care 

permit efectuarea rãvãşirii, întoarcerii şi adunãrii în brazdã a furajelor cosite, 

figura 15 c;  

 - combinarea, la unele construcţii, a aparatului de tãiere cu o greblã, de tip cu 

furcã sau cu bandã transversalã, pentru formarea, dintr-o singurã trecere, a unei 

brazde de furaj verde necesar furajãrii zilnice, figura 15 d; 

 - înlocuirea transmisiei mecanice, la cele mai recente construcţii, cu transmisii 

hidrostatice.   

 Motocositorile cu douã axe  

 Sunt maşini autopropulsate specializate pentru executarea lucrãrilor de cosit 

şi greblat furaje pe terenurile în pantã. Comparativ cu motocositorile cu o axă, 

motocositorile cu două axe au următoarele avantaje:  

- au capacităţi de lucru mai mari;  

- reduc mult efortul fizic depus de operator la întoarceri şi la menţinerea în 

timpul lucrului a maşinii pe direcţia, pe curba de nivel;  

- elimină drumul parcurs de operator în timpul lucrului.  

 Principalele caracteristici ale motocositorilor cu douã axe folosite azi în 

lume sunt: 

- puteri ale motoarelor, în general, între 14,7 şi 36,8 kW (20 şi 50 CP); 

- centrul de greutate coborât;  

- toate roţile motoare cu posibilitãţi de blocare a diferenţialelor ca şi de 

decuplare a uneia din punţi în timpul transportului;  

- ecartament  mare cuprins între 1500 şi 1900 mm;  

- anvelope cu balonaj mãrit şi presiune joasã tip ,,Terra”;  

- scaunul conducãtorului apropiat de sol, ergonomic, reglabil în funcţie de 

pantã;  
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- posibilitãţi de a purta şi acţiona frontal unelte;  

- transmisii, în general, reversibile cu 4...8 viteze în gama 1...30 km/h;  

- viteze de lucru cuprinse între 2 şi 10 km/h;  

- viteze de transport de pânã la 30 km/h;  

- limita de lucru pe pantã, în general, de 310(60 %);  

- frâne de serviciu şi parcare eficiente;  

- ordonarea ergonomicã a comenzilor maşinii pentru asigurarea unei 

deserviri în siguranţã pe pantã;   

- repartizarea egalã a greutãţii pe ambele punţi motoare, ceea ce reduce 

patinarea şi ridicã capacitatea de lucru pe pantã;  

- vizibilitatea perfectã a uneltelor de lucru purtate, în general, frontal; 

- greutate specificã între 40 şi 48 kg/ kW (30 şi 35 kg/CP).  

 Cositorile de pe motocositorile cu două axe sunt purtate frontal, figura 16, şi 

folosesc, în general, aparate de tăiere cu dublu cuţit, figura 16 a, respectiv 

aparate de tăiere rotative cu discuri, figura 16 b. Unele construcţii folosesc şi 

combinaţii dintre cositori cu dublu cuţit cu greble cu bandă transversală, figura 

16 c, pentru adunarea în brazdă a furajelor cosite, concomitent cu cositul.  

 Greblele, figura 17, care echipează motocositorile cu două axe pot fi de 

tipul: cu bandă transversală, figura 17 a, purtate frontal; rotative de răvăşit, 

figura 17 b, purtate în spate; greble rotative cu furci giratoare, figura 17 c, 

purtate pe spate.  

 Pentru mecanizarea lucrărilor de cosire şi greblare (răvăşire, întoarcere şi 

adunat în brazde) pe pajiştile situate pe terenuri cu panta până la 220 (40 %) 

Institutul de Cercetare-Dezvoltare  pentru Pajişti Braşov a conceput, realizat şi 

încercat un agregat de cosit şi greblat format din tractorul cu post inversat 

TPI 200, o cositoare frontală şi o greblă universală.  

 Tractorul cu post inversat TPI 200, figura 18, s-a realizat prin 

transformarea tractorului HART 200 DT în tractor cu post inversat prin 

efectuarea urmãtoarelor modificãri:   
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- înversarea vitezelor de mers ale tractorului, prin demontarea transmisiei 

centrale de pe diferenţialul punţii spate şi montarea unei alte transmisii centrale 

(pinion de atac şi coroanã), construitã special pentru acest scop şi prin 

demontarea şi montarea inversã a transmisiei centrale (pinion de atac şi coroanã) 

pe diferenţialul punţii motoare din faţã;  

- amplasarea corespunzătoare a comenzilor direcţiei, ambreiajului, frânei de 

serviciu, frânei de parcare, acceleraţiei de picior şi de mânã, distribuitorului 

hidraulic suplimentar, ambreiajului prizei de putere etc.; 
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- montarea inversă a scaunului de conducere, prin intermediul unui dispozitiv 

de prindere reglabil; 

 
- montarea de aripi noi metalice cu suporţi pentru faruri şi lãmpi de 

semnalizare;  

- montarea unor podele noi;  

- montarea unui alt cadru de rezistenţã cu acoperiş;  

- montarea unui cablaj nou la instalaţia electricã şi de iluminat şi semnalizare; 

- montare unui alt suport pentru lampa numãr şi altã placã pentru numãr şi 

farul de mers înapoi. 
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Principalele caracteristici tehnice ale tractorului cu post inversat TPI - 200 sunt 

urmãtoarele:  

 Motor  

- 
Tipul motorului Diesel cu doi cilindri cu injecţie directă, răcit 

cu lichid, tip UTB/2203; 

- Puterea nominală/turaţia nominală 14,7 kW (20 CP)/2600 rot./min; 

 Gama de viteze  

- La mersul înainte 8 viteze: 1,49...22,44 km/h;  

- La mersul spre înapoi 4 viteze: 1,93...5,73 km/h; 

 Priza de putere  

- 
Tipul  Independentă/sincronă cu ambreiaj propriu, amplasată 

frontal; 

- Turaţia prizei independente  540 rot./min; 

- 
Mecanism de suspendare În trei puncte de categoria 1 N,  

amplasat frontal şi acţionat hidraulic; 

 Ecartamentul  

- Faţă 1100; 1200; 1300; 1400 mm; 

- Spate 1100; 1200; 1300; 1400 mm; 

- Ampatamentul  1400 mm; 

- Garda minimă la sol 340 mm; 

-  Masa tractorului, fără greutăţi suplimentare 988 kg.  
 

Cositoarea frontalã pentru tractorul cu post inversat TPI – 200, figura 

18, este de tipul cu aparat de tãiere cu dublu cuţit..  

 Principalele pãrţi componente ale cositorii frontale sunt cadrul, aparatul de 

tãiere şi mecanismul de transmitere a mişcãrii la aparatul de tãiere.  

Cadrul, în formã de ,,U '', este o construcţie metalicã din ţeavã şi alte profile 

sudate. În partea din spate este prevãzut triunghiul de fixare la mecanismul de 

suspendare în trei puncte. Pe pãrţile laterale sunt fixate lagãre pentru 
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balansierele mecanismului de acţionare a cuţitelor, iar pe plãcile montate pe 

capetele cadrului se fixeazã aparatul de tãiere. 

 
Aparatul de tãiere, de tip cu dublu cuţit cu braţe de apãsare oscilante, este 

format dintr-o barã suport pe care sunt fixate braţele de apãsare oscilante 

superioare şi inferioare, cele douã cuţite, cele douã patine de copiere de pe 

capete împreunã cu separatorii de lan şi îngustãtorii de brazdã.  În spate pe cadru 

se monteazã lagãrele de la mecanismele de transmitere a mişcãrii la aparatul de 

tãiere.  

Acţionarea aparatului de tãiere se face de la priza de putere frontalã a 

tractorului prin intermediul unui arbore cardanic, a unei transmisii cu curele 

trapezoidale, a unui mecanism bielã-manivelã dublu şi a douã balansiere. 

Avantajul principal al folosirii celor douã cuţite, care se mişcã în sens opus unul 

faţã de celãlalt, constã în atenuarea considerabilã a vibraţiilor transmise de 

mecanismele biele-manivele balansiere, forţele ce apar anulându-se reciproc. 
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 Principalele caracteristici tehnice ale cositorii frontale pentru tractorul cu 

post inversat TPI – 200 sunt: 

- 
Tipul aparatului de tăiere  Cu dublu cuţit cu braţe de apăsare osicilante 

; 

-  Lăţimea teoretică de lucru 1,87 m; 

- Înălţimea teoretică de lucru 25 mm; 

- Cursa cuţitelor 40 mm; 

- 
Numărul curselor duble ale 

cuţitelor  

1080 c.d./minut la turaţia prizei de 540 

rot/min.;  

-  Capacitatea de lucru în funcţie de panta terenului  4,5-7 ha/sch.; 

-  
Consum specific de carburanţi în funcţie de panta 

terenului 

4,5-6,5 l/ha  

- Masa maşinii  116 kg.  
  

Grebla universală pentru tractorul cu post inversat TPI – 200, figura 19, 

este de tipul cu bandă transversală şi poate executa toate cele trei operaţii 

respectiv rãvãşitul, întorsul şi adunatul în brazdã al furajelor. Maşina este de 

tipul purtatã frontal şi acţionatã prin priza de putere frontalã a tractorului TPI -

200. 

Principalele pãrţi componente ale maşinii sunt: cadrul, cu triunghiul de 

suspendare şi picioarele de sprijin; mecanismul de greblare; transmisia 

mişcãrii de la priza de putere la mecanismul de greblare; roţile de sprijin şi 

reglaj; paravanul de îngustare a brazdei.  

Cadrul cu triunghiul de suspendare şi picioarele de sprijin este construit 

din profile şi ţevi patrate sudate. Picioarele de sprijin permit stocarea maşinii la 

decuplarea ei de pe tractor.  

Mecanismul de greblare este o bandã transversalã formatã din douã curele 

trapezoidale paralele pe care sunt fixate braţe cu gheare  elastice şi braţe de 

dirijare. Banda de greblare este fixatã pe doi tamburi, un tambur condus şi un 
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tambur conducãtor, iar braţele de dirijare controleazã mişcarea ghearelor astfel 

încât acestea sã nu antreneze furajul prin partea superioarã.  

Transmisia mişcãrii de la priza de putere a tractorului la banda de greblare 

se face prin intermediul unui arbore cardanic şi a unei transmisii cu curea 

trapezoidalã cu douã trepte de turaţie.  

Roţile de sprijin şi reglaj (în numãr de douã) sunt roţi pivotante pe pneuri. 

Reglajul poziţiei roţilor faţã de cadru se face în trepte de 20 mm.  

Paravanul de îngustare a brazdei, din tablã şi covor de cauciuc montate pe 

un cadru din ţeavã, se poate regla în suportul sãu, permiţând modificarea lãţimii 

brazdei de furaj adunate.  

 
Principalele caracteristici tehnice ale greblei cu bandã transversalã pentru 

tractorul cu post inversat TPI -200 sunt:  

- Tipul maşinii  Purtată frontal şi acţionată prin priza de putere frontală; 



TEHNOLOGII, MAŞINI ŞI INSTALAŢII PENTRU RECOLTAREA, ŞI CONSERVAREA  
SUB FORMĂ DE FÂN A FURAJELOR DE PE PAJIŞTI 

 57 

- 
Tipul organului activ Bandă transversală cu braţe şi gheare elastice 

dirijate; 

-  Lăţimea de lucru teoretică 2,0 m; 

- Nr. braţe cu gheare elastice 10 buc.; 

- Nr. de gheare de pe fiecare braţ 2 buc.; 

- 
Viteza benzii de greblare la turaţia 

prizei de putere de 540 rot/min.  

La treapta lentă: 4,7 m/s; 

La treapta rapidă: 6,5 m/s; 

-  Capacitatea de lucru în funcţie de panta terenului  5,6-8 ha/sch.; 

-  
Consum specific de carburanţi în funcţie de panta 

terenului 

3,5-5 l/ha  

- Masa maşinii 220 kg.  

 Tendinţele care se manifestã în ultimul timp în construcţia motocositorilor 

cu douã axe sunt:  

- montarea pe aparatul de tãiere a unei greble, de tip cu bandã transversalã, 

pentru formarea dintr-o singurã trecere a unei brazde de furaj verde necesar 

furajãrii zilnice, figura 16c; 

    - construirea de variante noi cu toate roţile directoare; 

 - mãrirea puterii acestora. 

 Ca urmare a mãririi puterii, noile maşini se îndreaptă tot mai mult spre o 

maşinã universalã asemãnãtoare cu tractoarele specializate pentru pante cu care 

se pot acţiona cositori rotative purtate frontal, cositori elicoidale, freze de lucrat 

solul, pluguri reversibile, remorci autoîncãrcãtoare de furaje etc. 

 Maşinile autopropulsate pentru pantă specializate pentru adunat din 

brazdă, încărcat şi transportat furaje  

 Maşinile autopropulsate specializate pentru adunat din brazdã, încãrcat şi 

transport furaje pe terenurile în pantã au toate cele 4 roţi motoare şi sunt 

echipate cu ridicãtor adunãtor din brazdã, mecanism de încãrcare-descãrcare şi 

benã de transport a furajelor. Aceste maşini sunt cele mai potrivite pentru 
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deservirea fermelor în care se transportã zilnic cantitãţi mari de furaj pentru 

furajare, însilozare sau pãstrare. 

 Particularităţile acestor maşini autopropulsate specializate, figura 20, sunt 

urmãtoarele:  

- dispunerea frontalã sau între axe a ridicãtorului adunãtor, de tip pick-up, şi a 

mecanismului de încãrcare în benã;  

 
- transportorul de pe platforma benei are un singur sens de mişcare - spre 

spatele maşinii;  

- mecanismul de încãrcare este parte integrantã (nedemontabilã) a maşinii.  

 Avantajele acestor maşini sunt:  

- pot prelua brazde integral sau aproape integral (pânã lângã garduri sau ziduri 

etc.), datoritã dispunerii frontale sau între axe a mecanismului de preluare din 

brazde;  

- cãlcarea brazdelor este redusã şi, drept urmare cerinţele impuse luminii 

(gãrzii) la sol sunt reduse;  

- urmãrirea uşoarã a brazdelor datoritã dispunerii frontale sau între axe a 

mecanismului de preluare din brazde;  
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- deraparea lateralã a roţilor la lucru pe curba de nivel nu deranjeazã procesul 

la preluarea frontalã sau deranjeazã puţin la preluarea dintre axe (prin mijloc), în 

comparaţie cu preluarea prin spate;  

- transmisia la transportorul platformei este simplã, mişcarea acestuia fiind 

doar într-un singur sens - spre spatele maşinii.  

Dezavantajele principale ale acestor maşini sunt:  

- universalitatea foarte redusã,  datoritã faptului cã montarea respectiv 

demontarea diferitelor agregate pe/de pe benã este foarte dificilã, iar în unele 

cazuri chiar imposibilã, deoarece agregatul de încãrcare este, practic, parte 

integrantã a autovehiculului de bazã;  

- montarea, în extremis, a unor echipamente, de exemplu de distribuit gunoi 

de grajd, conduce la modificarea defavorabilã a distribuţiei sarcinii pe cele douã 

axe;  

- transmiterea mişcãrii la axa spate este dificilã la maşinile la care mecanismul 

de preluare este amplasat între axele autovehicolelor. 

 Datoritã acestor dezavantaje maşinile autopropulsate specializate pentru 

strâns din brazde şi transportat furaje au cunoscut o dezvoltare limitatã, fiind 

înlocuite rapid  de şasiurile autopropulsate pentru pante.  

  Şasiurile autopropulsate pentru pante cu echipamentele de adunat din 

brazdã, încãrcat şi transportat  furaje  

 Şasiurile autopropulsate pentru pante, figura 21, s-au impus, în principal, 

datoritã faptului cã pot acţiona şi alte echipamente a cãror montare/demontare 

pe/de pe şasiul de bazã se face repede şi relativ uşor. Ideea universalitãţii acestor 

şasiuri autopropulsate pentru pante a mers pânã într-acolo încât acestea sã poatã 

acţiona greble rotative şi chiar cositori. În acest sens unii constructori au realizat 

mecanisme de ridicare (suspendare) şi prize de putere frontale, realizându-se 

chiar şasiuri cu ampatamentul reglabil. 
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  Ca soluţii tehnice generale aplicate majoritãţii variantelor constructive de 

şasiuri autopropulsate pentru pante cu echipamente de adunat, încãrcat şi 

transport furaje aflate în producţie (în special în ţãrile Alpilor) se pot menţiona 

urmãtoarele:  

- transmisie permanentã la roţile punţii din spate şi transmisie decuplabilã la 

roţile punţii din faţã, care sunt şi roţi de direcţie;  

- cutii de viteze cu minim 4 viteze, cu inversor cu cuplare uşoarã (prevãzute cu 

sincronizatoare pentru cuplare) şi cu protecţie împotriva cuplãrilor greşite (care 

ar putea conduce la accidente la lucru pe pantã);  

- dotarea, obligatorie, cu mecanisme de blocare a diferenţialului punţii 

motoare din spate;  

- crearea posibilitãţii de rotire transversalã în unghiuri largi a ansamblului axã 

faţã - motor - cutie de viteze şi cutie de distribuţie în raport cu ansamblul  axã 

spate cu bena şi mecanismele aferente, aceasta ca o mãsurã de prevenire a 

rãsturnãrii în lucru pe curba de nivel;  

- dotarea cu frânã de serviciu pe toate roţile, ultimele tipuri fiind echipate deja 

cu circuit dublu de frânare;  

- dotarea cu frânã de parcare eficientã;  
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- montarea, de regulã, pe puntea din spate de roţi duble între care sunt 

prevãzute rãzuitoare de noroi;  

- montarea pe roţile din faţã a unor anvelope de tracţiune cu lãţimea mare (tip 

Terra ) de obicei de 9 ";  

- amplasarea, de regulã, a mecanismului de preluare a furajului din brazdã, de 

tip pick - up, în spatele motocarului;  

- rolele de copiere a denivelãrilor de la mecanismul de preluare din brazdã 

sunt amplasate fie lateral (impun restricţii la lãţimea brazdelor care se adunã), 

fie în spatele mecanismului;  

- folosirea tot mai largã a unor mecanisme hidraulice pentru ridicarea - 

coborârea din/în lucru a echipamentelor de preluare a furajelor din brazde; 

- transportoarele de pe platformele benelor sunt de tip cu lanţ şi raclete, fiind 

prevãzute cu sisteme de variaţie a vitezei şi cu inversor pentru descãrcarea 

furajului;  

- benele de furaje sunt construite, de regulã, cu suprastructuri pliabile în 

funcţie de furajul care se transportã (fân sau masã verde);  

- folosirea de mecanisme de încãrcare a furajului în bene de tipuri constructive 

identice sau asemãnãtoare cu cele folosite pe remorcile autoîncãrcãtoare de 

furaje şi prezentate în figura 14;  

- folosirea unor mecanisme perfecţionate pentru deschiderea fãrã efort manual 

ridicat a obloanelor din spate, la descãrcarea benelor de furaj;  

- utilizarea unor mecanisme cu 4...8 cuţite de fragmentare a furajelor care se 

însilozeazã;  

- ampatamentul motocarelor se situeazã în limitele 2100...3200 mm, iar 

ecartamentul oscileazã în jurul a 1500mm;  

- greutatea proprie a autovehicolului de bazã este cuprinsã între 1200 şi 2000 

kg;  

- repartiţia optimã a greutãţii pe cele douã punţi se realizeazã cu echipamentul 

montat şi aflat sub sarcinã, când ambele axe sunt încãrcate la fel;  
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- majoritatea motocarelor moderne sunt echipate cu cabine de rezistenţã sau cu 

cabine climatizate;  

- amplasarea elementelor de comandã la postul de conducere este, fãrã 

excepţie, bunã. 

 În proiectarea şi fabricaţia actuală a şasiurilor autopropulsate pentru pante se 

acţionează în următoarele direcţii:  

- dotarea echipamentelor de adunat, încãrcat şi transport furaje cu distribuitor 

pentru administrarea furajelor în adãposturile de animale la furajarea zilnicã; 

- creşterea numãrului de cuţite la mecanismul de fragmentare;  

- standardizarea modului de prindere şi de acţionare a echipamentelor din 

dotarea motocarelor;  

- reducerea nivelului de vibraţii transmis postului de conducere prin folosirea 

suspensiei elastice pe puntea din faţã sau a amortizoarelor hidraulice;  

- reducerea nivelului de zgomot ce se transmite la conducãtor;  

- majorarea numãrului de trepte de viteze etc. 
 

6.3 Maşini şi  instalaţii pentru încărcarea şi aşezarea furajelor pe şire sau pe 

instalaţiile de uscare 

 Încărcatul  şi aşezatul pe fânar sau pe platforma de uscare influenţeazã, prin 

modul şi durata de executare, calitatea şi cantitatea fânului obţinut. Crearea unor 

densitãţi diferite în masa de furaj aşezatã pe platforma de uscare conduce la 

uscarea neuniformã a furajului prin ventilare şi la creşterea consumului de 

energie electricã necesarã acţionãrii ventilatoarelor. Capacitatea de uscare şi 

durata de executare a urcãrii şi aşezãrii furajului pe platforma de uscare sau 

depozitare înfluenţeazã direct proporţional durata de strângere şi depozitare a 

furajelor, duratã care îşi pune amprenta pe calitatea şi cantitatea furajului 

obţinut. Operaţiile de urcare şi aşezare a furajelor pe fânare sau pe platformele 

de uscare se pot mecaniza parţial sau total.  
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Mecanizarea parţială sau semimecanizarea se face prin folosirea 

încărcătoarelor frontale sau cu graifăr, montate pe tractoare sau autopropulsate, 

figura 22, iar aşezarea (repartizarea) uniformă a furajelor se face manual. 

Utilizarea încărcătoarelor frontale şi a celor cu graifăr pentru încărcarea 

furajului pe fânare şi platformele acoperite este limitată de spaţiul de acces 

necesar manevrării acestor utilaje. Ele dau rezultate bune mai ales la încărcarea 

furajelor pe şirele neacoperite (fig. 22 a).  
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Mecanizarea completă a lucrărilor de urcare şi aşezare a furajelor pe 

fânare sau pe platformele de uscare se poate realiza prin douã variante distincte 

de maşini şi echipamente. Prima variantã, figura 23, foloseşte: 

- o platformã de preluare şi dozare a furajului; 

- un transportor de alimentare; 

- un transportor pneumatic de furaje; 

- o instalaţie cu tuburi telescopice şi cu deflector de distribuire a furajului pe 

suprafaţa platformei de depozitare.  

 
Pe platformă se preia furajul de la remorca autoîncãrcãtoare sau de la şasiul 

autopropulsat pentru pante se dozează şi se transportă la transportorul 

pneumatic, care îl trimite prin tubulatura de conducere telescopică şi îl 

repartizează uniform pe platforma de depozitare cu ajutorul deflectorului. 
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Tubulatura telescopicã ca şi deflectorul de descãrcare a furajului sunt acţionate 

electromecanic şi sunt dirijate de la distanţã. 

 Avantajul principal al acestei variante de încãrcare şi aşezare a furajelor 

constă în faptul cã se obţine o densitate uniformã a furajului în oricare punct de 

pe platforma de depozitare. 

 A doua variantã, figura 24, foloseşte instalaţii cu graifãr care se plimbã pe 

una sau două şine, montate deasupra fânarului sau platformei de uscare şi pe 

lungimea acestora. Acţionarea şi mişcarea graiferului se face electromecanic sau 

hidraulic prin comandã de la distanţã sau din cabina de comandã montatã 

deasupra platformei de depozitare. 
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 Furajul descãrcat la capãtul platformei de depozitare din remorcile 

autoîncãrcãtoare sau din echipamentele acţionate cu şasiurile autopropulsate 

pentru pante este preluat cu graifãrul (în porţii a cãror mãrime depinde de 

capacitatea furcilor  graifãrului), ridicat, transportat şi aşezat în zona doritã pe 

platforma de depozitare.  

 Dezavantajele principale al instalaţiilor cu graifăr utilizate la încărcarea şi 

aşezarea furajelor pe fânare sau platforme de uscare sunt următoarele:  

 - densitatea furajului încãrcat şi aşezat pe platforma de depozitare nu este 

întotdeauna uniformã, ea depinzând în principal de profesionalismul 

operatorului;  

 - construcţia adăpostului trebuie să permită montarea şi funcţionarea 

instalaţiei cu graifăr;  

 - spaţiul necesar montării şi funcţionării instalaţiei cu graifăr reduc din 

spaţiul de depozitare a fânarului sau platformei de uscare. 

 

6.4. Instalaţii pentru definitivarea uscării fânului prin ventilare cu aer rece 

 La uscarea prin ventilare se folosesc diferite instalaţii, figura 25, montate 

chiar pe platformele de depozitare şi pãstrare a furajelor. Instalaţiile sunt 

montate în partea inferioară a şirei, fânarului sau platformei de depozitare şi 

constau în general dintr-un ventilator şi o reţea de canale pentru distribuirea 

aerului în masa de fân. Ventilatorul trimite aerul într-un sistem de canale format, 

în general, dintr-un canal principal, canale laterale sau grătare şi tuburi de 

conducere, prin care aerul este repartizat în masa de furaj.  

 Primele şi cele mai simple instalaţii sunt montate chiar sub şira de fân, figura 

25 a şi b. În funcţie de modul de amplasare a canalului principal de ventilare 

aceste instalaţii sunt de două tipuri: cu canal la suprafaţã, figura 25 a, respectiv 

cu canal semiîngropat, figura 25 b. O astfel de instalaţie se compune din 

ventilatorul 1, canalul principal de ventilare 2, canalele secundare laterale 3 şi 

tuburile cu dop 4 pentru difuzarea aerului în masa de furaj. Astăzi este de 
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recomandat ca toate fânarele acoperite care se construiesc sau se modernizează 

să fie prevăzute cu instalaţii de ventilare a fânului.  

 
 O instalaţie mai modernã de uscare cu aer rece, care se recomandă noilor 

fânare acoperite, figura 25 e, s-a obţinut prin realizarea urmãtoarelor 

îmbunãtãţiri la instalaţiile de uscare cu aer rece prezentate anterior: înlocuirea 

canalului principal şi a canalelor secundare cu o camerã de uniformizare formatã 

prin delimitarea lateralã şi pe capete cu zid, cu înãlţimea de 0.6...1 m, a podelei 

platformei de uscare şi prin montarea pe acest zid a unui grãtar plasã din fier 

beton pe care se aşeazã furajul supus uscãrii; folosirea a douã ventilatoare 

montate dezaxat pe capetele camerei de uniformizare. Pentru distribuirea aerului 
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în masa de furaj se folosesc aceleaşi tuburi cu dop 4, ca la uscãtoarele clasice. 

Aceste tuburi cu dop au diametrul de 30...40 cm, iar înãlţimea de 2...2.5 m egalã 

cu grosimea stratului de furaj care se aşează odată pe uscător în vederea uscării. 

Numărul lor se calculează astfel încât fiecãrui tub sã-i revinã o suprafaţã de 5..7 

m2 de platformã de uscare.  

 Aşezarea urmãtorului strat de furaj se face când umiditatea stratului anteriror 

supus uscãrii a scãzut sub 25 %. Pe mãsura aşezãrii stratului nou de furaj se 

procedeazã la ridicarea treptatã a tuburilor cu dop 4. Uscarea furajului se 

considerã încheiatã când umiditatea ultimului strat a scãzut sub 20 %. Controlul 

se face astfel: dupã o pauzã de 12 ore se pun în funcţiune ventilatoarele şi dacã 

aerul care iese din furaj este rece, atunci uscarea s-a finalizat şi furajul se va 

pãstra fãrã pierderi. Dacã aerul care iese din furaj este cald se continuã 

ventilarea pânã la uscarea completã.  

 Se folosesc de asemenea şi instalaţii speciale de uscare cu grătare, figura 25 

c, montate în partea inferioară a spaţiului de depozitare de deasupra 

adăpostului de animale. Locul canalelor secundare laterale este luat în acest caz 

de o reţea de canale pentru repartizarea aerului în masa de fân. Înălţimea 

spaţiului de depozitare fiind mai redusă, nu mai sunt necesare tuburi verticale cu 

dop.  

 O variantă specială de instalaţie de uscare şi depozitare a fânului o 

reprezintă fânarul de tip turn prezentat în figur 25 d. Canalul principal de 

ventilare este constituit în acest caz dintr-n tub cu pereţii perforaţi aşezat pe 

verticală, pe axa fânarului. Nu mai sunt necesare nici canale secundare de 

ventilare, nici tuburi de conducere cu dop. Pereţii laterali ai fînarului sunt 

perforaţi pentru a facilita ieşirea aerului. Spre deosebire de uscătoarele 

prezentate anterior, la care procesul de uscare a fânului are loc dinspre partea 

inferioară spre partea superioară, la acest fânar, uscarea are loc dinspre centru 

spre periferie.   
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 6.4.1. Calculul instalaţiilor de uscare prin ventilare cu aer rece a fânului 

Pentru calculul instalaţiilor de uscare cu aer rece se porneşte de la debitul 

de aer rece necesar pentru uscarea unei tone de furaj (cu umiditatea iniţialã de 

40 %) care are valoarea de 1100...1300 m3 aer/h. În funcţie de grosimea unui 

strat de furaj supus odatã uscãrii (2...2.5 m), de densitatea acestuia (specificã în 

funcţie de compoziţia botanicã a furajului, de ciclul de recoltare, etc.) şi de 

cantitatea de furaj care se urmãreşte a se usca, se poate calcula suprafaţa 

uscãtorului şi ventilatoarele necesare. 

Mărimea instalaţiei se calculează după necesarul de fân, F, a fermei 

respective. Acesta se calculează pe baza consumului zilnic de fân, numărul 

zilelor de furajare în iarnă şi numărul animalelor ce trebuiesc furajate. Mărimea 

suprafeţei de depozitare a unei instalaţii se situează de regulă între 100 şi 150 

m2, mai rar la 200 m2. La suprafeţe mai mari se împarte instalaţia în mod util în 

suprafeţe singulare şi se utilizează mai multe ventilatoare. Cunoscând 

dimensiunile reale ale platformei şi înălţimea maximă a fânului care se poate 

aşeza pe platforma respectivă se poate calcula numărul de instalaţii de uscare, N,  

folosind relaţia: 

ρ×××
=

hLB
FN     unde:  

- F – reprezintă necesarul de fân al fermei, în [kg]; 

- B - este lăţimea utilă a platformei instalaţiei de uscare, în [m];  

- L – este  lungimea utilă a platformei instalaţiei de uscare, în [m]; 

- h – înălţimea maximă a fânului care se poate aşeza pe platforma de uscare 

respectivă, în [m]; 

- ρ - masa volumetrică a fânului, în [kg/m3].  

În tabelul următor se dau câteva valori ale mesei volumetrice a fânului în vrac 

din diferite specii de plante şi de diferite calităţi, respectiv a fânului balotat la 

umiditatea de păstrare de 17 %.  
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Masa volumetrică a fânului la umiditatea de 17 % 
 

Specificaţie Masa volumetrică  
[kg/m3] 

0 1 
Fân în vrac 
Fânul de lucernă sau trifoi 57...75 
Fânuri de borceag, amestecuri de lucernă sau trifoi cu diferite 
ierburi, fânul natural cu procent mare de leguminoase 

55...70 

Fânul natural de ierburi mărunte (de deal şi munte) de calitate 
superioară  

50...65 

Fânul cultivat din graminee de talie înaltă  45...62 
Fân natural (de deal şi munte) de calitate mijlocie  42...55 
Fân balotat 
Fân balotat în baloţi paralelipipedici mici 130...170 
Fân balotat în baloţi rotunzi sau paralelipipedici mari 80...130 

 

Debitul necesar de aer se dă, de regulă, pentru instalaţiile de ventilare a 

fânului în m3/s pentru fiecare m2 de suprafaţă de bază.  

În zonele cu clima uscată se recomandă un debit specific de aer de 0,06 m3/s 

pentru fiecare m2 (200-250 m3/h pe fiecare m2) de suprafaţă de uscare. La climă 

mai umedă, de exemplu în zona colinară sau montană, se recomandă un debit 

specific de aer de 0,08 până la 0,12 m3/s pentru fiecare m2 (300 până la 450 m3/h 

pe fiecare m2) de suprafaţă de uscare. Cifrele sunt valabile pentru instalaţii de 

suprafaţă la o înălţime a stratului de 2 m ca şi pentru fân cu greutatea 

volumetrică de la 60 la 100 kg/m3 la umiditatea finală de 20 %. Debite mai mari 

de aer sunt necesare atunci când instalaţia nu are sau are pereţi laterali 

insuficient de etanşi şi de aceea lucrează cu pierderi de aer.   

Presiunea aerului de ventilare  însumează 30 mm H2O pentru o înălţime 

totală a şirei de fân de 5 până la 6 m la o masă volumetrică a furajului de până la 

100 kg/m3.  

 Dacă masa volumetrică este mai ridicată, precum la fânul de fâneaţă tocat 

scurt depus în mod obişnuit umed, atunci este necesară o presiune a aerului de 
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până la 50 mm H2O. Presiunea aerului de ventilare este mai mare în cazul în 

care se usucă fânul sub forma de baloţi. Aceasta atinge valoare de până la 80 

mm H2O. 

  

 6.5. Instalaţii pentru definitivarea uscării fânului prin ventilare cu aer cald 

produs in instalaţii de captare a energiei solare 

Uscarea cu aer cald produs în instalaţii solare se aplicã cu succes la uscarea 

furajelor, cu atât mai mult cu cât perioada de recoltare coincide cu perioada de 

insolaţie maximã. Uscarea, în acest caz, se face în straturi, primul strat 

reprezentând 40 % din cantitatea totalã de furaj. Pe timp de ploaie de scurtã 

duratã se va ventila cu aer rece. 

In funcţie de disponibilităţile existente in ferme (construcţii, curent 

electric etc.) se pot utiliza următoarele tipuri de instalaţii solare de producere a 

aerului cald necesar ventilării: 

- instalaţiile cu captatori integraţi în acoperiş; 

- instalaţii cu captatori amplasaţi pe acoperişul existent; 

- instalaţii cu tuburi de polietilena.  

Instalaţia cu captatori solari integraţi în acoperiş necesită o construcţie 

nouă de acoperiş, iar panourile solare folosite în acest scop trebuie să fie etanşe 

şi sã nu permitã infiltraţii ale apei care sã provoace degradarea furajului.  

În figura 26 este dată schema constructivă a unui uscător de fân cu captatori 

solari integraţi în acoperiş realizat şi încercat la ICDP Braşov.  

Aerul încălzit de suprafaţa de captare 1, care îndeplineşte şi rolul de acoperiş al 

fânarului respectiv, are expoziţie sudică şi un unghi de înclinare de 250 faţă de 

orizontală, este aspirat şi refulat de ventilatoarele centrifugale 2 prin conductele 3. 

Aerul refulat ajunge prin canalul principal în camera de uniformizare din partea 

inferioară a platformelor de uscare, de unde este repartizat prin grătare în masa de 

furaj supus uscării. Uscătorul cuprinde două platforme de uscare, fiecare platformă 

având ventilator propriu şi folosind aceeaşi suprafaţă de captare. Între cele două 
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platforme de uscare, pe mijlocul uscătorului, este lăsat un culoar de acces pentru 

mijloacele de transport (tractor cu remorca autoîncărcătoare) şi a celor destinate 

încărcării-descărcării furajului pe şi de pe platformele de uscare. 

 
Utilizarea a două platforme de uscare face posibilă încărcarea alternativă a 

furajului. Astfel, în timpul uscării stratului de furaj de pe o platformă se încărca un 

alt strat de furaj pe cealaltă platformă. Pentru diminuarea temperaturii aerului 

refulat în masa de furaj, în orele de amiază a zilelor toride de vară, instalaţia este 

prevăzută cu camere de omogenizare şi amestecare a aerului cald, aspirat din 

suprafaţa de captare, cu aerul atmosferic aspirat prin clapetele 6.    

Principalele caracteristici tehnice ale uscătorului de fân cu energie solară sunt: 

- Mărime suprafaţă de captare  540 m2; 

- Tipul ventilatoarelor folosite  Centrifugale; 

- Numărul de ventilatoare 2 buc.; 

- Puterea unui ventilator 10,5 kW; 

- Debitul de ventilare  15.000 m3; 

-  Număr platforme de uscare  2 buc.; 

- Capacitatea de uscare 400 t. 
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Instalaţia cu captatori solari amplasaţi pe acoperiş trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: 

- masa specifică a captatorilor solari care se pot aşeza pe acoperiş trebuie să 

fie redusă; 

- preţul de cost al captatorilor solari folosiţi să fie accesibil pentru 

gospodăriile particulare. 

Ţinând cont de aceste aspecte ICDP Braşov a proiectat şi executat un nou tip 

de captator solar, un captator solar uşor, figura 27. 

 
Acest captator s-a executat din următoarele materiale uşoare: şipci din 

scândură de brad pentru realizarea ramelor (superioară şi inferioară); pânză din 

fibră de sticlă, vopsită în negru cu care s-a acoperit partea superioară a patului 
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termic de protecţie; pânză de sac pentru partea inferioară a patului termic de 

protecţie; fân sau talaş pentru patul termic de protecţie; folie de plastic specială, 

transparentă, pentru partea superioară. 

Folosirea, acestor materiale este posibilă deoarece utilizarea captatorilor 

respectivi este prevăzută a se face doar în anotimpul cald. Pe timpul 

anotimpurilor reci captatorii se demontează de pe acoperiş şi se păstrează în 

încăperi acoperite.  

Suprafaţa unui captator uşor este de 1, 41 m2. 

Masa specifică a suprafeţei de captare este de 5,5 Kg/m2.  

În funcţie de mărimea suprafeţei acoperişului, pe care se vor monta, se 

calculează numărul de captatori uşori folosind formula: 

cu

au
cu s

Sn = ,  în [bucaţi], unde: 

- ncu – reprezintă numărul necesar de captatori; 

- Sau – reprezintă suprafaţa de acoperiş utilizabilă pentru montarea 

captatorilor solari în [m2]; 

- Scu – reprezintă suprafaţa utilă a unui captator solar în [m2].  

     Captatorii uşori se montează pe acoperiş, lipiţi unul de altul pe laturile 

lungi şi scurte, până la formarea suprafeţei de captare dorite. Admisia aerului 

atmosferic se poate face prin partea de sus (spre coamă) sau prin parţile 

laterale ale acoperişului, iar absorbţia aerului încălzit de panouri prin partea 

opusă, unde se montează un colector care este legat la ventilatorul de 

antrenare printr-o tubulatură.    

Aerul sub presiune este trimis de ventilator prin canalul principal, canalele 

secundare şi tuburile cu dop în masa de furaj depozitată pe platforma de uscare.  

Instalaţiile cu tuburi de polietilenă, figura 28, folosesc soluţii simple pentru 

preîncălzirea aerului necesar uscării fânului.   

Soluţia din figura 28 a reprezintă o cale simplă de uscare a fânului aşezat pe 

suporţi, pretabilă pentru zona colinară. Pentru aceasta tubul de polietilenă 
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neagră este amplasat în aval faţă de suportul tip piramidă. Aerul încălzit de 

razele solare creează un curent ascendent, fiind condus spre partea superioară a 

tubului de polietilenă montat în partea inferioară a suportului cu fân. Se 

realizează astfel, în masa de fân, un curent de aer preîncălzit, care conduce la 

scurtarea timpului necesar definitivării uscării.  

 
La celelalte instalaţii din figura 28 (b, c şi d) aerul încălzit în tuburile din 

folie de polietilenă este trimis prin masa de fân cu ajutorul ventilatoarelor 
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axiale. Instalaţia din figura 28 d foloseşte pentru încălzire două tuburi, un tub 

interior din polietilenă neagră, respectiv un tub exterior din folie transparentă. 

Prin aceasta creşte randamentul de încălzire a aerului. Pentru realizarea, 

montarea şi amplasarea pe teren a tuburilor de polietilenă se folosesc rame 

suport din oţel şi diferite materiale de fixare (pământ, pietre, cărămizi etc.). 

Instalaţiile care folosesc ventilatoare se montează pe latura sudică, imediat în 

apropierea platformei de uscare, astfel încât să aibă acces la sursa de energie 

electrică necesară acţionării ventilatoarelor şi să nu fie deranjată încărcarea şi 

aşezarea fânului pe uscător.  

 

În lipsa fondurile necesare construcţiei unei instalaţii cu panouri solare 

recomandăm ca admisia aerului la ventilatorul instalaţiei de uscare cu aer rece 

să se facă dintr-o incintă cu un acoperiş care are deschiderea sudică şi este 

format din materiale transparente (ţiglă de sticlă, panouri de plastic transparente 

etc.). Prin aceasta, datorită efectului de seră, se reuşeşte ridicarea temperaturii 

aerului de uscare cu cel puţin 1-20 peste temperatura aerului absorbit direct din 

atmosferă. Această incintă, care necesită o investiţie redusă, poate fi făcută 

printr-o prelungire a acoperişului, având şi rolul important de protecţie a 

instalaţiei de ventilare împotriva intemperiilor. 
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7. ORGANIZAREA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR  
 

Obţinerea celor mai bune rezultate la aplicarea noilor tehnologii de recoltare, 

pregătire şi conservare sub formă de fân a furajelor de pe pajişti depinde în 

primul rând de organizarea ştiinţifică a lucrului, astfel ca să se poată obţine:  

- încadrarea în epoca optimă de recoltare;  

- scurtarea perioadei de recoltare şi pregătire a fânului;  

- reducerea pierderilor cantitative şi calitative de furaje prin executarea unor 

lucrări de bună calitate;  

- capacităţi de lucru ridicate;  

- consumuri energetice specifice reduse.   

O organizare eficientă a lucrului presupune în primul rând luarea celor mai 

adecvate măsuri pentru a respecta cu stricteţe noile tehnologii. 

 

7.1. Măsuri pentru încadrarea în epoca optimă de recoltare  

Pentru asigurarea unei buni funcţionări a agregatelor este necesară realizarea 

corespunzătoare a verificării stării tehnice, a întreţinerilor, reviziilor tehnice şi 

reparaţiilor.  

 Verificarea, întreţinerea, revizia tehnică şi reparaţia maşinilor  

La cositori se înlocuiesc: degetele rupte; plăcuţele contratăietoare deformate, 

ştirbite, sparte şi cu grad ridicat de uzură; lamele de tăiere deformate, sparte, 

ştirbite, fisurate şi care nu se mai pot ascuţi (datorită uzurii avansate); plăcuţele 

de ghidare uzate; braţele de apăsare oscilante cu silenblocul (din cauciuc) 

desprins de pe bolţ sau îmbătrânit; plăcile de ghidare deformate cu grad ridicat 

de uzură sau fisurate; plăcile elastice de apăsare fisurate sau uzate; bolţurile 

uzate de fixare a cuţitelor de la aparatul de tăier rotativ; patinele de reglaj a 
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înălţimii de tăiere cu grad ridicat de uzură, care nu se mai pot recondiţiona (prin 

încărcări metalice etc.).  

Se verifică: fixarea pe degete a plăcuţelor contratăietoare (strângerea 

niturilor slăbite); strângerea degetelor pe bara port degete; fixarea lamelor 

tăietoare pe lama port lame (prin strângerea niturilor slăbite şi completarea cu 

nituri noi); fixarea cepurilor de pe lamele tăietoare de la aparatul de tăiere cu 

dublu cuţit cu braţe oscilante (prin strângerea niturilor slăbite); fixarea pe axe a 

discurilor la aparatele de tăiere rotative cu discuri; fixarea tamburilor pe cadru la 

cositorile rotative cu tamburi; strângerea pe masa de tăiere a tălpilor cu patinele 

separatoarelor de lan şi limitatoarele de brazde, strângerea masei de tăiere a 

cositorii pe cadrul maşinii.  

Se repun în stare de funcţionare prin ascuţire lamele contracuţit de pe degete 

ca şi lamele tăietoare ale cuţitelor. Grosimea tăişului lamelor tăietoare să fie de 

25...30 µm. Procesul de tăiere al plantelor de pe pajişti este satisfăcător atâta 

timp cât grosimea tăişului nu depăşeşte 80 µm. Unghiul de ascuţire al tăişurilor 

lamelor tăietoare de la aparatul de tăiere cu degete este cuprins între 19 şi 250. 

Unghiul de ascuţire al tăişurilor lamelor tăietoare ale celor două cuţite de la 

aparatul cu dublu cuţit are valori cuprinse între 20 şi 450. Valorile mici sunt 

pentru aparatul cu plăci de ghidare (de pe vindrovere) iar valorile mari (35...450) 

sunt pentru aparatele cu braţe oscilante de pe cositori. Unghiul de ascuţire al 

cuţitelor de la cositorile rotative are valori cuprinse înte 22 şi 450. Respectarea 

unghiurilor de ascuţire prescrise de constructor are importanţă deosebită pentru 

obţinerea performanţelor tehnice scontate, în special la aparatele de tăiere cu 

dublu cuţit cu braţe oscilante. Un unghi mai mic produce uzura rapidă a 

tăişurilor ceea ce produce scurtarea timpului de utilizare dintre două ascuţiri 

consecutive a cuţitelor, iar un unghi mai mare conduce la creşterea rezistenţei de 

tăiere a plantelor şi ca urmare majorarea consumului specific de carburanţi, 

respectiv uzuri mai mari în mecanismele de acţionare a cuţitelor. 
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La mecanismele de acţionare a cuţitelor se înlocuiesc: lagărele care prezintă 

uzuri (jocuri mari) de pe butoanele manivelelor, de la balansiere, din bielete etc.; 

articulaţiile sferice cu jocuri mari de la aparatul cu dublu cuţit; piesele 

deformate sau fisurate (biele, bielete, balansiere, lame elastice, plăci de fixare 

etc.). Se gresează cu lubrifiant lagărele, articulaţiile sferice etc.  

La sistemul de transmisie a mişcării de la sursa energetică la mecanismele de 

acţionare a cuţitelor sau la rotoarele cu cuţite ale cositorilor rotative se 

înlocuisesc: curelele uzate; lagărele uzate (rulmenţii, bucşile de uzură etc.) roţile 

dinţate uzate; articulaţiile sferice etc. Nu se admite lipsa apărătorilor de protecţie 

la: transmisiile cu curele; la mecanismele de acţionare a cuţitelor; la arborii 

cardanici de acţionare; la aparatele de tăiere rotative (a şorţurilor de protecţie) 

etc. Se gresează, se verifică şi se completează cu lubrifiant lagărele, carcasele 

transmisiilor etc.       

Se verifică starea tehnică a celorlalte părţi componente ale cositorilor. Nu se 

admit deformări ale părţilor componente, crăpături sau fisuri ale acestora. 

Mecanismele de reglare a poziţiei mesei de tăiere faţă de direcţia de înaintare ca 

şi cele de siguranţă să fie în stare de funcţionare. 

La echipamentele de condiţionat furaje: se recondiţionează braţele şi 

ghearele de frângere sau defibrare a plantelor, dacă acestea sunt uzate şi 

deformate. Braţele şi ghearele rupte se înlocuiesc; se recondiţionează bolţurile 

de montare pe rotor a braţelor şi ghearelor de frângere sau defibrare a tulpinilor, 

dacă acestea sunt uzate sau deformate; se recondiţionează stratul superior de la 

valţurile de strivire dacă acesta prezintă un grad ridicat de uzură; se verifică şi 

gresează rulmenţii de la rotoarele cu braţe sau gheare de frângere sau defibrare a 

plantelor;  se verifică şi gresează rulmenţii de la valţurile de strivire. Rulmenţii 

uzaţi se înlocuiesc; se verifică funcţionarea mecanismului de reglare a presiunii 

dintre valţurile de strivire a plantelor. La sistemul de transmisie a mişcării de la 

sursa energetică la rotoarele cu braţe şi gheare de frângere sau defibrare, 

respectiv la valţurile de strivire se înlocuisesc curelele, lagărele (rulmenţii, 
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bucşile de uzură etc.) şi roţile dinţate uzate. Nu se admite lipsa apărătorilor de 

protecţie la transmisiile cu curele; la transmisiile cu roţi dinţate, la arborii 

cardanici de acţionare; la aparatele de condiţionat prin frângere sau defibrare (a 

şorţurilor de protecţie) etc. Se gresează, se verifică şi se completează cu 

lubrifiant lagărele, carcasele transmisiilor etc.       

La greble se: înlocuiesc ghearele elastice rupte sau deformate; se înlocuiesc 

curelele deformate (alungite etc.) de la greblele cu bandă transversală; se 

verifică starea tehnică a braţelor port gheare elastice, iar cele deformate se 

recondiţionează sau se înlocuiesc; se verifică starea tehnică a roţilor de copiere 

şi a mecanismelor de reglare  a înălţimii de lucru (presiunea şi starea pneurilor, 

starea rulmenţilor şi funcţionarea mecanismelor etc.). La sistemul de transmisie 

a mişcării de la sursa energetică la organele active ale greblelor (banda 

transversală la grebla transversală, rotoarele cu gheare la greblele rotative) se 

verifică şi, la nevoie, se înlocuiesc: curelele uzate; lagărele uzate (rulmenţii, 

bucşile de uzură etc.) roţile dinţate uzate etc. Nu se admite lipsa apărătorilor de 

protecţie la: transmisiile cu curele; la  arborii cardanici de acţionare etc. Se 

gresează, se verifică şi se completează cu lubrifiant lagărele, carcasele 

transmisiilor etc.       

Se verifică starea tehnică şi se recondiţionează celelalte părţi componente ale 

greblelor precum roţile de copiere şi reglaj, paravanele de îngustare a brazdelor 

etc.  

La remorcile autoîncărcătoare de furaje şi la echipamentele de adunat, 

încărcat şi transport furaje de pe şasiurile autopropulsate pentru pante se 

verifică, întreţine şi repară toate subansamblele componente.  

La echipamentul de adunare din brazdă se verifică şi recondiţionează carcasa 

de la pick-up, se înlocuiesc ghearele elastice îndoite sau rupte, se verifică şi se 

gresează lagărele de la tijele port gheare, de la pick-up şi de la roţile sau rolele 

de copiere, se verifică şi se reglează mecanismul de ridicare/cobărâre din/în 
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lucru a pick-upului, se verifică şi întreţine elementele componente ale 

mecanismului de antrenare, se verifică funcţionarea în gol a mecanismului.   

La mecanismul de ridicare a furajelor în bene se verifică şi recondiţionează 

degetele, barele, braţele şi furcile de alimentare; se recondiţionează rolele, 

camele şi pârghiile componente; se verifică şi gresează lagărele componente; se 

verifică şi întreţine elementele componente ale mecanismului de antrenare, se 

verifică funcţionarea în gol a mecanismului.   

La dispozitivul de tăiere se verifică funcţionarea mecanismului de acţionare; 

se verifică şi recondiţionează cuţitele de fragmentare; se verifică şi gresează 

articulaţiile mecanismului de acţionare.   

La transportorul de pe platforma benei se verifică şi reglează lungimea 

lanţurilor cu raclete, se verifică starea racletelor, se recondiţionează racletele 

uzate sau deformate, se face întreţinerea lagărelor de la tamburii de antrenare, se 

verifică şi întreţine elementele componente ale mecanismului de antrenare 

împreună cu variatorul şi inversorul, se verifică funcţionarea în gol a 

transportorului.  

Se verifică starea tehnică şi se recondiţionează celelalte părţi componente ale 

remorcilor precum bena, oblonul din spatele benei şi mecanismul de deschidere 

acestuia,  sistemul de rulare, instalaţia de frânare şi cea electrică.  

La maşinile autopropulsate destinate recoltării furajelor pe terenurile în 

pantă  se verifică, întreţine şi repară toate părţile componente ale acestora.  

La motorul termic de acţionare se verifică starea de funcţionare, se fac 

lucrările de întreţinere (schimb de ulei, filtre etc.) şi de reparaţie conform 

diagnosticării şi prescripţiilor din notiţa tehnică.  

La transmisia maşinii pentru autodeplasare se verifică starea de funcţionare a 

ambreiajului, cutiei de viteze şi a transmisiilor finale, se fac lucrările de 

întreţinere (completat, schimbat ulei etc.) şi se remediază eventualele defecţiuni. 
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La transmisia la prizele de putere se verifică starea de funcţionare a cuplajelor 

de acţionare, a transmisiilor cardanice şi se fac lucrările de întreţinere ale 

acestora (gresări etc.). 

La sistemul de rulare se verifică presiunea din pneuri, starea acestora, jocurile 

din rulmenţi şi din mecanimul de direcţie, funcţionarea servomecanismului 

direcţiei.   

O atenţie deosebită trebuie acordată verificării stării de funcţioanare a 

sistemului de frânare de serviciu şi de parcare. Verificare funcţionării şi 

eventualele intervenţii se vor face cu personal calificat, care să ateste siguranţa 

în exploatare a agregatului.  

Se verifică starea tehnică şi se recondiţionează instalaţia de iluminare şi de 

semnalizare pentru deplasarea în siguranţă pe drumurile publice.  

Verificarea, întreţinerea şi repararea echipamentele şi maşinile agricole din 

componenţa agregatelor autopropulsate pentru recoltat furaje pe terenuri în 

pantă se fac conform celor menţionate în capitolele anterioare referitoare la 

aceste maşini.  

 Reglajele echipamentelor şi maşinilor de recoltat furaje 

Regaljul maşinilor de cosit furaje au rolul de a realiza cu stricteţe condiţiile 

tehnice impuse pentru o bună funcţionare a maşinilor, încât să permită 

respectarea cerinţelor agrotehnice impuse lucrării de cosire a plantelor.  

Prncipalele reglaje ale cositorilor de furaje constau în: 

1. Reglajul aşezării în acelaşi plan a lamelor contracuţit de pe degete prin 

îndoirea degetelor folosind o pârghie sau prin ciocănire. Verificarea se face 

la plăcile contracuţit şi la vârful degetelor folosind o sârmă subţire sau o 

sfoară bine întinsă pe toată lăţimea; 

2. Reglajul aşezării în acelaşi plan a plăcilor de ghidare inferioare şi a braţelor 

oscilante inferioare de la aparatele cu dublu cuţit prin slăbirea şuruburilor 

de fixare pe bucşe şi deplasarea acestora pe verticală. Verificarea se face la 
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suprafaţa de aşezare a cuţitului inferior folosind o sârmă subţire sau o 

sfoară bine întinsă pe toată lăţimea; 

3. Reglarea jocului lateral al cuţitului prin deplasarea plăcilor de ghidare în 

orificiile alungite. Jocul maxim admis este de 1 mm;  

4. Reglarea jocului vertical între lamele cuţitului şi lamele contracuţitului 

conform cu următoarele prescripţii:  

- Când se foloseşte cuţitul cu lame cu tăişul neted trebuie ca lama tăietoare 

să se reazeme în partea sa anterioară (la vârf) pe lama contracuţit (de pe 

deget),iar în partea posterioară pe placa de ghidare. Jocul admis în partea 

posterioară între lama tăietoare şi lama contracuţit este de 0,3...1mm; 

- Când se foloseşte cuţitul cu  lama cu tăişul zimţat trebuie ca lamele 

tăietoare să nu se sprijine pe lama contracuţit (de pe degete). Jocul 

recomandat în acest caz între lama tăietoare şi lama contracuţit este 

variabil şi nu trebuie să depăşească 0,5 mm în partea anterioară (la vârful 

lamei cuţitului) respectiv 1,0 mm la partea posterioară. Aceste jocuri se 

obţin prin reglarea ghidajelor cuţitului, prin reglarea plăcilor de presiune 

(cu şuruburi de reglaj, prin îndoire sau prin adăugare sau scoatere de 

plăcuţe de reglaj între ghidajele cuţitului şi plăcile de presiune);  

5. Reglajul apăsării prevăzute între lamele tăietoare ale celor două cuţite de la 

aparatele cu dublu cuţit prin tensionarea corespunzătoare a plăcilor de 

ghidare superioare (la aparatele cu plăci de ghidare) respectiv a arcurilor 

lamelare de la braţele oscilante superioare (la aparatele cu braţe oscilante);  

6. Reglajul poziţiei cursei cuţitelor cu respectarea instrucţiunilor de montaj a 

elementelor active ale aparatelor de tăiere în conformitate cu indicaţiile 

cuprinse în notiţele tehnice ale maşinii respective; 

7.  În lipsa notiţelor tehnice reglajul se va face ţinând cont de următoarele 

indicaţii:  

- la aparatul de tăiere cu degete cu tăiere mijlocie la care cursa cuţitului este 

S=p=1,5po, trebuie ca , la punctele extreme ale cursei cuţitului (la capetele 
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cursei), axa de la fiecarea a doua lamă tăietoare să se suprapună pe axa 

fiecărui al treilea deget; 

- la aparatul de tăiere fără degete trebuie ca la punctele extreme ale cursei 

cuţitului (la capetele cursei) axele lamelor tăietoare să se suprapună pe 

axele lamelor contratăietoare (montate pe bară în locul degetelor); 

- la aparatul de tăiere cu două cuţite cu plăci de apăsare şi ghidare la care 

cursa cuţitelor este S=76,2 mm trebuie ca la punctele extreme ale cursei 

cuţitelor (la capetele curselor) axele lamelor tăietoare ale cuţitului superior 

să se suprapună pe axele lamelor tăietoare ale cuţitului inferior; 

-  la aparatul de tăiere cu două cuţite cu plăci de apăsare şi ghidare la care 

cursa cuţitelor este mai mare de 76,2 mm trebuie ca la punctele extreme 

ale cursei cuţitelor (la capetele curselor) lamele tăietoare ale cuţitul 

superior să depăşească în mod egal în ambele părţi axele lamelor tăietoare 

de la cuţitul inferior; 

- la aparatul de tăiere cu două cuţite cu braţe oscilante cu cursa celor două 

cuţite de 38,1 mm trebuie ca la punctele extreme ale cursei cuţitelor 

lamele tăietoare de la cuţitul superior să se suprapună pe axele lamelor 

tăietoare ale cuţitului inferior; 

- la aparatul de tăiere cu două cuţite cu braţe oscilante cu cursa diferită a 

celor două cuţite trebuie ca la punctele extreme ale cursei cuţitelor lamele 

tăietoare de la cuţitul superior să depăşească în mod egal axele lamele 

tăietoare de la cuţitul inferior.  

8. Reglarea jocului între bielă şi capul cuţitului prin strângerea şurubului de la 

plăci. Strângerea se face fără joc, însă în aşa fel ca să permită rotirea; 

9. Reglajul înălţimii de tăiere se face prin ridicarea şi coborârea patinelor. În 

timpul lucrului reglarea înălţimii de tăiere se poate face şi prin înclinarea 

masei de tăiere cu ajutorul mecanismului cu şurub la cositorile purtate între 

axe sau prin scurtarea, respectiv lungirea tirantului central de la 

mecanismul de suspendare în trei puncte ale tractorului, pentru cositorile 
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purtate în spate. Unghiul format dintre masa de tăiere şi sol, în condiţii 

normale de lucru, are 2...30. Când plantele sunt culcate acest unghi se poate 

mări (prin reglajele menţionate mai sus) până la 4...60.  

10. Reglarea ecartamentului roţilor sursei energetice în funcţie de lăţimea de 

lucru a cositorii şi de lăţimea de lucru a îngustătoarelor de brazdă astfel ca 

roţile să nu calce pe plantele cosite sau pe cele din lan. 

11. Reglarea întinderii curelelor şi a lanţurilor de la transmisiile cu lanţ prin 

deplasarea întinzătoarelor de curea sau lanţ sau a pinioanelor de lanţ. O 

importanţă deosebită trebuie să se acorde întinderii curelei dublu trapez de 

acţioare a rotoarelor cu cuţite de la cositorile rotative la care transmisia 

finală se face în acest mod. Întinderea acestei curele se va face în 

conformitate cu indicaţiile notiţelor tehnice. O întindere necorespunzătoare 

conduce la uzura prematură a curelei şi implicit la costuri suplimentare 

importante necesare achiziţionării şi înlocuirii acesteia.  

12. Reglarea dispozitivului de siguranţă la cositorile purtate în spate astfel 

încât acesta să se decupleze la o forţă de 60 daN. Reglajul se face prin 

tensionarea corespunzătoare a arcului. 

13. Reglajul presiunii de strivire dintre valţuri la condiţionerul de furaje de 

acest tip prin tensionarea corespunzătoare a arcurilor. 

14. Reglajul momentului maxim transmis de cuplajele de siguranţă de pe 

arborii cardanici ai unor transmisii de la cositorile rotative sau de la 

aparatele de condiţionat se face în ateliere specializate conform cu 

indicaţiile notiţelor tehnice.   

 Principalele reglaje ale greblelor constau în: 

1. Reglajul vitezei de lucru a organelor active în funcţie de operaţia care 

se execută - răvăşit, întors sau adunat în brazde; 

2. Reglarea înălţimii faţă de sol a ghearelor elastice în funcţie de operaţia 

care se execută – răvăşit, întors sau adunat în brazdă, cu ajutorul roţiilor 

de copiere şi din elementele mecanismului de suspendare;  
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3. Reglarea paravanelor de formare/îngustare a brazdelor, în funcţie de 

producţia, umiditatea furajului şi de lăţimea de lucru a echipamentului 

de adunat şi încărcat din brazdă, folosit ulterior; 

4. Montarea braţelor cu gheare de la greblele rotative universale pe poziţia 

dorită – de răvăşit sau adunat în brazdă;  

5.  Întinderea curelelor de antrenare a organelor active. 

 La remorcile şi echipamentele autoîncărcătoare de furaje principalele 

reglaje constau din: 

1.  Reglarea înălţimii de lucru a ghearelor pick-upului din roţile/rolele de 

copiere aferente; 

2.  Reglarea lugimii de fragmentare a furajului prin montarea numărului 

corespunzător de cuţite; 

3.  Reglarea vitezei de lucru a transportorului de furaje din benă cu ajutorul 

mecanismului de reglare din dotare; 

4.  Reglarea mecanismului de ridicare/coborâre din/în lucru a pick-upului;  

5.  Reglarea cuplajelor de siguranţă din transmisiile remorcii sau 

echipamentului, în conformitate cu prescripţiile cuprinse în notiţa tehnică;  

6.  Reglarea mecanismelor de ridicare a furajelor în benă; 

7.  Reglarea întinderii lanţurilor de la transportorul cu raclete din bena 

remorcii; 

8.  Reglarea întinderii transmisiilor cu lanţ sau cu curele folosite în cadrul 

transmisiei maşinii. cuprinse /din  

Verificarea funcţionării în gol a organelor active ale maşinilor  

 Înainte de începerea lucrului se efectuează proba de funcţionare în gol a 

maşinilor prin cuplarea prizei de putere a sursei energetice. Se verifică atent 

dacă organele în mişcare funcţionează silenţios, fără blocări, frecări etc. 

 După 3-5 minute de funcţionare în gol se opreşte motorul şi se verifică:  

- apariţia încălzirilor în zonele de frecare ale cuţitelor la cositori.  Încălzirile 

excesive în zonele de frecare ale cuţitelor indică reglări necorespunzătoare a 
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jocurilor între părţile componente. Înlăturarea lor se face prin respectarea 

indicaţiilor prescrise în paragraful referitor la reglaje; 

- încălzirea elementelor transmisiilor (lagăre, transmisii cu lanţuri, curele şi 

roţi dinţate, mecanisme de acţionare etc.); 

- încălzirile din zonele de frecare dintre organele în mişcare şi părţile fixe ale 

maşinilor şi echipamentelor.  

 Încălzirile excesive ale elementelor transmisiei sau a altor organe fixe sau în 

mişcare indică reglaje necorespunzătoare şi se impune refacerea 

corespunzătoare a acestora.  

 Achiziţionarea din timp a pieselor de schimb şi carburanţilor necesare 

efectuării lucrărilor (lame tăietoare pentru cositori, ghiare elastice pentru 

greble, carburanţi, lubrifianţi etc.). 

Necesarul de carburanţi Qc pentru efectuarea lucrărilor de recoltare, 

pregătire şi conservarea a furajelor de pajişti sub forma de fân de calitate 

superioară se determină cu relaţia:  









××+××= ∑ ∑

m n

gltîifglccicc QqSQSkQ
1 1

 în [l] unde: 

 - kc reprezintă un coeficient supraunitar care ţine seamă de consumul 

suplimentar de combustibil ca urmare a: formei şi mărimii suprafeţei; a 

neuniformităţii producţiei de furaje chiar şi în cadrul aceleiaşi parcele; 

diminuării lăţimii de lucru odată cu panta; a luării în consideraţie a modificării 

continue a lungimii şi calităţii drumului de transport al furajelor de la parcelă la 

locul de depozitare; a transportului agregatelor de la sediu la parcelele de lucru; 

a eventualelor înfundări a maşinilor în lucru; a verificării şi efectuării reglajelor; 

pierderilor accidentale de carburanţi etc.;  

 - S reprezintă suprafaţa de recoltat în [ha];  

   - m reprezintă numărul de lucrări de cosit, condiţionat şi greblat necesare 

pentru recoltarea şi pregătirea fânului. Acest parametru variază în funcţie de 

condiţiile meteo din timpul recoltării. Astfel, în caz de timp favorabil numărul 
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minim de lucrări este 4 (o cosire combinată cu condiţionarea, o răvăşire, o 

întoarcere şi un adunat în brazde). 

 - Qglcci reprezintă consumul de carburanţi pentru lucrările de cosit, 

condiţionat şi greblat în [l/ha];  

- gf reprezintă producţia de furaje la umiditatea de strângere şi transport din 

câmp în [t/ha]; 

- n reprezintă numărul de lucrări de adunare şi încărcare din câmp, de 

transport, încărcare şi aşezare pe adăpost a furajelor; 

 - Qgltîi reprezintă consumul specific de carburanţi în [l/t] pentru lucrările de 

adunat şi încărcat din câmp, pentru cele de transport la locul de depozitare şi 

pentru cele de încărcat şi aşezat pe adăpost a furajelor.  

  Asigurarea unui flux continuu de lucru a agregatelor prin corelarea 

capacităţii de lucru a agregatelor din amonte cu cele din aval, prin respectarea 

următoarei relaţii: 

savhavavsamhamamsch TWnTWnS ××=××=   în [ha] unde: 

- Ssch reprezintă suprafaţa care se lucrează într-un schimb în [ha]; 

- nam reprezintă numărul de agregate de acelaşi tip din amonte; 

- Wham reprezintă capacitatea de lucru orară pentru tipul de agregat de acelaşi 

tip din  amonte în [ha/h]; 

- Tsam  reprezintă timpul de lucru pe schimb pentru agregatul de acelaşi tip din 

amonte în [ore]; 

- nav reprezintă numărul de agregate de acelaşi tip din aval; 

- Whav reprezintă capacitatea de lucru orară pentru tipul de agregat de acelaşi 

tip din  aval în [ha/h]; 

- Tsav  reprezintă timpul de lucru pe schimb pentru agregatul de acelaşi tip din 

aval în [ore]. 
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7.2. Recomandări privind modul de exploatare a maşinilor de recoltat furaje  

1. Alegerea modului de deplasare a agregatelor se face în funcţie de 

mărimea suprafeţei de recoltat, de locul de amplasare a maşinilor pe sursa 

energetică, de orografia terenului.  

Înainte de începerea lucrului este necesar să se facă o recunoaştere a 

terenului, marcându-se locurile şi obstacolele (cioate, pietre, gropi etc.) care ar 

putea provoca accidente şi deteriorarea cositorii şi a celorlalte maşini de 

recoltat. 

Pentru realizarea unor indici de exploatare superiori de către agregate, 

suprafeţele de recoltat mari se împart în parcele de formă dreptunghiulară care 

au o lungime de 6-8 ori mai mare decât lăţimea.  

În cazul cositorilor, când se foloseşte metoda de deplasare în părţi este bine 

ca lăţimea parcelei să fie egală cu un număr par de lăţimi reale de lucru ale 

cositorii respective. Când terenul este situat pe pantă se recomandă lucrul pe 

curba de nivel. Dacă cositoarea este amplasată frontal pe sursa energetică, 

deplasarea în lucru se poate face după una din următoarele metode: în suveică 

circulară cu întoarcerea la 900, cu mersul înapoi al agregatului; în părţi sau la 

cormană. La cositorile amplasate lateral dreapta (între punţile sursei energetice 

sau în spate pe mecanismul de suspendare) deplasarea în lucru se poate face 

după metodele: în parcursuri circulare cu întoarceri la 900, cu mersul înapoi al 

agregatului; în părţi sau la cormană. Când deplasarea în lucru a agregatelor se 

face în suveică, în părţi sau la cormană, trebuie ca iniţial să se cosească zonele 

de întoarcere a agregatului de la capetele parcelei (pentru eliminarea pierderilor 

de furaj datorate călcării de către roţile agregatului). 

Lucrările de răvăşire a furajelor se pot face atât pe curba de nivel, cât şi pe 

linia de pantă, cu condiţia ca agregatul să permită lucrul în siguranţă pe panta 

respectivă. În cazul în care pentru adunatul din brazde şi transport se folosesc 

remorcile autoîncărcătoare acţionate cu tractoare agricole obişnuite, adunatul în 

brazde al fânului pe terenurile cu panta sub 90 (16 %) se poate face, atât pe 
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curba de nivel, cât şi pe linia de pantă. Pentru pantă mai mare de 90 (16 %) 

adunatul în brazde al fânului se face pe linia de pantă. Aceasta deorece există 

pericolul de răsturnare a remorcii, care creşte odată cu gradul de încărcare a 

benei, datorită modificării poziţiei centrului de masă.  

  În cazul în care se folosesc maşini specializate pentru lucru pe terenurile 

în pantă, răvăşitul furajelor se poate face atât pe curba de nivel, cât şi pe linia de 

pantă. Adunatul în brazdă a fânului pe pantă de până la 220 (40%) se poate face 

atât pe curba de nivel cât şi pe linia de pantă. Pentru pante mai mari de până la 

300 (58 %), adunatul în brazde se face pe linia de pantă. Aceste restricţii sunt 

impuse de siguranţa de lucru a şasiului autoprolpulsat pentru pantă cu 

echipamentul de încărcat şi transport furaje, care, de obicei, are aceste limite de 

lucru pe pante.   

2. Vitezele de lucru se aleg în funcţie de: panta terenului; producţia de masă 

verde pe hectar; starea culturii şi tipul de agregat folosit.  

Pe pante peste 160(28 %) viteza de lucru este limitată la maximum 5 km/h. În 

cazul cositorilor echipate cu aparate de tăiere cu degete vitezele optime de lucru 

sunt cuprinse între  5...7 km/h, pe când la cele echipate cu aparate cu dublu cuţit 

sau rotative viteze optime de lucru sunt cuprinse între 7...9 km/h, putând ajunge 

la 10...12 km/h. Viteza de lucru la motocositorile cu o axă şi la tractoarele 

monoax, care se conduc prin coarne (ghidon), este limitată ergonomic la 4,2  

km/h. Pentru producţii mari, lanuri culcate sau îmburuienate vitezele de lucru 

sunt mai mici decât în cazul unor producţii şi lanuri obişnuite. 

3. În timpul lucrului se urmăreşte ca:  

- tăierea plantelor să se facă la înălţimea dorită; 

- să nu rezulte pierderi formate din plante netăiate, neadunate în brazde sau 

din brazde; 

- maşinile să lucreze fără înfundări şi fără greşuri; 
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- plantele tăiate şi lăsate în brazde pe mirişte să nu fie călcate şi murdărite 

de roţile maşinilor şi agregatelor. Lanurile foarte culcate se vor recolta 

într-un singur sens, şi anume în sensul invers în care sunt culcate plantele;  

- corelarea ecartamentului tractorului cu lăţimea de lucru a cositorii;  

- reglarea corespunzătoare a îngustătoarelor de brazde, a paravanelor 

greblelor pentru obţinerea unor lăţimi ale brazdelor compatibil cu lăţimea 

de lucru a maşinilor şi echipamentelor de adunat din brazdă.   

După 2...3 ore de funcţionare se opreşte agregatul şi se elimină pământul şi 

resturile vegetale de pe aparatul de tăiere, se verifică jocurile în mecanismele de 

acţionare a cuţitelor, gradul de uzură a cuţitelor, fixarea degetelor, a tălpilor, a 

lamelor tăietoare, încălzirea elemetelor transmisiei (reductoare, transmisii cu 

roţi dinţate, transmisii cu curele şi lanţuri, lagăre etc.).  

Zilnic se gresează lagărele, articulaţiile etc. prevăzute cu gresoare.  

După fiecare trei zile de funcţionare se verifică întinderea curelelor şi a 

lanţurilor, se verifică nivelul şi se completează la nivel lubrifianţii în carcasele 

transmisiilor cu roţi dinţate, se elimină eventualele scurgeri de lubrifiant 

datorate neetanşării corespunzătoare a pereţilor carcaselor şi capacelor.  

La cositori înlocuirea cuţitelor se face când grosimea tăişului lamelor 

tăietoare a ajuns la cca 80 µm. Folosirea în continuare a cuţitelor uzate conduce 

la: creşterea rezistenţei şi înălţimii de tăiere a plantelor; majorarea consumului 

specific de carburanţi şi intensificarea procesului de uzură a pieselor 

componente în mişcare.  

Durata de folosinţă a cuţitelor între două ascuţiri consecutive variază în 

funcţie de: sortimentul de plante furajere care se recoltează; de epoca de 

recoltare şi de condiţiile de lucru. 

La recoltarea în epoca optimă a culturilor de lucernă şi trifoi roşu şi când 

terenul este bine nivelat şi lipsit de muşuroaie (scoase de furnici sau de cârtiţe) 

sau alte obstacole ascuţirea cuţitelor la aparatele cu degete, aparatele fără degete 



TEHNOLOGII, MAŞINI ŞI INSTALAŢII PENTRU RECOLTAREA, ŞI CONSERVAREA  
SUB FORMĂ DE FÂN A FURAJELOR DE PE PAJIŞTI 

 92 

şi de la cele cu dublu cuţit este suficient să se facă odată pe zi (înainte de 

începerea lucrului sau după încheierea lui).  

La recoltarea în epoca optimă a fâneţelor naturale şi când terenul este bine 

nivelat şi curăţit de muşuroaie şi alte obstacole ascuţirea cuţitelor de la aparatele 

de tăiere cu degete, aparatele fără degete şi de la cele cu dublu cuţit se face de 

două ori pe zi.  

În cazul recoltării ierburilor îmbătrânite de pe fâneţele naturale ca şi la 

cosirea otavei ascuţirea cuţitelor se face de trei ori pe zi.  

Pentru o bună organizare a lucrului este bine ca fiecare cositoare să aibă încă 

două seturi de cuţite de rezervă. Toate cuţitele se ascut la sediul fermei înainte 

de începerea lucrului sau după terminarea lui cu respectarea prescripţiilor de 

ascuţire prezentate în subcapitolul prgătirea pentru lucru. 

Înainte de ascuţire se verifică starea lamelor tăietoare, se înlocuiesc lamele 

fisurate, rupte sau ştirbite, se strâng niturile slăbite.  

După ascuţire se face alinierea lamelor de cuţit (aşezarea lamelor în acelaşi 

plan) prin fixarea cuţitelor în menghină şi îndreptarea lamelor deformate.  

Înainte de începerea lucrului cu noul cuţit se pune puţin ulei mineral pe cuţit 

în zona de frecare cu plăcile de apăsare, cele de ghidaj sau cu braţele de apăsare.  

Perioada scursă între două ascuţiri consecutive ale cuţitelor de la cositorile 

rotative este de 3...5 ori mai mare decât la celelalte cositori.  

Foarte important este ca, la ascuţirea sau înlocuirea cuţitelor de la cositorile 

rotative să se folosească cuţite cu greutăţi apropiate, cu acelaşi grad de uzură. 

Aceasta deoarece turaţia rotoarelor este foarte mare şi o mică diferenţă de 

greutate produce perturbarea în funcţionare a acestora prin dezechilibrarea care 

apare ca urmare a diferenţei dintre forţele centrifuge rezultate între cuţitele de 

greutăţi diferite. Fenomenul este mai accentuat în cazul cositorilor prevăzute cu 

număr par de cuţite pe fiecare rotor. Funcţionarea în astfel de condiţii conduce la 

scoaterea prematură din funcţionare a cositorilor rotative datorită defecţiunilor 

inerente care apar în special în organele de transmitere a mişcării.  
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 În timpul exploatării maşinilor de recoltat furaje se vor respecta cu 

stricteţe regulile de protecţia a muncii impuse fiecărei lucrări specificate în 

notiţele tehnice şi normativele în vigoare.  

  
 

 Operaţiile de recoltare şi conservare au o influenţă majoră asupra 

producţiei şi calităţii furajelor obţinute pe pajişti. 

 O producţie ridicată şi o calitate superioară a fânului permite o eficienţă 

economică a exploataţiilor agricole crescătoare de animale, reflectată prin 

recuperarea cheltuielilor cu lucrările de întreţinere şi îmbunătăţire a 

pajiştilor, cât şi prin asigurarea unei bune conversii a acestuia în produse 

animaliere.  

 De aceea, utilizând optim tehnologiile, maşinile şi instalaţiile prezentate, se 

asigură premisele realizării obiectivului principal al recoltării şi condiţionării 

furajelor de pe pajişti ce constă în obţinerea unui fân cu o valoare nutritivă 

ridicată.   
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	1. INTRODUCERE
	Suprafaţa de pajişti din ţara noastrã de peste 4,9 milioane ha, care reprezintă peste 34% din suprafaţa agricolã, constituie un important patrimoniu naţional cu funcţie productivã la care se adaugã funcţia eco-productivã şi peisagisticã a mediului am...
	Aportul pajiştilor la producţia de furaje necesare dezvoltãrii zootehniei are o importanţã deosebitã, deoarece un furaj cu o compoziţie floristicã bunã, cu o valoare nutritivă completă,  având o compoziţie echilibrată în proteinã, vitamine, sãruri şi ...
	Pentru un crescãtor de animale din zona colinarã sau montanã este foarte important ca pe suprafaţa de pajişti pe care o exploatează sã-şi asigure necesarul de furaj pentru întregul an calendaristic. Problema nu este simplã deoarece, odatã cu creşterea...
	Recoltarea, pregătirea şi conservarea sub formă de fân reprezintă metoda tradiţională cea mai folosită în ţara noastră pentru valorificarea furajelor de pe pajiştile şi culturile furajere, în special de pe suprafeţele din zona colinară şi montană.
	Principalul obiectiv în recoltarea, pregătirea şi conservarea sub formă de fân a furajelor de pe pajişti şi din culturile furajere constă în realizarea unui produs final cu o valoare alimentară cât mai apropiată de cea iniţială a furajului verde, plec...
	2. FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ PRODUCŢIA ŞI CALITATEA FÂNULUI
	Cantitatea şi calitatea fânului obţinut pe pajişti depind în mare măsură de o serie de factori şi anume:
	 Producţia şi compoziţia floristică iniţială a furajului (la cosire);
	 Epoca de recoltare (fenofaza de recoltare);
	 Durata perioadei de recoltare şi pregătire a fânului;
	 Procedeul de recoltare, pregătire şi conservare a fânului;
	 Calitatea şi gradul de executare mecanizată a lucrărilor de recoltare şi pregătire a furajelor sub forma de fân.
	Astăzi, prin măsuri de intensivizare corespunzătoare (crearea condiţiilor optime de dezvoltare a plantelor), s-a ajuns să se recolteze chiar 5-6 cicluri pe an, realizându-se producţii de 10...12t SU/ha. De asemenea, calitatea furajelor
	s-a îmbunãtãţit considerabil, realizându-se compoziţii floristice optime între graminee şi leguminoase, ceea ce permite obţinerea frecventã a producţiilor de lapte de 3500...4000 l pe an şi cap de vacã furajatã, fãrã aport de furaje concentrate.
	Epoca optimă de recoltare este acea perioadă de dezvoltare a plantelor când se realizează cel mai bun raport între calitate şi cantitate. Epoca optimã de recoltare este în faza de înspicare, pentru gramineele perene, respectiv în faza de îmbobocire pe...
	Prin recoltarea, pregătirea şi conservarea sub formă de fân apar o serie de pierderi calitative şi cantitative chiar în condiţiile în care furajul verde, cu compoziţie botanică foarte bună, este cosit în epoca optimă. Reducerea pierderilor calitative ...
	Pentru reducerea timpului de uscare şi implicit a pierderilor de substanţe nutritive s-au dezvoltat mai multe procedee de recoltare, pregătire şi conservare a fânului. Printre aceste procedee de uscare a furajelor enumerăm: uscarea tradiţională (natur...
	Chiar dacă procedeul de deshidratare a furajelor verzi în staţii speciale de uscare şi brichetare realizează cele mai mici pierderi de substanţe nutritive şi este şi cel mai puţin dependent de condiţiile atmosferice (de vreme) din timpul recoltării, e...
	Alãturi de factorii analizaţi anterior (compoziţia floristicã, epoca şi perioada optimă de recoltare; tehnologia de recoltare pregătire şi conservare) alţi doi factori importanţi, care influenţeazã direct cantitatea şi valoarea nutritivă a fânului ob...
	Cositul plantelor, fãrã pierderi şi cu randament ridicat (capacitate de lucru mare), la înãlţimi optime de tãiere de 4...6 cm pe fâneţele naturale, respectiv de 5...8 cm pe fâneţele cultivate, conduc la creşteri importante de producţie şi la încadrar...
	Cositul, combinat cu strivitul sau cu frântul tulpinilor, influenţeazã atât încadrarea în epoca optimã de recoltare, cât şi durata necesarã uscãrii furajului.
	Rãvãşitul, întorsul şi adunatul în brazde a furajului contribuie direct la reducerea duratei de menţinere pe sol a furajului dupã cosire şi deci asupra calitãţii fânului obţinut. Adunatul în brazde cu pierderi reduse (de plante sau frunze) permite, a...
	Adunatul din brazdã, încãrcatul şi transportul furajului la locul de depozitare influenţeazã în mod hotãrâtor cantitatea şi calitatea fânului prin  pierderile de furaj şi prin durata de executare a acestei lucrãri.
	De asemenea, aşezatul pe şirã sau pe instalaţiile de uscare a furajelor, cât şi operaţia de definitivare a uscãrii, influenţeazã încadrarea în epoca optimã de recoltare prin capacitãţile de lucru ale acestora, care trebuie sã se încadreze optim în fl...
	Un alt factor, panta terenului, produce o serie de deranjamente tehnice şi funcţionale ale agregatelor de recoltat şi pregătire  a furajelor, fenomene ce se resfrâng negativ asupra calitãţii şi capacitãţii de lucru,  siguranţei în exploatare, puterii...
	Referitor la calitatea procesului de lucru, operaţiile cele mai afectate de pantã din cadrul tehnologiei de recoltare şi pregătire a furajelor sunt cositul, respectiv cositul, condiţionatul şi lãsatul în brazde pe mirişte. Vitezele de lucru relativ mi...
	Pentru o analizã mai sugestivã a influenţei pantei asupra capacitãţii de lucru pornim de la relaţia de determinare a capacitãţii orare de lucru reale:
	, în [ha/h], unde:
	- BRlR este lãţimea realã de lucru în [m];
	- CRB  Reste coieficientul de utilizare a lãţimii teoretice de lucru;
	- B este lãţimea teoreticã de lucru în [m];
	- vRl Reste viteza realã de lucru în [m/s];
	- CRvR este coieficientul de folosire a vitezei teoretice de lucru;
	- vRtR este viteza teoreticã de lucru a agregatului în [m/s];
	- KRsR este coeficientul de folosire a timpului schimbului.
	Toţi factorii care participã la relaţia de mai sus sunt influenţaţi de panta terenului. Lãţimea teoreticã de lucru B este mai micã la maşinile destinate lucrului pe pantã datoritã condiţiilor specifice de lucru (teren cu denivelãri, pantã variabilã et...
	Siguranţa lucrului scade datorită faptului că stabilitatea transversalã şi longitudinalã a agregatelor se micşoreazã odatã cu creşterea pantei terenului datoritã componentelor forţelor îndreptate spre aval, neuniformitãţii pãrţii carosabile (terenului...
	Puterea necesară de acţionare se majorează odată cu panta, ca urmare a creşterii puterii necesare urcării pantei (învingerii rezistenţei la urcare), putere dată de relaţia:
	în [kW], unde:
	- mRtR este masa totalã a agregatului în [kg];
	- g este acceleraţia gravitaţionalã  în [m/sP2P];
	- ( este unghiul pantei în grade;
	- vRlR este viteza de lucru în [m/s].
	În figura 2 este reprezentatã variaţia rezistenţei la urcare în funcţie de unghiul pantei.
	Cu cât unghiul pantei este mai mare, cu atât şi rezistenţa şi puterea necesarã urcãrii pantei sunt mai mari, fapt ce conduce la diminuarea puterii disponibile pentru acţionarea în lucru a maşinilor agricole (de tracţiune şi de acţionare prin priza de...
	Ca urmare a patinării şi derapării, peste limitele admise, a roţilor agregatelor la lucru pe terenuri în pantă, se produce o depreciere a covorului vegetal prin decopertări ale stratului de ţelină.
	Mãrimea şi frecvenţa deranjamentelor (decopertărilor) din covorul vegetal depinde de mãrimea pantei, de sistemul de rulare al sursei energetice, de presiunea realizatã pe sol de sistemul de rulare şi de roţile maşinii agricole, de grosimea şi consiste...
	Pe terenurile în pantă aceste deteriorări ale covorului ierbos sunt extrem de dãunãtoare, deoarece ele constituie focare de declanşare a fenomenelor de eroziune a solului.
	Pe de altã parte tasarea produsã de roţile agregatului precum şi de patinele care se sprijinã pe sol ale  maşinilor agricole conduce la modificarea structurii solului, ceea ce înrãutãţeşte permeabilitatea şi capacitatea de reţinere a apei. Drept urma...
	Creşterea puterii necesare acţionãrii agregatelor pe terenurile în pantã conduce implicit la creşterea consumului specific de carburanţi, deci şi a cheltuielilor cu energia. Prin urmare odatã cu creşterea pantei se mãresc cheltuielile materiale. Aceas...
	3. ASPECTE PRIVIND PROCESUL DE USCARE A FURAJULUI PE MIRIŞTE
	Aşa cum s-a menţionat furajul verde la cosire conţine o cantitate mare de apă, cuprinsă în general între 70 şi 85 %. Pentru păstrarea peste iarnă el trebuie supus procesului de uscare, astfel ca umiditatea lui să fie redusă sub 18 %.
	Cantitatea reală de apă care trebuie eliminată din furaj pentru a se obţine un fân cu umiditatea de păstrare sub 18 % se calculează cu relaţia:
	în [kg], unde:
	mRaR – reprezintă masa de apă care trebuie eliminată din furaj în [kg];
	uRiR – reprezintă umiditatea iniţială (la cosire) a furajului în [%];
	uRpR – umiditatea finală de păstrare a fânului (mai mică de !8 %) în [%];
	mRiR – masa iniţială la recoltare a furajului verde în [kg].
	Astfel, de exemplu, dintr-o tonă de furaj recoltat la umiditatea de 80% trebuie extrasă, prin uscare, o cantitate de 759 kg de apă pentru a se ajunge la umiditatea de păstrare, de 17 %.
	Umiditatea furajului  (iniţială sau pe parcursul uscării plantelor) se determină astfel: se cântăreşte o probă de 200 grame din furajul respectiv, se pune într-un săculeţ de tifon după care se introduce într-o etuvă la temperatura de 105P0P C, unde se...
	Umiditatea furajului rezultă din relaţia:
	, în [%], unde:
	uRfR – reprezintă umiditatea furajului în [%];
	mRpuR – reprezintă masa probei rezultată după uscare şi răcire în [g].
	Un rol foarte important în procesul de recoltare, pregătire şi conservare a furajelor sub forma de fân îl au condiţiile meteo din timpul recoltării. Acestea influenţează atât prima etapă de uscare pe mirişte, cât şi etapa a doua de definitivare a uscă...
	Eliminarea apei din furaj se bazeazã pe higroscopicitatea aerului atmosferic, adicã pe proprietatea lui de a se satura cu vapori de apã atunci când intră în contact sau este dirijat prin masa furajului. Higroscopicitatea aerului este invers proporţion...
	Umiditatea relativă a aerului, denumită şi grad de saturaţie, reprezintă partea de apă, pe care o conţine aerul comparativ cu aceea, pe care aerul ar avea-o la temperatura existentă în stadiul de saturaţie, deci la 100 % umiditate relativă. Aerul mai ...
	În astfel de condiţii meteo trebuie să se renunţe la pregătirea fânului prin uscarea tradiţională pe sol, deoarece în perioade de uscare lungi cresc foarte mult pierderile de substanţe nutritive, rezultând un fân de calitate inferioară.
	Chiar şi pe parcursul unei zile (24 ore) condiţiile de uscare (evoluţia umidităţii relative şi temperaturii aerului) se schimbă continuu, aşa cum sunt reprezentate, pentru o zi normală medie de vară, în figura 5.
	Condiţiile cele mai bune de uscare sunt cele din timpul prânzului, când la temperatura ridicată a aerului predomină o umiditate scăzută a aerului.
	Pe timpul nopţii, umiditatea aerului poate să crească aşa mult, încât fânul, aflat în stadiul avansat de uscare, să reţină din nou apă din aerul atmosferic, datorită efectului de rouă. De aceea, când umiditatea plantelor a scăzut sub 45-50 % se proced...
	În plantele cosite procesul de uscare este îngreunat de închiderea stomatelor care intervine la cca 1-2 ore după cosire, apa rămasă trebuie să străbată cuticula care este mai puţin permeabilă. Totodată ritmul de uscare se reduce pe măsură ce creşte co...
	Suprafaţa brazdei reflectă cca 20 % din radiaţia solară, energia rămasă fiind absorbită rapid la suprafaţă, astfel că la 2 cm în interior pătrunde numai jumătate, iar la bază doar 10 %. Totodată circulaţia aerului în interiorul brazdei este destul de ...
	Pregătirea plantelor furajere la cosire prin operaţii de strivire, frângere sau defibrare a tulpinilor accelerează uscarea şi reduce diferenţele ritmului de uscare între frunze şi tulpini, micşorând pierderile prin scuturare. În condiţii normale ritmu...
	Evaporarea apei din furajul proaspăt cosit are loc în special la suprafaţa brazdei. Drept urmare dacă brazdele ocupă 1/2 din suprafaţa terenului, ele vor intercepta numai jumătate din radiaţia solară. Acest lucru sugerează oportunitatea răvăşirii braz...
	Uscarea în brazde este justificată doar în cazul brazdelor cu producţie mică, a brazdelor de furaj condiţionat în condiţii meteo instabile sau când se urmăreşte numai pălirea în vederea conservării sub forma de semisiloz.
	În momentul în care furajul îşi reduce umiditatea sub 40-50 %, se adună împreună două trei brazde.
	Întorsul brazdelor determină o îmbunătăţire a aeraţiei şi realizează transferul furajului pe suprafeţele de teren mai uscate. Totodată aduce la suprafaţă straturile de material vegetal mai umed. Această operaţie se efectuează în cazul brazdelor nerăvă...
	4. ASPECTE PRIVIND DEFINITIVAREA USCĂRII FÂNULUI PRIN VENTILARE CU AER RECE SAU CALD
	În prima etapă de uscare a fânului pe mirişte se evaporă cea mai mare parte a apei, în jur de 90 %, (fig. 6).
	Această etapă decurge relativ repede (cca. 1-2 zile în cazul timpului favorabil) din cauza gradientului favorabil de umiditate a aerului.
	Etapa a doua, care are ca obiectiv eliminarea restului de cca. 10 % de apă, necesită mult mai mult timp, deoarece gradientul de umiditate devine continuu mai mic. După încheierea etapei întâi, furajul se adună de pe câmp, se transportă şi se depozitea...
	La definitivarea uscării prin ventilare prin masa de furaj, aşezat pe platformele speciale de uscare, este trimis forţat aer rece sau cald. Aerul este distribuit în toată masa furajului, folosind ventilatoare şi reţele de canale pentru o repartizare u...
	Procesul de uscare începe acolo unde aerul intră în fân. Aerul preia din fân atâta umiditate până când se atinge echilibrul higroscopic. Procedeul de uscare se încheie într-o zonă de uscare, care se deplasează încet, de jos în sus, de la locul de intr...
	Stratul cel mai de sus se usucă deci ultimul şi de accea este cel mai periclitat. Acesta cu atât  mai mult cu cât în acest strat se formează  apă de condensare prin ieşirea din masa de furaj a aerului saturat cu umiditate şi intrarea acestuia în conta...
	În funcţie de mărimea stratului şi condiţiile de vreme durata totală a uscării unui strat de fân este de 4 până la 14 zile.
	Fenomenul de respiraţie al plantelor, care este foarte pronunţat la plantele verzi, mai acţionează chiar şi pe timpul uscării, ceea ce provoacă degajarea în aer a unei cantităţi a căldurii. Această căldură de respiraţie se opune răcirii aerului rezult...
	O evaluare exactă a cantităţii de apă extrasă de un metru cub de aer este posibilă prin folosirea diagramelor care au ca bază de plecare temperatura şi umiditatea relativă a aerului la intrare şi la ieşire. Din investigaţiile experimentale a rezultat,...
	Aşezarea urmãtorului strat de furaj se face când umiditatea stratului anterior supus uscãrii a scãzut sub 25 %. Pe mãsura aşezãrii unui nou strat de furaj se procedeazã la ridicarea treptatã a tuburilor cu dop 4 (fig. 6). Uscarea furajului se consider...
	Capacitatea de preluare a apei de către aer se poate ridica, când aerul de intrare este preîncălzit. Este necesară o preîncălzire de 5 până la 8P0P C, ca să crească atât de mult cantitatea de apă extrasă încât timpul de uscare să se reducă la o treime...
	Comparativ cu uscarea cu aer rece, uscarea cu aer cald are urmãtoarele avantaje: reduce şi mai mult dependenţa faţã de condiţiile atmosferice din timpul recoltãrii; se reduce durata de uscare a furajelor; umiditatea iniţialã a furajului supus uscãrii ...
	5. MECANIZAREA LUCRĂRILOR DE RECOLTARE PREGĂTIRE ŞI CONSERVARE SUB FORMĂ DE FÂN A FURAJELOR DE PE PAJIŞTI
	5.1. Importanţa mecanizãrii lucrãrilor de recoltare, pregătire şi conservare sub formă de fân a furajelor de pe pajişti
	Cercetarea şi practica agricolã au demonstrat cã, în aplicarea procedeelor de recoltare şi pregătire a fânului, un rol primordial îl are gradul de executare mecanizatã a lucrărilor şi operaţiilor necesare.
	Prin executarea unor lucrãri de calitate superioarã şi cu randament ridicat se obţin atât producţii sporite de furaje cât şi un fân de calitate superioarã. Producţiile superioare se explicã pe de o parte prin reducerea pierderilor de furaje la recolta...
	Indiferent în ce zonã este amplasatã suprafaţa de fâneaţã, mecanizarea lucrãrilor agricole are o importanţã deosebitã pentru:
	- reducerea efortului fizic necesar;
	- reducerea necesarului de forţã de muncã pe unitatea de suprafaţă şi pe tona de fân;
	- creşterea eficienţei economice a procesului de producere a fânului;
	- diminuarea diferenţei dintre zona de şes şi cea de deal şi montanã privind condiţiile de muncã şi de viaţã;
	- reducerea tendinţei de depopulare a zonelor colinare şi montane;
	- menţinerea nealteratã a zonelor agroturistice prin promovarea unei agriculturi durabile.
	Astãzi este de neconceput ca un fermier din zona colinarã sau montanã sã poatã trãi doar din veniturile realizate din agriculturã fãrã sã beneficieze de un grad ridicat de mecanizare a lucrãrilor. Doar mecanizarea permite realizarea unor capacitãţi de...
	Chiar şi în cazul unui grad ridicat de mecanizare veniturile pe unitatea de suprafaţã diferã în funcţie de pantã, deoarece:
	- producţia scade odatã cu creşterea pantei;
	- costul lucrãrilor creşte proporţional cu creşterea pantei - pe de o parte din cauza reducerii capacitãţii de lucru odată cu creşterea pantei, iar pe de altã parte din cauza costului aferent mai ridicat al maşinilor specifice de lucru pe pantã.
	De aceea în ţãrile cu agriculturã dezvoltatã se practicã metoda compensãrii veniturilor obţinute pe terenurile în pantã faţã de cele obţinute pe terenurile situate pe şes, prin subvenţionarea produselor realizate în funcţie de pantã şi zonã, arendarea...
	5.2. Lucrările şi operaţiile tehnologiei de recoltare, pregătire şi conservare a fânului
	Principalele lucrări şi operaţii necesare recoltãrii, pregãtirii şi conservării furajelor sub forma fânului sunt:
	1. cosirea sau cosirea combinatã cu condiţionatul plantelor cosite (strivirea,  frângerea sau defibrarea tulpinilor) şi lãsatul în brazde;
	2. rãvãşitul, întorsul şi adunatul în brazdã;
	3. adunatul din brazdã , încãrcatul, transportul şi descãrcatul fânului la locul de depozitare;
	4. aşezatul pe fânar sau pe platforma de uscare;
	5. definitivarea uscãrii prin ventilare, pânã la umiditatea de pãstrare ( max 18 %).
	Primele trei lucrări (1, 2 şi 3) aparţin etapei întâi de uscare pe mirişte, iar ultimele două (4 şi 5) aparţin etapei a doua de definitivare a uscării prin ventilaţie a fânului.
	5.3. Cerinţe agrotehnice impuse mecanizării lucrărilor de recoltare, pregătire şi conservare sub formă de fân a furajelor de pe pajişti
	Cerinţele agrotehnice şi tehnologice ale lucrărilor de recoltare şi pregătire a  furajelor sub formă de fân sunt date pentru următoarele condiţii de lucru normale:
	- fâneaţa care se recolteazã este bine nivelatã, curãţatã de muşuroaie, de vegetaţie lemnoasã, cioate, pietre şi alte obstacole sau corpuri strãine;
	- condiţii agrometeorologice normale în timpul lucrului (umiditatea normalã a solului, lipsa precipitaţiilor etc.);
	- producţia de masã verde sub 40 t/ha la cosit, respectiv sub 50 t/ha la cosit şi condiţionat (strivit, frânt, defibrat);
	- distanţa maximã de transport 5 km;
	- înãlţimea miriştii de pe care se strâng brazdele sã nu depãşeascã 6 cm;
	- umiditatea la strângerea în sau din brazde a fânului care are în compoziţia sa leguminoase perene sã nu fie mai micã de 35 %;
	- drumul de transport sã fie accesibil mijlocului de transport folosit.
	Cerinţele agrotehnice şi tehnologice impuse lucrãrilor de recoltare, pregătire şi conservare sub formă de fân a furajelor de pe pajişti sunt:
	-sã permitã lucrul pe pantã pânã la 30P0P(58%);
	- tasarea solului de cãtre roţile agreagatului sã fie sub 250 kPa;
	- patinarea maximã admisã la roţile motoare ale sursei energetice sã fie sub 15%;
	- deraparea lateralã maximã admisã la roţile sursei energetice, la lucru pe curba de nivel, sã fie mai micã de 40 cm;
	- înãlţimea de tãiere sã fie reglabilã în limitele 4...6 cm;
	- sã copieze denivelãrile terenului pe lãţimea şi pe direcţia de lucru;
	- pierderile ca urmare a plantelor netãiate sã nu depãşeascã 1%;
	- furajele cosite sau condiţionate sã fie lãsate în brazde afânate şi continue pe mirişte în vederea accelerării uscãrii;
	- sã lucreze fãrã înfundãri indiferent de starea culturii (producţie ridicată, umiditatea plantelor, lan culcat, încurcat sau îmburuienat, talia mare a plantelor etc.);
	- sã nu producã tocarea suplimentarã a plantelor la tăiere (fragmente cu lungimea sub 10cm ), procentul maxim admis fiind 1%;
	- sã nu murdãreascã cu sol plantele tãiate, răvăşite, strânse în brazde sau adunate din brazde (prin antrenarea de organele de lucru ale maşinilor, echipamentelor tehnice şi tractoarelor de agregare; prin călcarea de roţile maşinilor, echipamentelor ...
	- pierderile de fân la adunatul în brazdã, respectiv la strânsul din brazdă şi încărcatul în mijloacele de transport sã fie mai mici de 3%;
	- pierderile de frunze la rãvãşit, întors şi adunat în brazde a leguminoaselor sã fie mai mici de 20%;
	- sã permitã formarea de brazde de fân uniforme cu lãţimea constantã cuprinsã între 0,9 şi 1,6 m;
	- sã facã rãvãşirea uniformã pe mirişte a furajelor, realizând uniformitãţi de împrãştiere de minim 95%;
	- gradul mediu de umplere cu furaj a benei la fiecare ciclu sã fie minim 90%;
	- sã permitã strângerea şi încãrcarea brazdelor de fân a cãror masã pe metru liniar de până la 7 kg/m;
	- sã copieze denivelãrile terenului;
	- sã permitã strângerea fânului din brazde cu lãţimea de lucru de pânã la 1,6 m;
	5.4. Factorii care influenţeazã dezvoltarea mecanizãrii lucrãrilor de recoltare, pregătire şi conservare a fânului
	Dintre factorii care influenţeazã dezvoltarea mecanizãrii lucrãrilor de recoltare, pregătire şi conservare a fânului un rol însemnat îl au:
	- mărimea şi puterea financiară a fermelor;
	- condiţiile de lucru în care este amplasată cultura de recoltat;
	- gradul de intensivizare a producţiei;
	- distanţa şi reţeaua de drumuri de la fermã la parcela de lucru;
	- nivelul de asigurare a utilităţilor;
	- asigurarea cu forţã de muncã în perioada recoltãrii.
	UMărimea şi puterea finaciară a fermelorU sunt factori hotărâtori asupra nivelului şi gradului de mecanizare al recoltării, pregătirii şi conservarii fânului. Astfel, fermele mari şi cu putere finaciară importantă îşi pot permite un nivel de dotare cu...
	UCondiţiile de lucru Uprecum panta şi orografia terenului îşi pun amprenta asupra sistemei de maşini folosite. În funcţie de pantă se folosesc maşini clasice acţionate cu tractoare sau maşini autopropulsate specializate pentru recoltarea furajelor pe ...
	UGradul de intensivizareU a producţiei din zonele cu precipitaţii abundente şi din zonele irigate, unde se obţin frecvent 5-6 cicluri de recoltare pe an, impune cerinţe de mecanizare diferite faţă de zonele cu precipitaţii reduse, unde abia se poate o...
	UDistanţa U pânã la parcela de recoltat influenţeazã tipul şi caracteristicile maşinilor de recoltat folosite. Astfel, pentru distanţe mari s-au impus maşini de transport furaje care au viteze şi capacitãţi de transport ridicate. Acestea permit scurta...
	UReţeaua de drumuriU de la fermã la parcelele de recoltat influenţeazã în mod hotãrâtor dezvoltarea mecanizãrii lucrãrilor de recoltare  a furajelor cât şi metodele de recoltare folosite. În funcţie de reţeaua de drumuri se aplicã diferite moduri de f...
	UNivelul de asigurare a utilităţilorU se referă la asigurarea energiei electrice, energiei termice (existenţa instalaţiilor cu biogaz etc.), care  joacă un rol hotărâtor asupra utilizării, sau nu, a instalaţiilor de definitivare a uscării prin ventila...
	UAsigurarea cu forţã de muncã manualãU, disponibilã în fiecare fermã în perioada recoltãrii furajelor, influenţeazã în mod hotãrâtor dotarea cu maşini agricole pentru recoltarea furajelor. Acolo unde forţa de muncã manualã este redusã la minim, din mo...
	Pe de altã parte tendinţa actualã de depopulare a zonelor de deal şi montane situate pe pantã  nu se poate contracara decât printr-o mecanizare completã şi complexã a lucrãrilor din aceste zone şi în special a celor de recoltat furaje, care sã permitã...
	5.5. Cãi de mecanizare a recoltãrii, pregătirii şi conservării fânului
	În funcţie de panta terenului, mãrimea suprafeţei, producţia de furaj (grad de intensivizare), distanţa şi accesul la parcele, pentru mecanizarea recoltãrii furajelor de pe pajişti s-a acţionat în general pe urmãtoarele cãi:
	- folosirea tractoarelor şi maşinilor clasice pentru lucru pe terenuri cu panta de până la 9P0P (16 %);
	- adaptarea tractoarelor şi maşinilor clasice pentru a lucra pe terenuri cu pantã de pânã la 14P0P(25%);
	- realizarea şi echiparea unor tractoare speciale pentru acţionarea unor maşini agricole, de obicei clasice, pe terenuri cu pantã de pânã la 19...24P0P(35...45%) ;
	- realizarea unor maşini autopropulsate specializate pentru recoltatul furajelor pe terenuri cu pantã mai mare de 19...24P0P(35...45%) .
	UAdaptãrile tractoarelor şi maşinilor clasice pentru a lucra pe terenuri în pantã
	Principalele adaptãri ce se fac tractoarelor şi maşinilor clasice pentru a putea lucra pe pante constau în:
	- lestare punţilor din faţã ale tractoarelor;
	- lestarea roţilor motoare;
	- folosirea roţilor jumelate pentru roţile motoare ale tractoarelor;
	- lestarea roţilor directoare la vindroverele autopropulsate;
	- reglarea ecartamentului maxim la tractoarele folosite.
	Prin aceste adaptãri se reuşeşte sã se mãreascã panta de lucru a agregatelor clasice cu 5...15%.
	URealizarea şi echiparea unor tractoare speciale pentru acţionarea unor maşini agricole pe terenuri în pantãU.
	Pentru mãrirea pantei accesibile, constructorii de tractoare au gãsit noi soluţii pentru execuţia unor tractoare speciale, care pot acţiona maşini agricole pe pante  de pânã la 19P0P(35%) şi chiar de pânã la 24P0P(45%).
	Principalele cerinţe impuse unui tractor destinat special acţionãrii maşinilor de recoltat furaje pe terenurile în pantã sunt:
	- putere suficientã a motorului pentru asigurarea acţionãrii maşinilor de recoltat şi pentru autodeplasarea pe pantã;
	- coeficient de adaptabilitate al motorului cât mai mare;
	- toate roţile motoare; centrul de masã coborât;
	- anvelope duble pe puntea motoare din spate;
	- prize de putere frontalã şi pe spate cuplabile sub sarcinã;
	- mecanisme de suspendare frontal şi pe spate;
	- manevrabilitate ridicatã;
	- posibilitate de blocare a diferenţialelor;
	- instalaţii de frânare de serviciu şi parcare eficiente şi sigure;
	- dotare cu cadru sau ramã de rezistenţã pentru protecţia la rãsturnare;
	- mecanisme de suspendare prevãzute cu posibilitate de cuplare rapidã a maşinilor şi echipamentelor de lucru;
	- poziţia centralã a prizelor de putere;
	- masa specificã mai micã de 60 kg/kW.
	URealizarea unor maşini autopropulsate specializate la recoltat furaje pe terenurile în pantãU
	Pentru recoltarea furajelor de pe terenurile cu pante mai mari de 19P0P(35%) s-au realizat  maşini autopropulsate specializate care pot lucra, în mod obişnuit, pânã la pante de 31P0P(60%), iar în cazuri extreme pânã la 39P0P(80%).
	Este vorba în special de:
	- perfecţionarea motocositorilor cu o axã;
	- realizarea şi perfecţionarea motocositorilor cu douã axe;
	- realizarea de autovehicule speciale destinate încãrcatului şi transportului furajelor pe terenurile în pantã;
	- realizarea de şasiuri autopropulsate pentru pante, care pot acţiona diferite echipamente, ân special echipamentul de încãrcat şi transportat furaje.
	6. MAŞINI ŞI INSTALAŢII PENTRU RECOLTAREA, PREGĂTIREA ŞI CONSERVAREA FÂNULUI
	6.1. Maşinile clasice
	Masinile clasice, folosite în general la recoltatul furajelor de pe terenurile cu pantã de pânã la 14P0P(25%), sunt acţionate de tractoare şi cuprind:
	- cositorile;
	- echipamentele de condiţionare a plantelor cosite;
	- greblele;
	- remorcile autoîncãrcãtoare.
	Unele din maşinile clasice pot lucra şi pe pantã de pânã la 19P0P(35%) şi chiar de 24P0P(45%).
	UCositorile clasiceU folosesc urmãtoarele tipuri de aparate de tãiere: Uaparate de tãiere cu mişcare rectilinie alternativã; aparate de tãiere cu mişcare de rotaţie.
	Aparatele de tãiere cu mişcare rectilinie alternativã sunt de patru tipuri: cu degete, fãrã degete, cu douã cuţite şi mixte, figura 8.
	La cosirea furajelor de pe pajişti, dintre Uaparatele cu degete,U figura 8 a,  se folosesc cele cu tăiere mijlocie, figura 8 a2 şi joasă, figura 8 a3. Deşi în ultimul timp s-au făcut importante îmbunãtãţiri ale aparatelor de tãiere cu degete constând...
	- au viteza de lucru limitatã la max. 7...8 km/h;
	- lucreazã cu înfundãri în cazul unor culturi culcate, îmburuienate şi la producţii ridicate.
	UAparatele de tãiere fãrã degeteU,  figura 8 c şi d, se caracterizeazã prin aceea cã pe bara suport în locul degetelor sunt fixate lame de cuţit triunghiulare cu muchii ascuţite. Ele pot fi construite cu cuţit superior sau cu cuţit inferior şi lucrea...
	UAparatul de tãiere cu douã cuţite,U figura 8 e, echipează cca. 15...20% din cositorile clasice de furaje. El se caracterizeazã prin faptul cã cele douã cuţite se mişcã în sensuri opuse, iar perechile de tãişuri ale lamelor aflate în contact taie pla...
	Principalele avantaje ale aparatelor cu două cuţite constau în:
	- au masa specificã micã pe lãţimea de lucru;
	- lucrează fãrã înfundãri în orice condiţii de culturã;
	- realizează înãlţimi mici de tăiere a plantelor;
	- au necesarul de putere specificã de acţionare mic.
	Datorită acestor avantaje, aparatul de tãiere cu dublu cuţit cu braţe de apãsare oscilante este cel mai indicat pentru echiparea cositorilor destinate lucrului pe terenurile în pantã.
	Principalele dezavantaje ale acestor aparate sunt:
	- cerinţe deosebite cu privire la curãţirea terenului;
	- necesitã o exploatare şi întreţinere pretenţioase.
	UAparatul de tãiere cu degete mobile (mixt)U, figura 8 f,  a apãrut în ideea diminuãrii unora din dezavantajele aparatului cu dublu cuţit. Are posibilitatea menţinerii constante în lucru a jocului între cuţit şi contracuţit prin înlocuirea unuia din ...
	Principalele avantaje ale soluţiei faţă de aparatele cu dublu cuţit le constituie:
	- ridicarea fiabilităţii în funcţionare;
	- creşterea de 2...3 ori a perioadei de funcţionare a cuţitului între douã ascuţiri succesive.
	UAparatele de tãiere cu mişcare de rotaţieU sunt foarte diversificate. Pentru cosirea furajelor de pe pajişti se folosesc cel mai mult cositorile cu rotoare verticale cu cuţite articulate, figura 9, care executã tãierea inerţialã a tulpinilor plantel...
	- lucru fãrã înfundãri în orice condiţii de lucru (lan culcat şi îmburuienat, producţie mare pe hectar, culturi îmbãtrânite datoritã depãşirii epocii optime de recoltare, umiditate ridicatã la recoltare);
	- siguranţã mare în exploatare;
	- schimbarea rapidã a cuţitelor;
	- reascuţirea uşoarã a cuţitelor;
	- calitatea bunã a procesului de tãiere;
	- viteza mare de lucru, care e limitatã doar de condiţiile de deplasare a agregatului.
	Astãzi, în lume, peste 75% din cositorile clasice de furaje sunt echipate cu aparate de tãiere cu rotoare verticale cu cuţite articulate.
	Constructiv se deosebesc douã variante de cositori cu rotoare verticale cu cuţite articulate şi anume: cositori rotative cu tamburi, figura 9 a,  respectiv cositori rotative cu discuri, figura 9 b şi c.
	Prin înlocuirea transmisiei cu roţi dinţate cu transmisie cu curele la unele variante de cositori rotative cu discuri (Nokka etc.), figura 9 c,  s-a reuşit sã se diminueze atât masa specificã pe metrul lãţime de lucru, cât şi zgomotul produs în timpu...
	În tabelul 1 sunt prezentate principalele caracteristici tehnice ale unor cositori clasice construite în ţara noastră.
	UAmplasarea cositorilor pe sursele energeticeU se poate face în urmãtoarele moduri:
	- lateral între cele douã punţi ale sursei energetice;
	- în spate lateral, montate în mecanismul de suspendare în trei puncte al sursei energetice;
	- frontal, cu cuplarea pe mecansimul de suspendare frontal al sursei energetice;
	- combinat, frontal şi lateral sau frontal şi lateral spate etc.
	Cositorile amplasate lateral între punţi prezintă urmãtoarele dezavantaje:
	- sunt construite numai pentru anumitã sursã energeticã;
	- necesitã timp lung pentru montare pe sursa energeticã.
	- Ele au, însă, avantajul că pot rămâne montate pe tractor pentru tot sezonul de recoltare, fără ca să afecteze utilizarea tractorului la alte lucrări agricole.
	Cositorile purtate în spate-lateral pe mecanismul de suspendare în trei puncte sunt cositorile clasice cele mai rãspândite datoritã urmãtoarelor avantaje:
	- se pot monta pe orice sursã energeticã cu mecanism de suspendare de categoria respectivã;
	- montarea şi demontarea  pe şi de pe sursa energeticã este foarte uşoarã şi necesitã un timp foarte scurt.
	Cositorile amplasate frontal sunt variante constructive moderne care echipeazã tractoarele cu mecanisme de suspendare şi prize de putere frontale. Ele prezintã urmãtoarele avantaje:
	- pot lucra pe orice direcţie, cu întoarcere pe stânga sau pe dreapta;
	- sunt uşor de urmãrit în timpul lucrului;
	- montarea şi demontarea  pe şi de pe sursa energeticã este foarte uşoarã şi necesitã un timp foarte scurt;
	- mecanismul de supendare şi priza de putere din spate ale sursei energetice sunt disponibile pentru acţionarea simultană şi a altor maşini ca de exemplu a unei greble de rãvãşit sau a unei remorci autoîncãrcãtoare.
	Datoritã acestor avantaje, cositorile amplasate frontal sunt maşinile cele mai potrivite pentru lucru pe terenuri în pantã.
	UEchipamentele de condiţionare a plantelor la cosireU
	Se montează pe cositori şi permit efectuarea unuia din procedeele de pregătire a plantelor cosite: strivirea; frângerea tulpinilor sau defibrarea.
	Prin aplicarea acestor procedee se scurtează timpul necesar uscării plantelor şi se asigură uscarea în acelaşi timp a tulpinilor şi frunzelor conducând la  ceea ce permite reducerea pierderilor calitative şi cantitative a fânului. În figura 10 sunt p...
	Aceste echipamente se montează în spatele aparatelor de tăiere ale cositorilor. Sunt realizate şi echipamente de condiţionat separate care fac  pregătirea furajelor imediat după cosire. În general toate cositorile sunt prevăzute cu echipamente de con...
	Cele mai recente echipamente de condiţionat fac o pregătire intensivă a furajelor, în special prin strivire (figura 10, c), fiind dotate cu mai multe valţuri şi benzi de strivire, care fac practic o laminare a plantelor În special, aceste echipamente...
	Un alt avantaj al echipamentelor de condiţionare este acela că, după pregătire, plantele sunt lăsate pe mirişte în brazde afânate, ceea ce favorizează urgentarea procesului de uscare.
	UGreblele clasice U
	Cele mai utilizate greble folosite pentru răvăşitul, întorsul şi adunatul în brazde a furajelor de pe pajişti sunt U greblele  cu bandã transversalã şi greblele rotative,  figura 12.
	UGreblele cu bandã transversalãU, figura 12 a, pot executa toate cele trei operaţii respectiv rãvãşitul, întorsul şi adunatul în brazdã. Viteza perifericã a ghearelor de pe banda maşinii are valori de 4,5...5,2 m/s la adunat în brazdã, respectiv 6,7.....
	Principalele avantaje ale greblelor cu bandă transversală constau în:
	- au masa specificã pe metrul lãţime de lucru redusã;
	- au distanţã micã între centrul de greutate al maşinii şi punctele de cuplare la sursa energeticã;
	- pentru acţionare necesită un consum specific redus de putere pe metrul lãţime de lucru.
	Datorită acestor avantaje, greblele cu bandã transversalã sunt maşinile cele mai potrivite pentru lucru pe terenuri în pantã.
	UGreblele rotative pentru răvăşitU,  figura 12 b, sunt des folosite pe pajiştile situate pe terenuri în pantă deoarece au următoarele avantaje:
	- au masa specifică redusă pe metrul lăţime de lucru;
	- au distanţa mică de la centrul de masă la punctele de cuplare pe sursa energetică;
	- execută o lucrare de calitate superioară.
	Aceste maşini au organul activ format dintr-un numãr par de rotoare care funcţioneazã în paralel, sunt grupate câte douã şi se rotesc în sensuri opuse. Fiecare rotor, cu diametrul cuprins între 0,8 şi 1,45 m,  are 4...6 braţe radiale prevãzute cu din...
	UGreblele rotative universaleU, figura 12 c, au organele active asemãnãtoare cu greblele rotative pentru răvăşit cu urmãtoarele deosebiri: braţele cu gheare elastice se pot monta pe rotoare în douã poziţii distincte - pentru rãvãşit, respectiv pentru...
	Din grupa greblelor universale fac parte şi greblele cu furci giratoare, figura 12 d, care folosesc un numãr redus de rotoare (1...3 bucãţi) cu diametrul mai mare, iar braţele radiale cu gheare executã, la operaţia de adunat în brazde, o mişcare de...
	În tabelul 2 sunt prezentate principalele caracteristici tehnice ale unor greble de furaje construite în ţara noastră.
	URemorcile autoîncãrcãtoareU, figura 13, sunt maşini agricole specializate pentru adunatul furajelor din brazde, încărcarea lor în benele proprii, transportul şi descărcatul acestora la locul de depozitare.
	Remorcile autoîncãrcãtoare au urmãtoarele elemente componente, figura 13:
	- şasiul cu bena remorcii;
	- echipamentul de adunare din brazdã, de tip pick-up;
	- mecanismul de ridicare a furajului în benă;
	- dispozitivul de tãiere (fragmentare) a furajelor;
	- transportorul de pe platforma benei;
	- mecanismul de transmitere a mişcãrii de la priza de putere a tractorului la mecanismele de lucru ale remorcii.
	Şasiul, la majoritatea remorcilor autoîncãrcãtoare de furaje, este o construcţie sudatã din profile metalice diferite. Pe şasiu se monteazã axa cu roţile de transport a remorcii, bena de furaje, instalaţia proprie de frânare şi de semnalizare şi toat...
	- o parte din greutatea remorcii este preluatã de tractor, ceea ce conduce la creşterea greutăţii aderente a punţii motoare a tractorului;
	- sunt construcţii mai simple;
	- sunt uşor de manevrat şi exploatat.
	Pentru protejarea gazonului culturii furajere recoltate este necesar ca presiunea pe sol a roţilor remorcii sã nu depãşeasã presiunea de 2...2,5 barr. Realizarea acestor presiuni a fost posibilã prin folosirea unor anvelope cu balonaj mãrit, prin fol...
	Unele firme au construit şi variante de remorci autoîncãrcãtoare speciale pentru lucru şi pe pantã care au centrul de greutate coborât, au ecartamentul lãrgit şi axã motricã, figura 13 b, ceea ce face posibil să poată lucra frecvent pe pante de pânã l...
	Bena remorcilor autoîncãrcãtoare este construitã, la majoritatea tipurilor, cu partea de jos etanşã, parte destinatã transportului furajelor verzi fragmentate, iar cu partea superioarã în formã de grãtare, de construcţie uşoarã. Majoritatea remorcilo...
	Echipamentul de adunare din brazdã a furajelor la majoritatea remorcilor autoîncãrcãtoare este de tipul pick-up, amplasat în faţa remorcii. Se folosesc douã tipuri constructive şi anume: de tipul tras, respectiv de tipul împins. Pentru copierea deniv...
	Mecanismele de ridicare a furajelor în benele remorcilor autoîncãrcãtoare, figura 14, sunt montate între echipamentele de strîngere din brazde a furajelor şi benele remorcilor, în canalul construit în acest scop. Ele preiau furajul de la echipamentul...
	Se cunosc mai multe tipuri de mecanisme de ridicare a furajelor în bena remorcilor autoîncãrcãtoare precum: cu transportor cu lanţ şi bare cu degete rigide (fig. 14, a); cu tobã aruncãtoare cu dinţi ficşi (fig. 14, b şi i); cu furci împingãtoare (fig...
	Dispozitivul de tãiere (fragmentare) a furajelor nu lipseşte din dotarea actualelor construcţii de remorci autoîncãrcãtoare de furaje. El se compune dintr-un numãr variabil de cuţite - în funcţie de tipul constructiv şi de destinaţia remorcii, care s...
	Transportorul de pe platforma benei permite umplerea cu furaj a remorcii într-un grad ridicat, respectiv descãrcarea acestuia la locul de destinaţie . El este, la majoritatea construcţiilor, de tipul cu lanţ şi raclete. Ca o tendinţã nouă în construc...
	6.2. Maşinile autopropulsate specializate pentru recoltarea furajelor pe terenurile în pantă
	În cadrul maşinilor autopropulsate specializate sunt cuprinse:
	- motocositorile cu o axã;
	- motocositorile cu douã axe;
	- maşinile autopropulsate pentru pantă specializate pentru adunat din brazdă, încărcat şi transport furaje;
	- şasiurile autopropulsate pentru pante cu echipamente de adunat din brazdã, încãrcat şi transport furaje.
	UMotocositorile cu o axã U au fost primele maşini care au apãrut în zonele cu terenuri în pantã. Ele au permis mecanizarea cosirii furajelor, uşurând astfel mult efortul fizic al fermierului. De aceea astãzi nu existã, practic, nici-un fermier din zo...
	Puterea motocositorilor cu o axã utilizate astãzi este cuprinsă între 3 şi 9 kW (4 şi 12 CP),  panta maximã, atingând valoarea de 39P0P(80%), iar lãţimea de lucru a aparatelor de tãiere, montate frontal la toate construcţiile, variazã între 1 şi 2,1 ...
	În ultimele decenii au fost aduse importante îmbunătăţiri motocositorilor cu o axã cum sunt:
	- perfecţionarea aparatelor de tãiere cu degete prin desfiinţarea limitatoarelor de brazdã de pe capetele aparatului de tãiere prin înlocuirea unui numãr de 5...6 degete de pe fiecare capãt cu lame de cuţit, figura 15 a, fapt ce a permis reducerea înf...
	- folosirea tot mai largã a aparatelor de tãiere fãrã degete, cu un cuţit;
	- reducerea nivelului de vibraţii transmis coarnelor de conducere prin folosirea unor motoare termice bine echilibrate, utilizarea unor transmisii silenţioase şi printr-o amortizare eficientã a vibraţiilor la ghidonul maşinii;
	- utilizarea tot mai frecventã a aparatelor de tãiere cu dublu cuţit, figura 15 b;
	- folosirea unor coarne de conducere reglabile pe verticalã şi orizontalã în funcţie de statura operatorului şi de drumul pe care poate sã-l parcurgã aceasta în timpul lucrului;
	- introducerea diferenţialului între roţile de deplasare;
	- folosirea de transmisii cu mai multe trepte de mers înainte şi mers înapoi, ajungându-se, în unele cazuri, chiar la folosirea de transmisii reversibile;
	- reducerea nivelului de zgomot prin folosirea unor motoare performante;
	- reducerea greutãţii maşinii ;
	- trecerea de la starterul cu sfoarã la starterul electric;
	- mãrirea ecartamentului roţilor (fig. 15 b);
	- folosirea de roţi jumelate,  figura 15 b;
	- introducerea unor dispozitive de blocare a maşinii la scoaterea din viteze accidentalã pe pantã;
	-echiparea suplimentarã cu greble, în marea majoritate de tip cu bandã transversalã, care se monteazã de obicei în locul aparatelor de tãiere şi care permit efectuarea rãvãşirii, întoarcerii şi adunãrii în brazdã a furajelor cosite, figura 15 c;
	- combinarea, la unele construcţii, a aparatului de tãiere cu o greblã, de tip cu furcã sau cu bandã transversalã, pentru formarea, dintr-o singurã trecere, a unei brazde de furaj verde necesar furajãrii zilnice, figura 15 d;
	- înlocuirea transmisiei mecanice, la cele mai recente construcţii, cu transmisii hidrostatice.
	UMotocositorile cu douã axeU
	Sunt maşini autopropulsate specializate pentru executarea lucrãrilor de cosit şi greblat furaje pe terenurile în pantã. Comparativ cu motocositorile cu o axă, motocositorile cu două axe au următoarele avantaje:
	- au capacităţi de lucru mai mari;
	- reduc mult efortul fizic depus de operator la întoarceri şi la menţinerea în timpul lucrului a maşinii pe direcţia, pe curba de nivel;
	- elimină drumul parcurs de operator în timpul lucrului.
	Principalele caracteristici ale motocositorilor cu douã axe folosite azi în lume sunt:
	- puteri ale motoarelor, în general, între 14,7 şi 36,8 kW (20 şi 50 CP);
	- centrul de greutate coborât;
	- toate roţile motoare cu posibilitãţi de blocare a diferenţialelor ca şi de decuplare a uneia din punţi în timpul transportului;
	- ecartament  mare cuprins între 1500 şi 1900 mm;
	- anvelope cu balonaj mãrit şi presiune joasã tip ,,Terra”;
	- scaunul conducãtorului apropiat de sol, ergonomic, reglabil în funcţie de pantã;
	- posibilitãţi de a purta şi acţiona frontal unelte;
	- transmisii, în general, reversibile cu 4...8 viteze în gama 1...30 km/h;
	- viteze de lucru cuprinse între 2 şi 10 km/h;
	- viteze de transport de pânã la 30 km/h;
	- limita de lucru pe pantã, în general, de 31P0P(60 %);
	- frâne de serviciu şi parcare eficiente;
	- ordonarea ergonomicã a comenzilor maşinii pentru asigurarea unei deserviri în siguranţã pe pantã;
	- repartizarea egalã a greutãţii pe ambele punţi motoare, ceea ce reduce patinarea şi ridicã capacitatea de lucru pe pantã;
	- vizibilitatea perfectã a uneltelor de lucru purtate, în general, frontal;
	- greutate specificã între 40 şi 48 kg/ kW (30 şi 35 kg/CP).
	Cositorile de pe motocositorile cu două axe sunt purtate frontal, figura 16, şi folosesc, în general, aparate de tăiere cu dublu cuţit, figura 16 a, respectiv aparate de tăiere rotative cu discuri, figura 16 b. Unele construcţii folosesc şi combinaţi...
	Greblele, figura 17, care echipează motocositorile cu două axe pot fi de tipul: cu bandă transversală, figura 17 a, purtate frontal; rotative de răvăşit, figura 17 b, purtate în spate; greble rotative cu furci giratoare, figura 17 c, purtate pe spate.
	Pentru mecanizarea lucrărilor de cosire şi greblare (răvăşire, întoarcere şi adunat în brazde) pe pajiştile situate pe terenuri cu panta până la 22P0P (40 %) Institutul de Cercetare-Dezvoltare  pentru Pajişti Braşov a conceput, realizat şi încercat u...
	Tractorul cu post inversat TPI 200, figura 18, s-a realizat prin transformarea tractorului HART 200 DT în tractor cu post inversat prin efectuarea urmãtoarelor modificãri:
	- înversarea vitezelor de mers ale tractorului, prin demontarea transmisiei centrale de pe diferenţialul punţii spate şi montarea unei alte transmisii centrale (pinion de atac şi coroanã), construitã special pentru acest scop şi prin demontarea şi mon...
	- amplasarea corespunzătoare a comenzilor direcţiei, ambreiajului, frânei de serviciu, frânei de parcare, acceleraţiei de picior şi de mânã, distribuitorului hidraulic suplimentar, ambreiajului prizei de putere etc.;
	- montarea inversă a scaunului de conducere, prin intermediul unui dispozitiv de prindere reglabil;
	- montarea de aripi noi metalice cu suporţi pentru faruri şi lãmpi de semnalizare;
	- montarea unor podele noi;
	- montarea unui alt cadru de rezistenţã cu acoperiş;
	- montarea unui cablaj nou la instalaţia electricã şi de iluminat şi semnalizare;
	- montare unui alt suport pentru lampa numãr şi altã placã pentru numãr şi farul de mers înapoi.
	Principalele caracteristici tehnice ale tractorului cu post inversat TPI - 200 sunt urmãtoarele:
	Cositoarea frontalã pentru tractorul cu post inversat TPI – 200, figura 18, este de tipul cu aparat de tãiere cu dublu cuţit..
	Principalele pãrţi componente ale cositorii frontale sunt cadrul, aparatul de tãiere şi mecanismul de transmitere a mişcãrii la aparatul de tãiere.
	Cadrul, în formã de ,,U '', este o construcţie metalicã din ţeavã şi alte profile sudate. În partea din spate este prevãzut triunghiul de fixare la mecanismul de suspendare în trei puncte. Pe pãrţile laterale sunt fixate lagãre pentru balansierele mec...
	Aparatul de tãiere, de tip cu dublu cuţit cu braţe de apãsare oscilante, este format dintr-o barã suport pe care sunt fixate braţele de apãsare oscilante superioare şi inferioare, cele douã cuţite, cele douã patine de copiere de pe capete împreunã cu ...
	Acţionarea aparatului de tãiere se face de la priza de putere frontalã a tractorului prin intermediul unui arbore cardanic, a unei transmisii cu curele trapezoidale, a unui mecanism bielã-manivelã dublu şi a douã balansiere. Avantajul principal al fol...
	Principalele caracteristici tehnice ale cositorii frontale pentru tractorul cu post inversat TPI – 200 sunt:
	Grebla universală pentru tractorul cu post inversat TPI – 200, figura 19, este de tipul cu bandă transversală şi poate executa toate cele trei operaţii respectiv rãvãşitul, întorsul şi adunatul în brazdã al furajelor. Maşina este de tipul purtatã fron...
	Principalele pãrţi componente ale maşinii sunt: cadrul, cu triunghiul de suspendare şi picioarele de sprijin; mecanismul de greblare; transmisia mişcãrii de la priza de putere la mecanismul de greblare; roţile de sprijin şi reglaj; paravanul de îngust...
	Cadrul cu triunghiul de suspendare şi picioarele de sprijin este construit din profile şi ţevi patrate sudate. Picioarele de sprijin permit stocarea maşinii la decuplarea ei de pe tractor.
	Mecanismul de greblare este o bandã transversalã formatã din douã curele trapezoidale paralele pe care sunt fixate braţe cu gheare  elastice şi braţe de dirijare. Banda de greblare este fixatã pe doi tamburi, un tambur condus şi un tambur conducãtor, ...
	Transmisia mişcãrii de la priza de putere a tractorului la banda de greblare se face prin intermediul unui arbore cardanic şi a unei transmisii cu curea trapezoidalã cu douã trepte de turaţie.
	Roţile de sprijin şi reglaj (în numãr de douã) sunt roţi pivotante pe pneuri. Reglajul poziţiei roţilor faţã de cadru se face în trepte de 20 mm.
	Paravanul de îngustare a brazdei, din tablã şi covor de cauciuc montate pe un cadru din ţeavã, se poate regla în suportul sãu, permiţând modificarea lãţimii brazdei de furaj adunate.
	Principalele caracteristici tehnice ale greblei cu bandã transversalã pentru tractorul cu post inversat TPI -200 sunt:
	Tendinţele care se manifestã în ultimul timp în construcţia motocositorilor cu douã axe sunt:
	- montarea pe aparatul de tãiere a unei greble, de tip cu bandã transversalã, pentru formarea dintr-o singurã trecere a unei brazde de furaj verde necesar furajãrii zilnice, figura 16c;
	- construirea de variante noi cu toate roţile directoare;
	- mãrirea puterii acestora.
	Ca urmare a mãririi puterii, noile maşini se îndreaptă tot mai mult spre o maşinã universalã asemãnãtoare cu tractoarele specializate pentru pante cu care se pot acţiona cositori rotative purtate frontal, cositori elicoidale, freze de lucrat solul, p...
	UMaşinile autopropulsate pentru pantă specializate pentru adunat din brazdă, încărcat şi transportat furaje
	Maşinile autopropulsate specializate pentru adunat din brazdã, încãrcat şi transport furaje pe terenurile în pantã au toate cele 4 roţi motoare şi sunt echipate cu ridicãtor adunãtor din brazdã, mecanism de încãrcare-descãrcare şi benã de transport a...
	Particularităţile acestor maşini autopropulsate specializate, figura 20, sunt urmãtoarele:
	- dispunerea frontalã sau între axe a ridicãtorului adunãtor, de tip pick-up, şi a mecanismului de încãrcare în benã;
	- transportorul de pe platforma benei are un singur sens de mişcare - spre spatele maşinii;
	- mecanismul de încãrcare este parte integrantã (nedemontabilã) a maşinii.
	Avantajele acestor maşini sunt:
	- pot prelua brazde integral sau aproape integral (pânã lângã garduri sau ziduri etc.), datoritã dispunerii frontale sau între axe a mecanismului de preluare din brazde;
	- cãlcarea brazdelor este redusã şi, drept urmare cerinţele impuse luminii (gãrzii) la sol sunt reduse;
	- urmãrirea uşoarã a brazdelor datoritã dispunerii frontale sau între axe a mecanismului de preluare din brazde;
	- deraparea lateralã a roţilor la lucru pe curba de nivel nu deranjeazã procesul la preluarea frontalã sau deranjeazã puţin la preluarea dintre axe (prin mijloc), în comparaţie cu preluarea prin spate;
	- transmisia la transportorul platformei este simplã, mişcarea acestuia fiind doar într-un singur sens - spre spatele maşinii.
	Dezavantajele principale ale acestor maşini sunt:
	- universalitatea foarte redusã,  datoritã faptului cã montarea respectiv demontarea diferitelor agregate pe/de pe benã este foarte dificilã, iar în unele cazuri chiar imposibilã, deoarece agregatul de încãrcare este, practic, parte integrantã a autov...
	- montarea, în extremis, a unor echipamente, de exemplu de distribuit gunoi de grajd, conduce la modificarea defavorabilã a distribuţiei sarcinii pe cele douã axe;
	- transmiterea mişcãrii la axa spate este dificilã la maşinile la care mecanismul de preluare este amplasat între axele autovehicolelor.
	Datoritã acestor dezavantaje maşinile autopropulsate specializate pentru strâns din brazde şi transportat furaje au cunoscut o dezvoltare limitatã, fiind înlocuite rapid  de şasiurile autopropulsate pentru pante.
	UŞasiurile autopropulsate pentru pante cu echipamentele de adunat din brazdã, încãrcat şi transportat  furaje
	Şasiurile autopropulsate pentru pante, figura 21, s-au impus, în principal, datoritã faptului cã pot acţiona şi alte echipamente a cãror montare/demontare pe/de pe şasiul de bazã se face repede şi relativ uşor. Ideea universalitãţii acestor şasiuri a...
	Ca soluţii tehnice generale aplicate majoritãţii variantelor constructive de şasiuri autopropulsate pentru pante cu echipamente de adunat, încãrcat şi transport furaje aflate în producţie (în special în ţãrile Alpilor) se pot menţiona urmãtoarele:
	- transmisie permanentã la roţile punţii din spate şi transmisie decuplabilã la roţile punţii din faţã, care sunt şi roţi de direcţie;
	- cutii de viteze cu minim 4 viteze, cu inversor cu cuplare uşoarã (prevãzute cu sincronizatoare pentru cuplare) şi cu protecţie împotriva cuplãrilor greşite (care ar putea conduce la accidente la lucru pe pantã);
	- dotarea, obligatorie, cu mecanisme de blocare a diferenţialului punţii motoare din spate;
	- crearea posibilitãţii de rotire transversalã în unghiuri largi a ansamblului axã faţã - motor - cutie de viteze şi cutie de distribuţie în raport cu ansamblul  axã spate cu bena şi mecanismele aferente, aceasta ca o mãsurã de prevenire a rãsturnãrii...
	- dotarea cu frânã de serviciu pe toate roţile, ultimele tipuri fiind echipate deja cu circuit dublu de frânare;
	- dotarea cu frânã de parcare eficientã;
	- montarea, de regulã, pe puntea din spate de roţi duble între care sunt prevãzute rãzuitoare de noroi;
	- montarea pe roţile din faţã a unor anvelope de tracţiune cu lãţimea mare (tip Terra ) de obicei de 9 ";
	- amplasarea, de regulã, a mecanismului de preluare a furajului din brazdã, de tip pick - up, în spatele motocarului;
	- rolele de copiere a denivelãrilor de la mecanismul de preluare din brazdã sunt amplasate fie lateral (impun restricţii la lãţimea brazdelor care se adunã), fie în spatele mecanismului;
	- folosirea tot mai largã a unor mecanisme hidraulice pentru ridicarea - coborârea din/în lucru a echipamentelor de preluare a furajelor din brazde;
	- transportoarele de pe platformele benelor sunt de tip cu lanţ şi raclete, fiind prevãzute cu sisteme de variaţie a vitezei şi cu inversor pentru descãrcarea furajului;
	- benele de furaje sunt construite, de regulã, cu suprastructuri pliabile în funcţie de furajul care se transportã (fân sau masã verde);
	- folosirea de mecanisme de încãrcare a furajului în bene de tipuri constructive identice sau asemãnãtoare cu cele folosite pe remorcile autoîncãrcãtoare de furaje şi prezentate în figura 14;
	- folosirea unor mecanisme perfecţionate pentru deschiderea fãrã efort manual ridicat a obloanelor din spate, la descãrcarea benelor de furaj;
	- utilizarea unor mecanisme cu 4...8 cuţite de fragmentare a furajelor care se însilozeazã;
	- ampatamentul motocarelor se situeazã în limitele 2100...3200 mm, iar ecartamentul oscileazã în jurul a 1500mm;
	- greutatea proprie a autovehicolului de bazã este cuprinsã între 1200 şi 2000 kg;
	- repartiţia optimã a greutãţii pe cele douã punţi se realizeazã cu echipamentul montat şi aflat sub sarcinã, când ambele axe sunt încãrcate la fel;
	- majoritatea motocarelor moderne sunt echipate cu cabine de rezistenţã sau cu cabine climatizate;
	- amplasarea elementelor de comandã la postul de conducere este, fãrã excepţie, bunã.
	În proiectarea şi fabricaţia actuală a şasiurilor autopropulsate pentru pante se acţionează în următoarele direcţii:
	- dotarea echipamentelor de adunat, încãrcat şi transport furaje cu distribuitor pentru administrarea furajelor în adãposturile de animale la furajarea zilnicã;
	- creşterea numãrului de cuţite la mecanismul de fragmentare;
	- standardizarea modului de prindere şi de acţionare a echipamentelor din dotarea motocarelor;
	- reducerea nivelului de vibraţii transmis postului de conducere prin folosirea suspensiei elastice pe puntea din faţã sau a amortizoarelor hidraulice;
	- reducerea nivelului de zgomot ce se transmite la conducãtor;
	- majorarea numãrului de trepte de viteze etc.
	6.3 Maşini şi  instalaţii pentru încărcarea şi aşezarea furajelor pe şire sau pe instalaţiile de uscare
	Încărcatul  şi aşezatul pe fânar sau pe platforma de uscare influenţeazã, prin modul şi durata de executare, calitatea şi cantitatea fânului obţinut. Crearea unor densitãţi diferite în masa de furaj aşezatã pe platforma de uscare conduce la uscarea n...
	Mecanizarea parţială sau semimecanizarea se face prin folosirea încărcătoarelor frontale sau cu graifăr, montate pe tractoare sau autopropulsate, figura 22, iar aşezarea (repartizarea) uniformă a furajelor se face manual. Utilizarea încărcătoarelor fr...
	Mecanizarea completă a lucrărilor de urcare şi aşezare a furajelor pe fânare sau pe platformele de uscare se poate realiza prin douã variante distincte de maşini şi echipamente. Prima variantã, figura 23, foloseşte:
	- o platformã de preluare şi dozare a furajului;
	- un transportor de alimentare;
	- un transportor pneumatic de furaje;
	- o instalaţie cu tuburi telescopice şi cu deflector de distribuire a furajului pe suprafaţa platformei de depozitare.
	Pe platformă se preia furajul de la remorca autoîncãrcãtoare sau de la şasiul autopropulsat pentru pante se dozează şi se transportă la transportorul pneumatic, care îl trimite prin tubulatura de conducere telescopică şi îl repartizează uniform pe pla...
	Avantajul principal al acestei variante de încãrcare şi aşezare a furajelor constă în faptul cã se obţine o densitate uniformã a furajului în oricare punct de pe platforma de depozitare.
	A doua variantã, figura 24, foloseşte instalaţii cu graifãr care se plimbã pe una sau două şine, montate deasupra fânarului sau platformei de uscare şi pe lungimea acestora. Acţionarea şi mişcarea graiferului se face electromecanic sau hidraulic prin...
	Furajul descãrcat la capãtul platformei de depozitare din remorcile autoîncãrcãtoare sau din echipamentele acţionate cu şasiurile autopropulsate pentru pante este preluat cu graifãrul (în porţii a cãror mãrime depinde de capacitatea furcilor  graifãr...
	Dezavantajele principale al instalaţiilor cu graifăr utilizate la încărcarea şi aşezarea furajelor pe fânare sau platforme de uscare sunt următoarele:
	- densitatea furajului încãrcat şi aşezat pe platforma de depozitare nu este întotdeauna uniformã, ea depinzând în principal de profesionalismul operatorului;
	- construcţia adăpostului trebuie să permită montarea şi funcţionarea instalaţiei cu graifăr;
	- spaţiul necesar montării şi funcţionării instalaţiei cu graifăr reduc din spaţiul de depozitare a fânarului sau platformei de uscare.
	6.4. Instalaţii pentru definitivarea uscării fânului prin ventilare cu aer rece
	La uscarea prin ventilare se folosesc diferite instalaţii, figura 25, montate chiar pe platformele de depozitare şi pãstrare a furajelor. Instalaţiile sunt montate în partea inferioară a şirei, fânarului sau platformei de depozitare şi constau în gen...
	Primele şi cele mai simple instalaţii sunt montate chiar sub şira de fân, figura 25 a şi b. În funcţie de modul de amplasare a canalului principal de ventilare aceste instalaţii sunt de două tipuri: cu canal la suprafaţã, figura 25 a, respectiv cu ca...
	O instalaţie mai modernã de uscare cu aer rece, care se recomandă noilor fânare acoperite, figura 25 e, s-a obţinut prin realizarea urmãtoarelor îmbunãtãţiri la instalaţiile de uscare cu aer rece prezentate anterior: înlocuirea canalului principal şi...
	Aşezarea urmãtorului strat de furaj se face când umiditatea stratului anteriror supus uscãrii a scãzut sub 25 %. Pe mãsura aşezãrii stratului nou de furaj se procedeazã la ridicarea treptatã a tuburilor cu dop 4. Uscarea furajului se considerã închei...
	Se folosesc de asemenea şi instalaţii speciale de uscare cu grătare, figura 25 c, montate în partea inferioară a spaţiului de depozitare de deasupra adăpostului de animale. Locul canalelor secundare laterale este luat în acest caz de o reţea de canal...
	O variantă specială de instalaţie de uscare şi depozitare a fânului o reprezintă fânarul de tip turn prezentat în figur 25 d. Canalul principal de ventilare este constituit în acest caz dintr-n tub cu pereţii perforaţi aşezat pe verticală, pe axa fân...
	6.4.1. Calculul instalaţiilor de uscare prin ventilare cu aer rece a fânului
	Pentru calculul instalaţiilor de uscare cu aer rece se porneşte de la debitul de aer rece necesar pentru uscarea unei tone de furaj (cu umiditatea iniţialã de 40 %) care are valoarea de 1100...1300 mP3P aer/h. În funcţie de grosimea unui strat de fura...
	Mărimea instalaţiei se calculează după necesarul de fân, F, a fermei respective. Acesta se calculează pe baza consumului zilnic de fân, numărul zilelor de furajare în iarnă şi numărul animalelor ce trebuiesc furajate. Mărimea suprafeţei de depozitare ...
	unde:
	- F – reprezintă necesarul de fân al fermei, în [kg];
	- B - este lăţimea utilă a platformei instalaţiei de uscare, în [m];
	- L – este  lungimea utilă a platformei instalaţiei de uscare, în [m];
	- h – înălţimea maximă a fânului care se poate aşeza pe platforma de uscare respectivă, în [m];
	- ( - masa volumetrică a fânului, în [kg/mP3P].
	În tabelul următor se dau câteva valori ale mesei volumetrice a fânului în vrac din diferite specii de plante şi de diferite calităţi, respectiv a fânului balotat la umiditatea de păstrare de 17 %.
	Debitul necesar de aer se dă, de regulă, pentru instalaţiile de ventilare a fânului în mP3P/s pentru fiecare mP2P de suprafaţă de bază.
	În zonele cu clima uscată se recomandă un debit specific de aer de 0,06 mP3P/s pentru fiecare mP2 P(200-250 mP3P/h pe fiecare mP2P)P Pde suprafaţă de uscare. La climă mai umedă, de exemplu în zona colinară sau montană, se recomandă un debit specific d...
	Presiunea aerului de ventilare  însumează 30 mm HR2RO pentru o înălţime totală a şirei de fân de 5 până la 6 m la o masă volumetrică a furajului de până la 100 kg/mP3P.
	Dacă masa volumetrică este mai ridicată, precum la fânul de fâneaţă tocat scurt depus în mod obişnuit umed, atunci este necesară o presiune a aerului de până la 50 mm HR2RO. Presiunea aerului de ventilare este mai mare în cazul în care se usucă fânul...
	6.5. Instalaţii pentru definitivarea uscării fânului prin ventilare cu aer cald produs in instalaţii de captare a energiei solare
	Uscarea cu aer cald produs în instalaţii solare se aplicã cu succes la uscarea furajelor, cu atât mai mult cu cât perioada de recoltare coincide cu perioada de insolaţie maximã. Uscarea, în acest caz, se face în straturi, primul strat reprezentând 40 ...
	In funcţie de disponibilităţile existente in ferme (construcţii, curent electric etc.) se pot utiliza următoarele tipuri de instalaţii solare de producere a aerului cald necesar ventilării:
	- instalaţiile cu captatori integraţi în acoperiş;
	- instalaţii cu captatori amplasaţi pe acoperişul existent;
	- instalaţii cu tuburi de polietilena.
	Instalaţia cu captatori solari integraţi în acoperiş necesită o construcţie nouă de acoperiş, iar panourile solare folosite în acest scop trebuie să fie etanşe şi sã nu permitã infiltraţii ale apei care sã provoace degradarea furajului.
	În figura 26 este dată schema constructivă a unui uscător de fân cu captatori solari integraţi în acoperiş realizat şi încercat la ICDP Braşov.
	Aerul încălzit de suprafaţa de captare 1, care îndeplineşte şi rolul de acoperiş al fânarului respectiv, are expoziţie sudică şi un unghi de înclinare de 25P0P faţă de orizontală, este aspirat şi refulat de ventilatoarele centrifugale 2 prin conductel...
	Utilizarea a două platforme de uscare face posibilă încărcarea alternativă a furajului. Astfel, în timpul uscării stratului de furaj de pe o platformă se încărca un alt strat de furaj pe cealaltă platformă. Pentru diminuarea temperaturii aerului reful...
	Principalele caracteristici tehnice ale uscătorului de fân cu energie solară sunt:
	Instalaţia cu captatori solari amplasaţi pe acoperiş trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
	- masa specifică a captatorilor solari care se pot aşeza pe acoperiş trebuie să fie redusă;
	- preţul de cost al captatorilor solari folosiţi să fie accesibil pentru gospodăriile particulare.
	Ţinând cont de aceste aspecte ICDP Braşov a proiectat şi executat un nou tip de captator solar, un captator solar uşor, figura 27.
	Acest captator s-a executat din următoarele materiale uşoare: şipci din scândură de brad pentru realizarea ramelor (superioară şi inferioară); pânză din fibră de sticlă, vopsită în negru cu care s-a acoperit partea superioară a patului termic de prote...
	Folosirea, acestor materiale este posibilă deoarece utilizarea captatorilor respectivi este prevăzută a se face doar în anotimpul cald. Pe timpul anotimpurilor reci captatorii se demontează de pe acoperiş şi se păstrează în încăperi acoperite.
	Suprafaţa unui captator uşor este de 1, 41 mP2P.
	Masa specifică a suprafeţei de captare este de 5,5 Kg/mP2P.
	În funcţie de mărimea suprafeţei acoperişului, pe care se vor monta, se calculează numărul de captatori uşori folosind formula:
	,  în [bucaţi], unde:
	- nRcu R– reprezintă numărul necesar de captatori;
	- SRauR – reprezintă suprafaţa de acoperiş utilizabilă pentru montarea captatorilor solari în [mP2P];
	- SRcuR – reprezintă suprafaţa utilă a unui captator solar în [mP2P].
	Captatorii uşori se montează pe acoperiş, lipiţi unul de altul pe laturile lungi şi scurte, până la formarea suprafeţei de captare dorite. Admisia aerului atmosferic se poate face prin partea de sus (spre coamă) sau prin parţile laterale ale acop...
	Aerul sub presiune este trimis de ventilator prin canalul principal, canalele secundare şi tuburile cu dop în masa de furaj depozitată pe platforma de uscare.
	Instalaţiile cu tuburi de polietilenă, figura 28, folosesc soluţii simple pentru preîncălzirea aerului necesar uscării fânului.
	Soluţia din figura 28 a reprezintă o cale simplă de uscare a fânului aşezat pe suporţi, pretabilă pentru zona colinară. Pentru aceasta tubul de polietilenă neagră este amplasat în aval faţă de suportul tip piramidă. Aerul încălzit de razele solare cre...
	La celelalte instalaţii din figura 28 (b, c şi d) aerul încălzit în tuburile din folie de polietilenă este trimis prin masa de fân cu ajutorul ventilatoarelor axiale. Instalaţia din figura 28 d foloseşte pentru încălzire două tuburi, un tub interior d...
	În lipsa fondurile necesare construcţiei unei instalaţii cu panouri solare recomandăm ca admisia aerului la ventilatorul instalaţiei de uscare cu aer rece să se facă dintr-o incintă cu un acoperiş care are deschiderea sudică şi este format din materia...
	7. ORGANIZAREA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR
	Obţinerea celor mai bune rezultate la aplicarea noilor tehnologii de recoltare, pregătire şi conservare sub formă de fân a furajelor de pe pajişti depinde în primul rând de organizarea ştiinţifică a lucrului, astfel ca să se poată obţine:
	- încadrarea în epoca optimă de recoltare;
	- scurtarea perioadei de recoltare şi pregătire a fânului;
	- reducerea pierderilor cantitative şi calitative de furaje prin executarea unor lucrări de bună calitate;
	- capacităţi de lucru ridicate;
	- consumuri energetice specifice reduse.
	O organizare eficientă a lucrului presupune în primul rând luarea celor mai adecvate măsuri pentru a respecta cu stricteţe noile tehnologii.
	7.1. Măsuri pentru încadrarea în epoca optimă de recoltare
	Pentru asigurarea unei buni funcţionări a agregatelor este necesară realizarea corespunzătoare a verificării stării tehnice, a întreţinerilor, reviziilor tehnice şi reparaţiilor.
	 Verificarea, întreţinerea, revizia tehnică şi reparaţia maşinilor
	La cositori se înlocuiesc: degetele rupte; plăcuţele contratăietoare deformate, ştirbite, sparte şi cu grad ridicat de uzură; lamele de tăiere deformate, sparte, ştirbite, fisurate şi care nu se mai pot ascuţi (datorită uzurii avansate); plăcuţele de ...
	Se verifică: fixarea pe degete a plăcuţelor contratăietoare (strângerea niturilor slăbite); strângerea degetelor pe bara port degete; fixarea lamelor tăietoare pe lama port lame (prin strângerea niturilor slăbite şi completarea cu nituri noi); fixarea...
	Se repun în stare de funcţionare prin ascuţire lamele contracuţit de pe degete ca şi lamele tăietoare ale cuţitelor. Grosimea tăişului lamelor tăietoare să fie de 25...30 (m. Procesul de tăiere al plantelor de pe pajişti este satisfăcător atâta timp c...
	La mecanismele de acţionare a cuţitelor se înlocuiesc: lagărele care prezintă uzuri (jocuri mari) de pe butoanele manivelelor, de la balansiere, din bielete etc.; articulaţiile sferice cu jocuri mari de la aparatul cu dublu cuţit; piesele deformate sa...
	La sistemul de transmisie a mişcării de la sursa energetică la mecanismele de acţionare a cuţitelor sau la rotoarele cu cuţite ale cositorilor rotative se înlocuisesc: curelele uzate; lagărele uzate (rulmenţii, bucşile de uzură etc.) roţile dinţate uz...
	Se verifică starea tehnică a celorlalte părţi componente ale cositorilor. Nu se admit deformări ale părţilor componente, crăpături sau fisuri ale acestora. Mecanismele de reglare a poziţiei mesei de tăiere faţă de direcţia de înaintare ca şi cele de s...
	La echipamentele de condiţionat furaje: se recondiţionează braţele şi ghearele de frângere sau defibrare a plantelor, dacă acestea sunt uzate şi deformate. Braţele şi ghearele rupte se înlocuiesc; se recondiţionează bolţurile de montare pe rotor a bra...
	La greble se: înlocuiesc ghearele elastice rupte sau deformate; se înlocuiesc curelele deformate (alungite etc.) de la greblele cu bandă transversală; se verifică starea tehnică a braţelor port gheare elastice, iar cele deformate se recondiţionează sa...
	Se verifică starea tehnică şi se recondiţionează celelalte părţi componente ale greblelor precum roţile de copiere şi reglaj, paravanele de îngustare a brazdelor etc.
	La remorcile autoîncărcătoare de furaje şi la echipamentele de adunat, încărcat şi transport furaje de pe şasiurile autopropulsate pentru pante se verifică, întreţine şi repară toate subansamblele componente.
	La echipamentul de adunare din brazdă se verifică şi recondiţionează carcasa de la pick-up, se înlocuiesc ghearele elastice îndoite sau rupte, se verifică şi se gresează lagărele de la tijele port gheare, de la pick-up şi de la roţile sau rolele de co...
	La mecanismul de ridicare a furajelor în bene se verifică şi recondiţionează degetele, barele, braţele şi furcile de alimentare; se recondiţionează rolele, camele şi pârghiile componente; se verifică şi gresează lagărele componente; se verifică şi înt...
	La dispozitivul de tăiere se verifică funcţionarea mecanismului de acţionare; se verifică şi recondiţionează cuţitele de fragmentare; se verifică şi gresează articulaţiile mecanismului de acţionare.
	La transportorul de pe platforma benei se verifică şi reglează lungimea lanţurilor cu raclete, se verifică starea racletelor, se recondiţionează racletele uzate sau deformate, se face întreţinerea lagărelor de la tamburii de antrenare, se verifică şi ...
	Se verifică starea tehnică şi se recondiţionează celelalte părţi componente ale remorcilor precum bena, oblonul din spatele benei şi mecanismul de deschidere acestuia,  sistemul de rulare, instalaţia de frânare şi cea electrică.
	La maşinile autopropulsate destinate recoltării furajelor pe terenurile în pantă  se verifică, întreţine şi repară toate părţile componente ale acestora.
	La motorul termic de acţionare se verifică starea de funcţionare, se fac lucrările de întreţinere (schimb de ulei, filtre etc.) şi de reparaţie conform diagnosticării şi prescripţiilor din notiţa tehnică.
	La transmisia maşinii pentru autodeplasare se verifică starea de funcţionare a ambreiajului, cutiei de viteze şi a transmisiilor finale, se fac lucrările de întreţinere (completat, schimbat ulei etc.) şi se remediază eventualele defecţiuni.
	La transmisia la prizele de putere se verifică starea de funcţionare a cuplajelor de acţionare, a transmisiilor cardanice şi se fac lucrările de întreţinere ale acestora (gresări etc.).
	La sistemul de rulare se verifică presiunea din pneuri, starea acestora, jocurile din rulmenţi şi din mecanimul de direcţie, funcţionarea servomecanismului direcţiei.
	O atenţie deosebită trebuie acordată verificării stării de funcţioanare a sistemului de frânare de serviciu şi de parcare. Verificare funcţionării şi eventualele intervenţii se vor face cu personal calificat, care să ateste siguranţa în exploatare a a...
	Se verifică starea tehnică şi se recondiţionează instalaţia de iluminare şi de semnalizare pentru deplasarea în siguranţă pe drumurile publice.
	Verificarea, întreţinerea şi repararea echipamentele şi maşinile agricole din componenţa agregatelor autopropulsate pentru recoltat furaje pe terenuri în pantă se fac conform celor menţionate în capitolele anterioare referitoare la aceste maşini.
	 Reglajele echipamentelor şi maşinilor de recoltat furaje
	Regaljul maşinilor de cosit furaje au rolul de a realiza cu stricteţe condiţiile tehnice impuse pentru o bună funcţionare a maşinilor, încât să permită respectarea cerinţelor agrotehnice impuse lucrării de cosire a plantelor.
	Prncipalele reglaje ale cositorilor de furaje constau în:
	1. Reglajul aşezării în acelaşi plan a lamelor contracuţit de pe degete prin îndoirea degetelor folosind o pârghie sau prin ciocănire. Verificarea se face la plăcile contracuţit şi la vârful degetelor folosind o sârmă subţire sau o sfoară bine întinsă...
	2. Reglajul aşezării în acelaşi plan a plăcilor de ghidare inferioare şi a braţelor oscilante inferioare de la aparatele cu dublu cuţit prin slăbirea şuruburilor de fixare pe bucşe şi deplasarea acestora pe verticală. Verificarea se face la suprafaţa ...
	3. Reglarea jocului lateral al cuţitului prin deplasarea plăcilor de ghidare în orificiile alungite. Jocul maxim admis este de 1 mm;
	4. Reglarea jocului vertical între lamele cuţitului şi lamele contracuţitului conform cu următoarele prescripţii:
	- Când se foloseşte cuţitul cu lame cu tăişul neted trebuie ca lama tăietoare să se reazeme în partea sa anterioară (la vârf) pe lama contracuţit (de pe deget),iar în partea posterioară pe placa de ghidare. Jocul admis în partea posterioară între lama...
	- Când se foloseşte cuţitul cu  lama cu tăişul zimţat trebuie ca lamele tăietoare să nu se sprijine pe lama contracuţit (de pe degete). Jocul recomandat în acest caz între lama tăietoare şi lama contracuţit este variabil şi nu trebuie să depăşească 0,...
	5. Reglajul apăsării prevăzute între lamele tăietoare ale celor două cuţite de la aparatele cu dublu cuţit prin tensionarea corespunzătoare a plăcilor de ghidare superioare (la aparatele cu plăci de ghidare) respectiv a arcurilor lamelare de la braţel...
	6. Reglajul poziţiei cursei cuţitelor cu respectarea instrucţiunilor de montaj a elementelor active ale aparatelor de tăiere în conformitate cu indicaţiile cuprinse în notiţele tehnice ale maşinii respective;
	7.  În lipsa notiţelor tehnice reglajul se va face ţinând cont de următoarele indicaţii:
	- la aparatul de tăiere cu degete cu tăiere mijlocie la care cursa cuţitului este S=p=1,5pRoR, trebuie ca , la punctele extreme ale cursei cuţitului (la capetele cursei), axa de la fiecarea a doua lamă tăietoare să se suprapună pe axa fiecărui al trei...
	- la aparatul de tăiere fără degete trebuie ca la punctele extreme ale cursei cuţitului (la capetele cursei) axele lamelor tăietoare să se suprapună pe axele lamelor contratăietoare (montate pe bară în locul degetelor);
	- la aparatul de tăiere cu două cuţite cu plăci de apăsare şi ghidare la care cursa cuţitelor este S=76,2 mm trebuie ca la punctele extreme ale cursei cuţitelor (la capetele curselor) axele lamelor tăietoare ale cuţitului superior să se suprapună pe a...
	-  la aparatul de tăiere cu două cuţite cu plăci de apăsare şi ghidare la care cursa cuţitelor este mai mare de 76,2 mm trebuie ca la punctele extreme ale cursei cuţitelor (la capetele curselor) lamele tăietoare ale cuţitul superior să depăşească în m...
	- la aparatul de tăiere cu două cuţite cu braţe oscilante cu cursa celor două cuţite de 38,1 mm trebuie ca la punctele extreme ale cursei cuţitelor lamele tăietoare de la cuţitul superior să se suprapună pe axele lamelor tăietoare ale cuţitului inferior;
	- la aparatul de tăiere cu două cuţite cu braţe oscilante cu cursa diferită a celor două cuţite trebuie ca la punctele extreme ale cursei cuţitelor lamele tăietoare de la cuţitul superior să depăşească în mod egal axele lamele tăietoare de la cuţitul ...
	8. Reglarea jocului între bielă şi capul cuţitului prin strângerea şurubului de la plăci. Strângerea se face fără joc, însă în aşa fel ca să permită rotirea;
	9. Reglajul înălţimii de tăiere se face prin ridicarea şi coborârea patinelor. În timpul lucrului reglarea înălţimii de tăiere se poate face şi prin înclinarea masei de tăiere cu ajutorul mecanismului cu şurub la cositorile purtate între axe sau prin ...
	10. Reglarea ecartamentului roţilor sursei energetice în funcţie de lăţimea de lucru a cositorii şi de lăţimea de lucru a îngustătoarelor de brazdă astfel ca roţile să nu calce pe plantele cosite sau pe cele din lan.
	11. Reglarea întinderii curelelor şi a lanţurilor de la transmisiile cu lanţ prin deplasarea întinzătoarelor de curea sau lanţ sau a pinioanelor de lanţ. O importanţă deosebită trebuie să se acorde întinderii curelei dublu trapez de acţioare a rotoare...
	12. Reglarea dispozitivului de siguranţă la cositorile purtate în spate astfel încât acesta să se decupleze la o forţă de 60 daN. Reglajul se face prin tensionarea corespunzătoare a arcului.
	13. Reglajul presiunii de strivire dintre valţuri la condiţionerul de furaje de acest tip prin tensionarea corespunzătoare a arcurilor.
	14. Reglajul momentului maxim transmis de cuplajele de siguranţă de pe arborii cardanici ai unor transmisii de la cositorile rotative sau de la aparatele de condiţionat se face în ateliere specializate conform cu indicaţiile notiţelor tehnice.
	Principalele reglaje ale greblelor constau în:
	1. Reglajul vitezei de lucru a organelor active în funcţie de operaţia care se execută - răvăşit, întors sau adunat în brazde;
	2. Reglarea înălţimii faţă de sol a ghearelor elastice în funcţie de operaţia care se execută – răvăşit, întors sau adunat în brazdă, cu ajutorul roţiilor de copiere şi din elementele mecanismului de suspendare;
	3. Reglarea paravanelor de formare/îngustare a brazdelor, în funcţie de producţia, umiditatea furajului şi de lăţimea de lucru a echipamentului de adunat şi încărcat din brazdă, folosit ulterior;
	4. Montarea braţelor cu gheare de la greblele rotative universale pe poziţia dorită – de răvăşit sau adunat în brazdă;
	5.  Întinderea curelelor de antrenare a organelor active.
	La remorcile şi echipamentele autoîncărcătoare de furaje principalele reglaje constau din:
	1.  Reglarea înălţimii de lucru a ghearelor pick-upului din roţile/rolele de copiere aferente;
	2.  Reglarea lugimii de fragmentare a furajului prin montarea numărului corespunzător de cuţite;
	3.  Reglarea vitezei de lucru a transportorului de furaje din benă cu ajutorul mecanismului de reglare din dotare;
	4.  Reglarea mecanismului de ridicare/coborâre din/în lucru a pick-upului;
	5.  Reglarea cuplajelor de siguranţă din transmisiile remorcii sau echipamentului, în conformitate cu prescripţiile cuprinse în notiţa tehnică;
	6.  Reglarea mecanismelor de ridicare a furajelor în benă;
	7.  Reglarea întinderii lanţurilor de la transportorul cu raclete din bena remorcii;
	8.  Reglarea întinderii transmisiilor cu lanţ sau cu curele folosite în cadrul transmisiei maşinii. cuprinse /din
	Verificarea funcţionării în gol a organelor active ale maşinilor
	Înainte de începerea lucrului se efectuează proba de funcţionare în gol a maşinilor prin cuplarea prizei de putere a sursei energetice. Se verifică atent dacă organele în mişcare funcţionează silenţios, fără blocări, frecări etc.
	După 3-5 minute de funcţionare în gol se opreşte motorul şi se verifică:
	- apariţia încălzirilor în zonele de frecare ale cuţitelor la cositori.  Încălzirile excesive în zonele de frecare ale cuţitelor indică reglări necorespunzătoare a jocurilor între părţile componente. Înlăturarea lor se face prin respectarea indicaţiil...
	- încălzirea elementelor transmisiilor (lagăre, transmisii cu lanţuri, curele şi roţi dinţate, mecanisme de acţionare etc.);
	- încălzirile din zonele de frecare dintre organele în mişcare şi părţile fixe ale maşinilor şi echipamentelor.
	Încălzirile excesive ale elementelor transmisiei sau a altor organe fixe sau în mişcare indică reglaje necorespunzătoare şi se impune refacerea corespunzătoare a acestora.
	 Achiziţionarea din timp a pieselor de schimb şi carburanţilor necesare efectuării lucrărilor (lame tăietoare pentru cositori, ghiare elastice pentru greble, carburanţi, lubrifianţi etc.).
	Necesarul de carburanţi QRcR pentru efectuarea lucrărilor de recoltare, pregătire şi conservarea a furajelor de pajişti sub forma de fân de calitate superioară se determină cu relaţia:
	în [l] unde:
	- kRcR reprezintă un coeficient supraunitar care ţine seamă de consumul suplimentar de combustibil ca urmare a: formei şi mărimii suprafeţei; a neuniformităţii producţiei de furaje chiar şi în cadrul aceleiaşi parcele; diminuării lăţimii de lucru oda...
	- S reprezintă suprafaţa de recoltat în [ha];
	- m reprezintă numărul de lucrări de cosit, condiţionat şi greblat necesare pentru recoltarea şi pregătirea fânului. Acest parametru variază în funcţie de condiţiile meteo din timpul recoltării. Astfel, în caz de timp favorabil numărul minim de luc...
	- QRglcciR reprezintă consumul de carburanţi pentru lucrările de cosit, condiţionat şi greblat în [l/ha];
	- gRfR reprezintă producţia de furaje la umiditatea de strângere şi transport din câmp în [t/ha];
	- n reprezintă numărul de lucrări de adunare şi încărcare din câmp, de transport, încărcare şi aşezare pe adăpost a furajelor;
	- QRgltîiR reprezintă consumul specific de carburanţi în [l/t] pentru lucrările de adunat şi încărcat din câmp, pentru cele de transport la locul de depozitare şi pentru cele de încărcat şi aşezat pe adăpost a furajelor.
	  Asigurarea unui flux continuu de lucru a agregatelor prin corelarea capacităţii de lucru a agregatelor din amonte cu cele din aval, prin respectarea următoarei relaţii:
	în [ha] unde:
	- SRschR reprezintă suprafaţa care se lucrează într-un schimb în [ha];
	- nRamR reprezintă numărul de agregate de acelaşi tip din amonte;
	- WRhamR reprezintă capacitatea de lucru orară pentru tipul de agregat de acelaşi tip din  amonte în [ha/h];
	- TRsamR  reprezintă timpul de lucru pe schimb pentru agregatul de acelaşi tip din amonte în [ore];
	- nRavR reprezintă numărul de agregate de acelaşi tip din aval;
	- WRhavR reprezintă capacitatea de lucru orară pentru tipul de agregat de acelaşi tip din  aval în [ha/h];
	- TRsavR  reprezintă timpul de lucru pe schimb pentru agregatul de acelaşi tip din aval în [ore].
	7.2. Recomandări privind modul de exploatare a maşinilor de recoltat furaje
	1. Alegerea modului de deplasare a agregatelor se face în funcţie de mărimea suprafeţei de recoltat, de locul de amplasare a maşinilor pe sursa energetică, de orografia terenului.
	Înainte de începerea lucrului este necesar să se facă o recunoaştere a terenului, marcându-se locurile şi obstacolele (cioate, pietre, gropi etc.) care ar putea provoca accidente şi deteriorarea cositorii şi a celorlalte maşini de recoltat.
	Pentru realizarea unor indici de exploatare superiori de către agregate, suprafeţele de recoltat mari se împart în parcele de formă dreptunghiulară care au o lungime de 6-8 ori mai mare decât lăţimea.
	În cazul cositorilor, când se foloseşte metoda de deplasare în părţi este bine ca lăţimea parcelei să fie egală cu un număr par de lăţimi reale de lucru ale cositorii respective. Când terenul este situat pe pantă se recomandă lucrul pe curba de nivel....
	Lucrările de răvăşire a furajelor se pot face atât pe curba de nivel, cât şi pe linia de pantă, cu condiţia ca agregatul să permită lucrul în siguranţă pe panta respectivă. În cazul în care pentru adunatul din brazde şi transport se folosesc remorcile...
	În cazul în care se folosesc maşini specializate pentru lucru pe terenurile în pantă, răvăşitul furajelor se poate face atât pe curba de nivel, cât şi pe linia de pantă. Adunatul în brazdă a fânului pe pantă de până la 22P0P (40%) se poate face atât...
	2. Vitezele de lucru se aleg în funcţie de: panta terenului; producţia de masă verde pe hectar; starea culturii şi tipul de agregat folosit.
	Pe pante peste 16P0P(28 %) viteza de lucru este limitată la maximum 5 km/h. În cazul cositorilor echipate cu aparate de tăiere cu degete vitezele optime de lucru sunt cuprinse între  5...7 km/h, pe când la cele echipate cu aparate cu dublu cuţit sau r...
	3. În timpul lucrului se urmăreşte ca:
	- tăierea plantelor să se facă la înălţimea dorită;
	- să nu rezulte pierderi formate din plante netăiate, neadunate în brazde sau din brazde;
	- maşinile să lucreze fără înfundări şi fără greşuri;
	- plantele tăiate şi lăsate în brazde pe mirişte să nu fie călcate şi murdărite de roţile maşinilor şi agregatelor. Lanurile foarte culcate se vor recolta într-un singur sens, şi anume în sensul invers în care sunt culcate plantele;
	- corelarea ecartamentului tractorului cu lăţimea de lucru a cositorii;
	- reglarea corespunzătoare a îngustătoarelor de brazde, a paravanelor greblelor pentru obţinerea unor lăţimi ale brazdelor compatibil cu lăţimea de lucru a maşinilor şi echipamentelor de adunat din brazdă.
	După 2...3 ore de funcţionare se opreşte agregatul şi se elimină pământul şi resturile vegetale de pe aparatul de tăiere, se verifică jocurile în mecanismele de acţionare a cuţitelor, gradul de uzură a cuţitelor, fixarea degetelor, a tălpilor, a lamel...
	Zilnic se gresează lagărele, articulaţiile etc. prevăzute cu gresoare.
	După fiecare trei zile de funcţionare se verifică întinderea curelelor şi a lanţurilor, se verifică nivelul şi se completează la nivel lubrifianţii în carcasele transmisiilor cu roţi dinţate, se elimină eventualele scurgeri de lubrifiant datorate neet...
	La cositori înlocuirea cuţitelor se face când grosimea tăişului lamelor tăietoare a ajuns la cca 80 (m. Folosirea în continuare a cuţitelor uzate conduce la: creşterea rezistenţei şi înălţimii de tăiere a plantelor; majorarea consumului specific de ca...
	Durata de folosinţă a cuţitelor între două ascuţiri consecutive variază în funcţie de: sortimentul de plante furajere care se recoltează; de epoca de recoltare şi de condiţiile de lucru.
	La recoltarea în epoca optimă a culturilor de lucernă şi trifoi roşu şi când terenul este bine nivelat şi lipsit de muşuroaie (scoase de furnici sau de cârtiţe) sau alte obstacole ascuţirea cuţitelor la aparatele cu degete, aparatele fără degete şi de...
	La recoltarea în epoca optimă a fâneţelor naturale şi când terenul este bine nivelat şi curăţit de muşuroaie şi alte obstacole ascuţirea cuţitelor de la aparatele de tăiere cu degete, aparatele fără degete şi de la cele cu dublu cuţit se face de două ...
	În cazul recoltării ierburilor îmbătrânite de pe fâneţele naturale ca şi la cosirea otavei ascuţirea cuţitelor se face de trei ori pe zi.
	Pentru o bună organizare a lucrului este bine ca fiecare cositoare să aibă încă două seturi de cuţite de rezervă. Toate cuţitele se ascut la sediul fermei înainte de începerea lucrului sau după terminarea lui cu respectarea prescripţiilor de ascuţire ...
	Înainte de ascuţire se verifică starea lamelor tăietoare, se înlocuiesc lamele fisurate, rupte sau ştirbite, se strâng niturile slăbite.
	După ascuţire se face alinierea lamelor de cuţit (aşezarea lamelor în acelaşi plan) prin fixarea cuţitelor în menghină şi îndreptarea lamelor deformate.
	Înainte de începerea lucrului cu noul cuţit se pune puţin ulei mineral pe cuţit în zona de frecare cu plăcile de apăsare, cele de ghidaj sau cu braţele de apăsare.
	Perioada scursă între două ascuţiri consecutive ale cuţitelor de la cositorile rotative este de 3...5 ori mai mare decât la celelalte cositori.
	Foarte important este ca, la ascuţirea sau înlocuirea cuţitelor de la cositorile rotative să se folosească cuţite cu greutăţi apropiate, cu acelaşi grad de uzură. Aceasta deoarece turaţia rotoarelor este foarte mare şi o mică diferenţă de greutate pro...
	În timpul exploatării maşinilor de recoltat furaje se vor respecta cu stricteţe regulile de protecţia a muncii impuse fiecărei lucrări specificate în notiţele tehnice şi normativele în vigoare.
	Operaţiile de recoltare şi conservare au o influenţă majoră asupra producţiei şi calităţii furajelor obţinute pe pajişti.
	O producţie ridicată şi o calitate superioară a fânului permite o eficienţă economică a exploataţiilor agricole crescătoare de animale, reflectată prin recuperarea cheltuielilor cu lucrările de întreţinere şi îmbunătăţire a pajiştilor, cât şi prin as...
	De aceea, utilizând optim tehnologiile, maşinile şi instalaţiile prezentate, se asigură premisele realizării obiectivului principal al recoltării şi condiţionării furajelor de pe pajişti ce constă în obţinerea unui fân cu o valoare nutritivă ridicată.
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