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I N T R O D U C E R E

Preocuparea tuturor celor care activează în sfera bunuri
lor materiale este noul salt calitativ pe toate planurile vieţii
economice şi sociale.
Adevărata forţă capabilă să propulseze puternic economia
noastră pe calea progresului accelerat, este creşterea s.ai accen
tuată a productivităţii auncii, cerinţă primordială a dezvoltării
noastre în următorii ani» Această cerinţă este nemijlocit legată
de marea amploare pe care a luat-o revoluţia tehnico-ştiinţifică
contemporană, caracterizată de creşterea gradului de complexitate
fi de automatizare a sistemelor tehnice folosite. Este evident,
că orice defecţiune a acestor sisteme tehnice poate să conducă
la grave consecinţe, atît economice,cît şi sociale.
Pornind de la realitatea că agricultura este o ramură
de bază a economiei naţionale, Partidul Comunist Român pune în
centrul politicii sale agrare realizarea unei agriculturi moderne,
intensive, eficiente şi de înaltă productivitate,bazată pe cele
mai noi cuceriri ale ştiinţei, tehnicii şi tehnologiei.
In această perioadă, cercetaţii ştiinţifice din domeniul
mecanizării agriculturii îi revin multiple şi importante sarcini
legate de perfecţionarea continuă a maşinilor» instalaţiilor şi
tehnologiilor, de crearea .unor maşini şi instalaţii noi, de con
cepţie proprie,cu parametrii funcţionali din ce în ce mai ridi
caţi, competitive pe plan mondial.
Industrializarea proceselor de producţie din agricultură,
parte componenta a revoluţiei tehnico-ştiinţifice contemporane,
este caracterizată de creşterea gradului de mecanizare şi auto
matizare a proceselor tehnologice,precum şi de creşterea gradului
de coaplexitate a sistemelor folosite în tehnica agricolă.
In aceste condiţii, fiabilitatea sistemelor tehnice apare
ca o problemă centrală a tehnicii actuale, o problemă de impor
tanţă naţionala, prin mijlocirea căreia se ajunge la apreciere

a

cantitativa a cosportărli in exploatare a tractoarelor, maşiniloi
şi instalaţiilor cu care este dotata agricultura.
Dat fiind caracterul sezonier al multora din lucrările c&
se execută în agricultură - care pretind perioade de timp bine
determinate - o comportare nesatisfăcătoare a tehnicii folosite,
atrage după sine pagube importante pentru unităţile agricole şi
pentru economia ţării.
Pentru a preveni aceste implicaţii aedorite, cereetarea
de specialitate, constructorii de tractoare şl maşini agricole,
axitâţile care le exploatează, au datoria să cunoască toate eSilei
pe eare se poate ajunge la realizarea unei fiabilităţi corespun
zătoare.
Siatre ramurile agriculturii an accext deosebit se pune
pe dezvoltarea producţiei de furaje, condiţie de bază pentru «re;
terea producţiei animaliere, avînd în vedere faptul că la finele !
acestui plan cincinal, producţia zootehnică va trebui să repre
zinte valoric cea 50 % din totalul producţiei agricol*.
Fîneţele naturale din ţara noastră, ceupînd o suprafaţă
de circa 10 % din suprafaţa agricolă, necesită o mecanizare com
pletă a lucrărilor, avînd în vedere cerinţa executării în termeni
agrotehnici optimi a tuturor operaţiunilor, reducerea forţoi io
auncă pe unitatea do produs (tonă, h e c t a r ) , ţinîndu-so cont do
faptul că terenurile pe Care le ocupă sînt situate în zone ca
pantă ce depăşesc 3 0 ° . Necesitatea exploatării raţionale a aces
tor zone este impusă de directivele Congresului al XIII-lea al
P.C.E., care stabileşte că, "creşterea animalelor, bovinelor şi
ovinelor, va fi orientată cu precădere spre zonele cu păşuni şi
fîneţe naturale de la deal şi munte".
Preocupările în acest domeniu sînt deosebit de complexe
pe plan mondial, însă chiar şi în ţările cele mai avansate din
punct da vedere al producerii furajelor,sînt încă probleme nerosolvate.
letfel, studiile recente arată că anual pierderile de fus
je în timpul recoltatului, transportului, depozitatului şi distri
buirii în hrana animalelor sînt estimate la cea 28 % din producţii
totală ( 3 ) . Din acestea cea 20 % sînt pierderi care se înregistra
zS

in timpul recoltatului, datorită alegerii necorespunzStoare •

utilajelor folosite, a inexistenţei utilajelor adecvata unor «nu-;
mite lucrări s u culturi, ssu a fiabilităţii scăzute a utilajaloij
a

ceea ce duce la mărirea perioadei do recoltare, dopăşiroa perioa-j
delor optime de lucru şi implicit la mărirea pierderilor.
Pe de altă parte, agenţii atmosferici, ca razele solare ,
ploile, produc pierderi însemnate, fapt care impune ca recoltarei

£ se facă într-un timp cît mal scurt, pentru a reduce la minim
afluenţa negativă a acestor factori şi deci pierderile în cînp.
0 Importanţă deosebită este acordată în perioada actuală
firirii producţiei de fîn de pe pajişti, datorita investiţiilor şl
ijcrărilor agrotehnice care ee vor face. Lucrările de regenerare
¡1 supraînsămînţare vor duce la creşterea producţiei de iarbă,
jpunînd realizarea unor utilaje care să poată lacra cu parametrii
uperiori în astfel de culturi.
Pe plan mondial se remarcă folosirea următoarelor tehnolo
gi de recoltare şi conservare a finului:
- cosirea şi uscarea în cîmp pînă la umiditatea de 18-20 %
|1 pregătirea sub formă de fîn în şiră, de baloţi sau căpiţe a
Vrejului;
- cosirea şi uscarea parţială pe cîmp, pînă la umidita;ea de 40-60 % a furajului şl depozitarea acestuia în amestec cu
.In uscat.
labele tehnologii impun folosirea unor maşini de cosit cu
apacitate mare de lucru, care să realizeze o înălţime mică de

ta

lare şi deci pierderi minime de material, în condiţiile de lucru
i ;>ecifice fîneţelor, în special a celor din zonele de deal şi mun* care în general sînt fîneţe naturale.
Dacă în condiţii de şes plantele furajere cultivate nu
tdică probleme deosebite d e recoltare (rezistenţă la tăiere, den
otate, stare a terenului) fiind realizate utilaje de lăţime mare
:e lucru (vindrovere, combine de siloz), recoltarea finului din
ionele de pantă provenit nu numai din pajişti naturale, impune
realizarea unor cositori cu lăţimi de lucru mai mici, adaptate
londîţiilor grele impuse de teren şi cultură.
Depăşirea condiţiilor de cosire impuse de aceste zone
«uce la realizarea unor aparate de tăiere şi mecanisme de acţioîare a cuţitelor capabile să lucreze cu parametrii superiori şi
n. zonele cu furaje cultivate.
Obiectivul propus prin lucrarea de faţă este stabilirea
,, anui aparat de tăiere şl realizarea unui mecanism de acţionare
:«re să funcţioneze cu indici superiori în fîneţele naturale.
J[n lucrare, sînt cuprinse observaţii rezultate în urma experlmen:Srilor făcute în decurs de cea 8 ani cu diferite aparate de tăL«re, mecanisme de acţionare şi elemente de înlocuire, fiind r e , îinute pentru analizele prezentate numai o parte din variantele
^state, şi anume acelea care s-a considerat că au realizat prin
rI

" '

iparasetrii calitativi şi funcţionali, valori care pot constitui
ian suport pentru variante îmbunătăţite.
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Lucrarea, structurată în 3 părţi, cuprinde un nuaăr de
183 pagini, 84 figuri,din care 46 diagrame, 36 tabele, 81 relaţii
de calcul.
Elaborarea acestei lucrări s-a făcut sub îndruaarea coapetentă şi Mobilizatoare a conducătorului seu ştiinţific, dr.doc.
ing. Tosescu Dumitru, personalitate de prestigiu în domeniul nos
tru de activitate, promotorul fiabilităţii maşinilor agricole în
ţara noastră, căruia, pentru sprijinul acordat de-a lungul întregi:
doctoranturi, îi aduc şi cu această ocazie sincerele mele mulţusiri.
In realizarea lucrării a-aa bucurat, de asemenea, de spri
jinul unor remarcabili specialişti în domeniul naşinilor agricole
de la Institutul de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică
pentru maşini şi utilaje agricole - Bucureşti, Institutul de cer
cetări pentru nutriţia animalelor - Baloteşti, Institutul de cer
cetări pentru cultura pajiştilor Măgurele-Braşov, întreprinderea
"Tehnc^etal"-Timişoara, cărora le aulţui =sc pentru ajutorul acor
dat.
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