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Młocarnia. ~rłocką uazywan1y czyn
ność za pomocą której wydobywamy ziar
no z kłosów lub strąków. Oddzielenie 
ziarna i plew od słomy wykonać można 

za pomocą wykruszania kłosów w rękach, 

obijania garści zboża o ":ystającą żerdź 
lub wnętrze beczkL wydeptywania końmi, 
wygniatania ciężkiemi wałami, uderzeń ce
pami lub nakoniec przy pomocy machin 
zwanych młocarniami. 

Obijanie garści o żerdź lub wnętrze 
beczki używa się niekiedy dla otrzymania 
niewielkich ilości najcelniejszego ziarna do 
zasiewu. 

Jf ydeptyivanie ziarn przy pon1ocy koni. 
mułów lub wołów było w powszechnen1 
użyciu w starożytności„ a na\\<-et i dziś 

praktykuje się w niektórych krajach po
łudniowych i to zwykle pod otwarte1n nie
bem. W krajach więcej na północ poło
żonych młócą niekiedy w ten sposób rze
pak lub proso lecz zawsze pod dachem. 
Młocka odbywa się w stodole od razu na. 
kilku klepiskach; podczas gdy na jednem 
rzepak rozpościerają lub przewraca.ją. nale
ży konie przeprowadzić na inne klepisko 
gdzie wszystko już do tratowania przygo
towano }lłocka w ten sposób idzie sporo, 
jakość jednak produktu cierpi wskutek za
nieczyszczenia gnojem lub moczem zwie
rząt i rozdeptania wielu ziarn kopytami. 
Zwykle na 3-4 konie użyte do wydepty
wania rzepaku używa się 1-2 chłopaków 
do jazdy, a 2-3 robotników starszych do 
przewracania, rozpościerania. i przegra.bia
nia rzepaku. 

Encyklop. Roln. T. VII. 

Pomimo że rnlocka ceparni stanowi je
dnę z na.juciążli\vszych robót gospodarskich, 
jednakże po dziś dzień jest jeszcze w drob
nych gospodarstwa.eh włościańskich ogrom
nie rozpowszechnioną, a nawet bywa w u
życiu i w większych gospodarstwach fol
;arcznych, zwłaszcza gdy chodzi o przy
gotowanie prostej słomy na powrósła„ lub 
0111łot do siewu jęczmienia i pszenicy ma
jącej być przed rozsianiem zaprawianą siar
czanem miedzi. vf gospodarstwach zmu
szonych utrzymywać znaczną ilość czeladzi 
stałej, aby mieć do robót letnich potrzebną 
il ość ro bociz-ny, użycie takowej zimą do 
cepów „ w braku wszelkiego innego zajęcia, 
często miewa miejsce. 

Głównym zarzuten1 jaki młocce cepami 
zrobić można. jest powolność tejże„ wslrutek 
czego trudno skorzystać z pomyślnej, lecz. 
jak to najczęściej bywa, krótkotrwałej kon-

. junktury handlowej, gdyż niepodobna omłó
cić cepami dość szybko znaczniejszej iloścj 
zboża. 

Suche, mroźne powietrze ułatwia młoc

kę~ zboże jednak trochę zawilgłe *) omła
ca się cepami z wielką trudnością~ zwłasz
c~ jeśli młócić w czas mglisty lub wil
gotn)\ to niekiedy nawet po ośmiokrotnem 
przernłóceniu jeszcze pewna ilość ziarn po
zostaje w słomie. liłocka cepami wyma-

i ga bacznego dozoru~ gdyż najemnicy rzadko 
kiedy domłacają zboże na czysto„ natomiast 
zaś dość często zboże rozkradają. 

*) Zbcże na.~.9:et ~ur ho zwiezione zwyk~e 
w ~es etu poci ,:it: i dopiero ro wyleieniu Slę 
przez 5-6 tygodni znów łatwiej się omłaca.. 
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2 Ułocarnia. 

Po przemłóceniu słoinę należy starannie 
wytrząsnąć i przegrabić, prostą związać 

w pęki, targaną jeszcze raz przemłócić, ,vy
trząść i związać \V wiąz ki. 

Cepy składają się z dzierżaka i bijaka 
złączonych rzemieniem czyli t. Z\V. kapą. 
Bijak jest to gładki kawałek drze\va dłu

gości około 63 crn wagi 2 kq; dzierżak 
powinien sięgać młócącemu przynajmniej 
do podbródka czyli mieć 125 - 190 cni 
długości~ 

Co się tyczy wydajności pracy przy uży
ciu cepów, to jest ona bardzo różną, zależ
nie od siły, wytrzymałości i pilności młó
cących, a także od suchości i plenności z boża; 
zwykle liczą że 1 człowiek może zmłócić 
dziennie bez zwiania oziminy średniej wię
zi kopę jedną, jarzyny zaś 11/ 4-1 1/ 2 kopy. 
Zmłócić i zwiać oziminy 45 snopów wa
żących po 71/ 2 - 9 kg. 

Hamm podaje, że dobry młocek jest 
w stanie zmłócić bez wiania: 

i 
pszenicy lub żyta snopów 
jęczmienia lub owsa „ 
gryki " 

// 

60 (po 9 kg), 
90 „ 6 ,., 

130 „ 4 ,., 

Licząc zaś na miarę, ziarna oziminy 1,25 
do 1,85 hl, jarzyny 1,85-2,5 hl. 

Dzięki ogólnej dążności czasów nowo
żytnycb do zastępowania ciężkiej pracy 
ręcznej pracą mechaniczną, popartej usiło
waniami konstruktoró\v starających się co
raz lepiej dostosowywać swe wyroby do 
wymagań i potrzeb najrozmaitszych tak 
wielkich„ średnich, jakoteż i małych go
spodarstw a także _rozwojowi dróg żela
znych sięgających obecnie prawie że naj
odleglejszych zakątków, pierwotne odwiecz
ne metody młocki końmi, walcami, a na
wet cepami coraz więcej wychodzą z uży
cia zastępowane młocką mechaniczną, wy
konywaną przy pomocy stosownych ma
chin zwanych młocarnia •ni. 

Za pomocą machin omło~ daje się usku
tecznić dokładniej„ częstokroć taniej, a co 
najważniejsza, w czasie stosunkowo krótkim 
wydać może wielką ilość gotowego na 
sprzedaż zboża. 

Posiadając dobrą młocarnię gospodarz mo
że swobodniej rozporządzać plonami swych 
pól i wyzyskać każdą nastręczającą się po
myślniej,szą konjunkturę handlową; dalej 
spożyt\ować może tańsze siły robotników 
słabszy6h fizycznie t. j. kobiet i niedorost
ków, przyczem dozór, względnie do ilości 

on1łoconego dziennie zboża, taniej wypada, 
a ziarno mniej jest narażone na kradzież. 

System spółko~.vy czyni dostępnem uży
cie młocarni nawet dla mniej zamożnych 

wieśniaków, doskonałość zaś konstrukcyi„ 
n1ateryału i odrobienia obecnie budowanych 
n1łocaril, mało już pozosta\viają do ży

czenia. 
Pierwszą właściwą młocarnię zbudował 

w roku 17:32 Szkot 1[. ~[en zie s; machi
na ta składała się z kilkunastu cepów me
chanicznie w ruch wprawianych; następnie 

Ster 1 i n g urządził n1łocarnię na podo bień
stwo międlicy do lnu, vv- i n la w młocarnię 

wycierającą ziarno z kłosów za pomocą 

spiralnie ponacinanego wa.lca zbudowaną 

na podobieństwo młynka do kawy. Viszyst
kie te nieudolne pomysły zostały zarzuco
ne skoro w l 786 r. pojawiła się młocarnia 
pomysh1 :Vleikle ~ a w której żłobkowane 
walce pobierały zboże i poddawały je ude
rzeniom listew osadzonych na szybko obra
cającym. się bębnie otoczonym częściowo 
płaszczem v. klepiskiem w sposób podobny 
do używanego dziś jeszcze w tnłocarniach 

cepowych. 
Szczęśliwy pomysł 1[ ei k 1 e' a rozwiązał 

praktycznie kwestyę 1nłocki mechanicznej; 
od tego też czasu młocarnie zyskując no
wych zwolenników zaczęły się szybko roz
powszechniać, ulegając zaś z biegiem cza
su nieustannym ulepszeniom„ zdołały na
reszcie osiągnąć wysoki_ stopień doskona
łości i dziś należą do najbardziej rozpo
wszechnio~ych i rzeczy,viście najużytecz

niejszych !llachin gospodarskich. 
Główny korpus młocarni wyrabia się 

z drzewa lub żelaza; młocarnie całożela
zne są niezaprzeczenie trwalsze, więcej 
wytrzymałe na zmi:-1.ny temperatury i wpły
wy wilgoci natomiast zaś droższe i znacz
nie cięższe; dla tego też często robią tylko 
wiązanie główne z winklowego żelaza, bo
ki zaś dają drewniane, lub poprzestają na 
wz1nocnieniu wiązania drewnianego żela
znemi pasami i wsporami. Otwór do wpusz
czania zboża (gardło) może być umieszczo
ny z boku lub z wierzchu machiny. Przed 
otworem znajduje się stół do rozwiązywa
nia snopów i rozpościerania zboża, zaopa
trzony po bokach wystającemi deskami 
dla ochrony zboża od spadania; w pośrod
ku stołu znajduje się otwór opatrzony 
kratą przez którą, przy rozwiązywaniu 
snopów, mogą wypadać kamyki jeśli tako
we dostały się przypadkiem w środek sno
pów. Stół dla ochrony podawacza od cięż
kiego kalectwa winien być tak szeroki„ 



ło 

aby podający zboże w żadnym razie nie 
mógł rękami do ięo-nąć będące o w ruchu 
bębna. 

Umie zczenie otworu do puszczania u 
góry bębna przy pie za i ułatwia podawa
nie zboża, lecz grozi więk zem njebez
pieczeństwem podawaczowi· z tego więc 
powodu otwór młocarni górą biorącej, 
zwła zeza wielkiej parowej powinien być 
_zaw ze tak zabezpieczony ab - człowiek nie 
mógł weń wpa ' ć i do tać się nogami rę
kami lub głową pod cepy. W Anglii i 
wielu innych krajacl-t przepi y policyjne 
wprost nakazują aby każda młocarrna za
<>patrzoną była w stosownie urządzone 

kiapy bezpieczeń twa. Klapy te urządzają 
,v sposób najrozmaitszy. Fig. 1 przedsta
,via urządzenie klapy zamykającej :,ię au-

• 
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a nawet więcej iły poru zającej pochłania 
bierny opór machin -· tego rodzaju młocar
nie wtedy t -]ko mogą ekonomicznie pra
cować gdy ciąo-le bez najmniej zego u tan-
1.,1 podchodzi pod bęben tyle zboża ile ten
że zmłócić jest w stanie. Ponieważ przy 
podawaniu ręcznem w skutek konieczno
, ci wykonywani boczn eh ruchó rękami, 
przecięciowo około 1 / 3 cza u młocki bęben 
idzie próżno„ więc przecięci owa dajno' ć 
machiny równa ·ę tylko 2/ 3 czę ' ciom naj
więk zej wydaj no ' ci; zatem trata siły po
ru zającej je t isto nie znaczn~, co, łącznie 
z potrzebą ochrony machiny od szybkie
go zuź -wani się w kutek nieustannych 
szarpań i drgań powodowanych nierównem 
podawaniem skłoniło do wprowadzenia 
w użycie mechanicznych przyrządów do 

Fig 1. 

K lapa automatyczna. 

tomatycznie. Jak to widać z ry unlm, 
koro robotnik stanie w zagłębieniu z któ

rego zboże podaje klapa otwiera ię pod 
,ci'nieniem ciężaru ciała robotnika dy jed
nak zagłębienie to opu r ci choćby na eh i-
1ę klapa natychmia- opada i ot ór zupeł
nie zakrywa. 

Fig. 2 obj a ' nia urządzenie ochrony st -
-lej o wiele tań zej niż poprzednio opi an 
·łapa automatyczna. 
Ręczne podawanie zboż w młoc rnię 

nie może być ciągle zupełnie ró nomier-
nem wskutek czego bęben by kolejno 
to przeciążonym pracą to znó bieg-
nie próżno, co je t bardzo niekorzy tnem, 
~wł zeza przy młóceniu na wielkich kom-

ino anych młocarniach gdzie -o do 60% 

na '"ład ni prz pomo-0y któr eh poda a
nie zboż pod bęben i' ć może bez naj
mniej zej przer -y ar wą ciągle równej 
grubo 'ci. 

pra dzie n k d cz mech niczny z -
ż a ez pe - ilo' ' "ły poru za·ącej, po
mimo o jedn prz no · znaczną o zczęd
no ' ć, chroniąc ko z o ną m chinę od u z o
dzeń i z bkie o zużycia, j ko eż przy-
pie zaj c i ez niąc cz t ~ym omłot, -

słu uje więc n rozpow zechnienie. 

akł d cze mechaniczne buduj ~ę e-
dłuo- różnych temów· z kie one ma
ją za zadanie pod u ć pod cepy ożebnie 
ró nomiernie ci le i s le w r ę z 
ża jednako ej grubo~ci. . 

1* 



4 Młocarnia. 

Fig. 3 objaśnia urządzenie jednej z licz
nych konstrukcyj nakładaczy. Zboże rzu
cane na platformę F zo taje pochwycone 
przez widełki transportera kładające o ię 

z listew z w;dełkami osadzonych na 2 pa
sach bez końca prowadzonych przez walec 
A. Widełki uno zą zboże i pod uwają je 
pod regulator zawie zony u góry przyrządu . 

Zęby wiszące regulatora I i II zgarniają 
nadmiar zboża i przepuszczają pod obą taką 

tylko ilo 'ć na ja '"ą nastawionemi zo tały. 
ależy więc tylko dopilnować aby na 

platformie F nigdy zboża nie brakło a pod 
cepy podchodzić będzie zawsze równa ilo 'ć 
zboża. W razie wypadku np. upadnięcia 

człowieka na platformę F ta ostatnia jako 
na sprężynie o adzona opada i cały przy
rząd funkcyjonować przestaje. 

Zamiast pasa z listwami firma Ru to n 
& Proctor zastosowała w wych podawa
czach (fig. 4) szeroki walec drewniany na
bity kolcami które zboże chwytają i podsu
wają pod wi zący regulator w sposób zu
pełnie podobny do powyżej opisanego przez 
co całe urządzenie zyskało na pro tocie. 

Fig. 5 przedstawia urządzenie nakładacza 
firmy Clayton a i huttlewortb a bardzo po
dobnego do znanych pow zechnie wytrzą-
aczy szufladowych do słomy. Zboże na

rzucane wpoprzek szufladek P (wprawia
nych w ruch trzęsiony przez korbę M) roz
po 'ci era się i zostaje podsuwanem pod regu
lator L zaopatrzony zębami zgaru1ającemi c. 

Po pochyłej desce umieszczonej pod spodem 
wstrząsaczy staczają się opadłe kło y i ziar-

no wpro t w bęben młocarni. Rączka U łu
ży do natychmia towe o pow trzymania ru
chu całe o przyrządu. Chcąc podawać ręcz 
nie należy otworzyć drzwiczki N wy unąć 
de kę E i pu zczać zboże jak zwykle. 

Nakładacze potrzebują iły od O 5-0 ,
koni parowych czyli ' rednio około 10% 
całej iły potrzebnej do poru zania mło

carni. Według do ' wiadczeń w Tau n ton 
przy użyciu nakładaczy mechanicznych taż 
arna młocarnia wymłaca więcej na każd~ 

siłę konia parowego i odzinę pracy o 
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akladacz z transporterem 
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Młocarnia. 

Fig. 4. 
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NaJ;ladacz Rustona . 

53-163 kg __ snopów czyli 11-34% więcej 
niż przy nakładaniu ręcznem . 

Najważniejszą część młocarni stanowi 
właściwy przyrząd młócący t. j. bęben i 
klepisko od dobrego urządzenia :których 
zależy tak czystość omłotu wydJijno 'ć pra
cy, jako też lekki bieg i trwałość machiny. 

Bęben powinien być zbudowany nadzwy
czaj mocno, najlepiej wyłącznie ri żelaza 
kutego lub stali i troskliwie zrównoważony 
czyli wybalansowany. Zależnie od syste
mu jakiego trzymano się przy budowie bę
bna, młocarnie dzielą się na cepowe, ina
czej zwane bijakowemi (szkockie) i szt) f
towe (amerykańskie) . 

W młocarniach systemu cepowego b-ęben 
składa sję z wału czyli osi na której osa
dzono dwie lub więcej tarcz połączonych 

n a obwodzie listwami ( cepami) równoległe
mi do osi bębna. 

Cepy mogą być gładkie lub karbowane. 
Cepy gładkje wymłacają zboże przeważnie 
uderzeniem, karbowane głównie tarciem; 
pierwsze wymagają mniej siły lecz ziarno 
suche często przetr „cają, drugie używane 
głównie tam„ gdzie większa siła jest do 
rozporządzenia, wydają ziarno mniej uszko
dzone. Wadą ich jest że się prędko ście
rają a co gorzej - ścierają nierówno, a 
wtedy źle młócą. 

Fig. 5 . 
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6 Młocarnia,. 

Fig. 6 przedstawia cepy kar
bowane ystemu Gouchera; są 
one wyrobione z mocnego i 
sprężystego drzewa z wierzchu 
obite talowemi lub żelaznemi 

karbowanemi listwami. Karby 
na cepach idą to w prawo to 
w lewo gdyż inaczej zboże 
wpuszczone w młocarnię gro
madziło by się po jednej lub 
drugiej stronie takowej. 

Fig. 7 przedstawia cepy sy
stemu „ Garrett-Ellis' a"; s_ą to 
cepy cało stalowe, mające 

wszystkie cztery kanty zaopatrzone w kar
biki, głęboko ponacinane, idące na każ
dym boku w kierunku przeciwnym mo
gą więc być 4 razy odwracane„ w skutek 
czego służą bardzo długo. Cepy te spo
czywają na podkładach podłużnych wyro
bionych z walcowanej tali w kształcie 
litery M przymocowanych nieruchomo do 
szajb bocznych. Wewnętrzna strona · pod
kładów wypełniona je t drzewem w celu 
zapobieżenia nagromadzaniu się kurzu i 
brudu, co mogłoby naruszyć równowagę 
bębna. Skoro się cepy podedrą z jednej 
strony odwraca się je w drugą bez poru
szania podkładów podłużnych z miejsca. 

Oprócz opisanych powyżej i tnieje wiele 
jeszcze różnych odmian cepów karbowa
nych którym to odmianom wyrabiające je 
fabryki przypisują różne cudowne przymioty. 

Fig. 6 . 

Cepy Gouchera. 

Dla równego spokojnego biegu machiny 
koniecznem jest dokładne zrównoważenie 

bębna tak aby w zystkie cepy były jedna
kowo ciężl·-ie gdyż nawet mała nadwaga. 
jednego z nich równa np. O 2 kg przy 
1 OOO obrotach na. minutę bębna o redni
cy 50 cni wytworzy siłę od ' rodkową rów
ną 56 kg która przy każdym obrocie t~r
ga bęben to w tę to w przeciwną stronę, 
przez co nie tylko całą machinę wprawia 
w drganie lecz zwiększając nadmiernie. 
tarcie w panewkach powoduje grzanie się 
ich i nierówne wycieranie ię walców. 

Bęben powini~n robić od 600 - 1 00(} 
a nawet do 1 200 obrotów na minutę, a. 
to zależnie od ' rednicy jaką posiada; im 
średnica jest mniejszą tern szybciej bęben. 
obracać się musi, gdyż chodzi tu główni 

o uzyskanie należytej szybkości na obwo-

,::;,; ,.. 7 
.,6,, ~· •• 

Cepy Garret-E llisa. 
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Fig. 8. 

Nastawianie klepi ka za pomocą dźwigID. 

wać 1ę w nu} ma kło ami naprz6d czyli 
prostopadle do osi bębna czy też bokiem 
to je t równole le do o i bębna; w tym 
o tatnim razie szeroko ' ć młocarni t. zw. 
szeroko1nlotnej wyno ić musi co najmniej 
1-0 cm; w pierw zym za ' zależnie od si
ły motoru wyno ić może od 40 en i wyżej. 

Młocarnie szerokomłotne wydają łomę 

znacznie mniej zmiętą i potarganą, dlatego 
w l.-rajach gdzie istnieje znaczny popyt na 
słomę pro tą znalazły szerokie rozpowszech-. . 
n1en1e. 

Połowę do 2/ 3 bębna otacza t. zw. kle 
pi ko, prz -twierdzone śrubami do korpusu 
młocarni, a składające się z równoległych 
do o i bębna sztab żelazn eh lanych (za
opatrzonych w stosowne otwory) lub, co 
lepiej ze ztab kutych przewleczonych na 
poprzek grubym drutem, co razem tworzy 
rodzaj kraty lub ko za przez otwvry któ
rego w -padają ziarna jakie bęben z kło-

ów ykrusza w cza ie przesuwania się po 
klepi ku młóconego zboża. Klepisko może 
być jednostajne lub składać się z dwóch 

dzie która jak to z licznych doświadczeń I czę ci złączon ·eh zawi ami które nieza-
wypo ' rodkcwano wyno ić powinna 4 -oo . leżnie od iebie do bębna dosuwać, lub odeń 
do 5 OOO tóp na minutę, przy mr,jej zej ' odsuwać można. 
bowiem szybkości każde zwolnienie chodu Ponieważ wła ' ciw e dosunięcie Klepi ka 
koni w kieracie lub ślizganie ię pasa od- do bębna w wysokim stopniu wpływa ns 
bija się szkodliwie na czy to' ci omłotu. jako ć omłotu, przeto obmy ' lono wiele przy-

Szeroko 'ć bębna zależy od ilości omłotu rządów ułatwiających regulowanie oddalenia 
dziennego na jaki młocarnia obliczoną zo- klepi ka od bębna uz ając w tym celu 
stała„ jako też · i od tego, czy zboże poda- 'rub n stawnych (t. z . stel rub) z mutrami 

Fig. 9. 

astawianie klepisk z p-omoc~ ek centryka. 
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Fig. 10 

Bęben sztyftowy pełny. 

dokręcanemi kluczem lub stosownie do
prawionemi krążkami; ekscentryków dźwi
gni rączek itp. 

Fig. 8 przedstawia urządzenie do nasta.
wiania za pomocą dźwigni. 

Fig. 9 przedstawia przyrząd zastosowany 
w młocarniach sztyftowych wyrobu wie
deńskiej fabryki Claytona & huttlewortba. 
Klepisko obraca się na przeciągniętym 
w poprzek młocarni pręcie A. Przesuwając 
rękojeść w kierunku litery o lub z, kle
pisko pod działaniem mimośrodu c na pod
stawę D przysuwa się lub odsuwa od bę
bna, poczem podstawę D unjeruchomia się 
za pomocą ~ewnętrznych śrub B. 

Omłot w młocarniach cepowych odbywa 
się częścią przez wybijanie ziarn w sku-

Fig. 11. 

Bęben sztyftowy otwarty. 

tek bezpo r red nich uderzeń cepów, częścią 
za r przez wycieranie ziarn z kło ów gwał
townie odrzucanych działaniem siły od ' rod
kowej od szybko wirującego bębna ku li-
twom klepi ka. 

W młocarniach ystemu sztyftowego tak 
na samym bębnie jako też na klepisku, 
osadzone są szeregi wzajem mijających się 
zębów„ Bębny sztyftowe robią bądź to 
pełne bądź otwarte. Bębny pełne mogą 

być lekkie, zwinięte z mocnej blachy żela
znej jak np. przedstawiony na fig. 1 O 
lub też ciężkie wyro bi one z grubego drze
wa obitego z wierzchu blachą; bębny cięż „ 
kie działają na sposób kół rozpędowych-: 
podtrzymując równomierny bieg machiny. 
Sztyfty przechodzą ua ws kro r i z wewnątrz 

Fig. 12 . 

Klepisko Lanza automatycznie podnoszące się. 
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są umocowane 1nutramL lub w-kręcane 

w drze\VO jak hole ' ruby. \\t~ razie obluzo
wania ję sztyfta w bębnie pełnym~ nale
żyte przymocowanie go przed tawia wiele 

,. 
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trudno ' ci, a manipulowanie kluczem we
wnątrz pełnego bębna je t bardzo niedogo
dnem w skutek za' n· gromadzania się 
kurzu i brudu bębny pełne czę to tracą 

równowagę i zarpią przy obrocie obecnie 

I 
więc coraz bardziej rozpow zechniają się 

o wiele praktyczniej ze w użyciu bębny 

otwarte ( fig. 11 ). ztyfty ą tu osadzone 
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w otworach kwadratow ·eh ciętych w li-
twach bębnow ~eh i umocowane podwój

nemi mutrami do któr eh dostęp w cel 
prawdzenia cz nie pofolgowały przyp d-
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kiem, bardzo jest łatwy ponieważ zaś 

sprawdza.nie stanu muter powinno się od
bywać przed każdem puszczeniem w ruch 
młocarni dostępno 'ć więc muter ważną 
stanowi zaletę bębnów otwartych w porów
naniu z pełnemi; oprócz tego bębny otwar
te chciwiej pobierają poddawane im zboże 
i nie gromadzą na sobie kurzu. Po nad 
lub pod bębnem znajduje się wąskie kle
pisko o 4 - 5 rzędach sztyftów· oddalenie 
klepiska od bębna z łat,vością regulować 
można za pomocą śrub nastawnych lub 
mimośrodów. Młocarnie H. Lanza z l\tlan
heimu (fig. 12) mają klepisko ruchome, 
podnoszące się automatycznie, w razie nad-

wciąż przeczesuje„ wycierając i wysmyku
jąc ziarno z pomiędzy osłon kłosowych; 

w skutek takiego sposobu działania mniej 
ię ziarn łupie natomiast słoma wychodzi 

z pod sztyftówki więcej zmiażdżona niż. 

z pod młocarń cepowych. Im szybciej 
obraca się bęben tern więcej ziarn wybije 
zaraz z początku, tern zerzej może być 

nastawione klepisko tern lżej i sporzej si ę 
młóci. 

Dla tego też najlepiej kupować sztyf
tówki razem z kieratami specyalnie do 
obracania sztyftówek budowanymi„ a dają
cymi wielką liczbę obrotów za jednem 
o bej ' ciem koni. Wiele niepowodzeń przy 

Fig. 14. 

;~t~g~ 
~ ~~:;:\-

·-·-- ~--.-: .. 

· ··:::~--~-·!;f:~±~~~~~~J=~~~~·.:-:-~='.~=~·ś::~=:a~~-;~~' 
Młocarnia szerokomłotna o działaniu pojedyńczem Lanza. 

miernego oporu powstającego w · skutek 
dostania się między sztyfty ciał obcych, 
nierozkręconych powróseł lub zbyt grubego 
podania zboża. Urządzenie to c1ł-roni bę
ben od częstych uszkodzeń. Młocka od
bywa się między bocznemi powierzchn·ami 
sztyftów, mijających się na odległość 4-6 
mm. 

Zanim zboże podsuwane kłosami prosto 
naprzód dostanie się pomiędzy sztyfty kle
piska, już część ziarna zostaje wybitą 
w skutek uderzeń sztyftów bębna o pod
suwane kłosy, następnie nader szyb ~o obra
cający się bęben sztyftami swemi zboże 
przeciskające się między sztyftami klepiska . 

użyciu do młocki sztyftówek przypisać na
leży zbyt powolnie chodzącym kieratom 
górnym. Bębny sztyftówek mają zwykle 
' rednicy 35 cm oprócz tego sztyfty wy
stają jeszcze po nad bęben na 5 - 6 cni. 
Zboże musi być w sztyftówkę podawane 
koniecznie kło ami zupełnie prosto naprzód, 
gdyż kłosy podane ukośnie zostają poszar
pane, odcięte i niedomłócone, a nadto 
w skutek nieprawidłowego podawania ma
china ciężko idzie. Snopy więc przezna
czone do omłotu na sztyftówkach powinny 
być starannie układane za żniwiarką lub 
sierpem, a zboże dobrze <losu zone, gdyż 
zboże mokre źle się młóci, a młocarnie 
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wtedy idą ciężko i czę to się psują. Po
nieważ zboże musi bvć prosto podawane, 
szeroko ' ć zatem bębna nje powinna prze
chodzić miary przy której podawacz może 
rozłożyć wygodnie snopek sztorcem do bę

bna t . .i. wyno ić może mniej więcej 45 
do 7fi c•n. Do omłotu odmian pszenicy 
twardo siedzących w plewie jak np. psze
nice jare wła ' ci\vsze ą cepów ki. 

Do ' wiadczenia porównawcze ztyftówek 
z cepówkami przekonały, że oba te y te
my przy dokładnem odrobieniu machin~, 

mają klepi ko o wiele węż ze w skutek 
czego słoma hamuje obrót ich bębna tylko 
na 1/ 5 do 1/ , obwodu podcza gdy u cepo
wych hamowanie to ma miejsce na poło 

wie obwodu a cza em nawet na 3/ 4 tegoż. 
Zdania zasłyszane od praktyków o wyż

szości jednego systemu nad drugim wypa
dają bardzo różnie. gdyż powstają zwykle 
z ob erwacyi tej ma.chiny, jaką wypowia
dający zdanie-: posiada. Vl jak okim 
za ' topniu działalno 'ć młocarni zależy od 
jej odrobienia, pouczają dane zebrane w r. 

Fig. 15. 

Widok młocarni kombinowanej Ru tona. i Proctora z boku. 

właściwem jej uż ·ciu, a z ła zeza do ta
tecznej szybkości obrotu bębna równie dó
brze młócą i równie mało ziarn kaleczą. 

owe sztyftówki słomy już tak nie targają 
j k dawniej budowane zawsze jednak wię
cej łomę miętoszą niż młocarnie szeroko
młotne. 

Do ' wiadczenia przeprowadzane w vend
borg (Dania) wykazały, że ilość wymłotu 
przypadająca na iłę konia i godzinę u 
ztyftó · ek przewyż zała prawie o 0% 

ilo ' ć wymłotu otrzymywaną prz - użyciu 
cepówek· tłomaczą to tem, że zt ;ftówki 

1 95 na konkursie młocarń kieratowych 
Kolonii.. 
Tak np. co ię tyczy czy to ' ci omłotu 

pozo tawiały ziarna w słomie: 

Cepowe ztyfto e 
max. m1n. . max. rmn. 

w procen ach 

przy młocce żyta 2 o 0,00 3,90 1 o-
jęcz-

• • 4 O 40 4 70 o. mierna ., 
I 

Da ały ziarn potłuczon ·eh: 
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Cepowe. Sztyftowe 
max. mm. max. min. 

przy młocce jęcz-
mienia 2 O 

przy młocce żyta „ O 

w procentach 

] o 
20 

20 
65 

02 
25 

Premiowana cepówka zerokomłotna Fr. 
Richtera zostawiała w słomie jęczmienia 
0,67%, żyta 1,50%, tłukła jęczmienia 1„5%., 
żyta 2%. 

Premiowana sztyftówka chmidta zosta
wiała w słomie jęczmienia tylko 0„2 %, 
żyta 1,05%, tłukła jęczmienia O 2% żyta 
2 5%. Jedna za' z konkurujących cepó
wek pozo tawiała w słomie 4 5% jęczmie
nia„ tłukła zaś żyta aż 8 % ! 

za' roboty je t u obu ystemów prawie 
równą, nic dziwnego więc że ię ztyf
tówki w ostatnich latach coraz więcej roz
powszechniają. 

Zależnie od osadzenia kle pi ka pod lub 
nad bębnem nazywamy 1nłocarnie dołem 

lub górą bijącemi~ inaczej pod iębiernemi 
lub nasiębiernemi. vV młocarni dołem bi
jącej zboże pochwycone zo taje przez bę

ben z góry do dołu gdyż klepi ko znajdu
je ię pod dolną połową bębna. C mło

carni za ' górą bijącej klep i ko znajduje 
się nad górną czę' cią bębna zboże zatem 
chwytane jest przez bęben z dołu ku gó
rze. I{ażde z tych urządzeń ma swe za
lety i wady; u młocarni górą bijących ziar-

Fig. 16. 

\r iązacz do słomy 

Ostatecznie przyznano z pomiędzy ma
chin konkurujących wyższo: ć i nagrodę 
zwycięzcy sztyftówce Schmidta. 

Jeżeli więc tak znaczne różnice zacho
dziły w machinach przedstawionych do 
konkursu cóż dopiero zdarzać ię musi 
w zwykłych młocarniach budowanych na 
handel; nic więc dziwnego, że zdania o 
wyźszości systemów wypadają tak różnie. 
Bezstronnie jednak mówiąc przyznać wy
pada, że sztyftówki pracują sporzej, idą 
lżej łatwiej w nich założyć złamany ząb, 
niż dorobić nowy cep u cepówek; jako' ć 

no pada bliżej bębna, wskutek czego 1nniej 
się go dostaje do słomy którą też łatwiej 

można dokładnie wytrząsnąć; młocarnie 

nasiębierne mniej są narażone na u zko
dzenia wskutek dostania się pod repy 
wraz z podawanem zbożem jakiegobądź 
ciała twardego dyż przy podawaniu zbo
ża w kierunku ku górze, ciała obce stacza
ją się ku podawaczowi co je t ważnem dla 
okolic kamienistych. akoniec w kutek 
trudniejszego podawania w machinę zwy
kle zboże cieniej idzie pod bęben i dlate
go czy' ciej się omłaca z drugiej jednak 
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strony podsuwanie zboża ku górze jest 
niewątpliwie tr11dniejszem„ stąd obsługa 
młocarń górą młócących wymaga zręcz
niejszego i pilniej zego nakładacza ten, 
więcej że puszc~an.ie w nją snopów potar
ganych zgrabów t. zw. targanu lub luzów I 

jest rzeczywi ' cie trudnem i w skutek tego 
przeciętna wydajność pracy młocarń nasię
biernych jest zwykle o 10-15% mniejszą 
niż wydaj no ' ć młocarń dołem bijących ta
kichże rozmiarów. 

Przy umieszczeniu klepiska na dole 
ziarno więcej się rozpry ka i ze słomą 
miesza, wskutek tego zachodzi potrzeba 
zaopatrywania młocarń dołem bijących 
w dłuższe wytrząsacze. Młocarnie podsię
bierne łatwiej ulegają uszkodzeniu w sku
tek wpadania ciał obcych, ponieważ zaś 
zboże tak chciwie pobierają że prawie wy
dzierają je z rąk podawacza, łatwo więc 
mieć może rr:iejsce zbyt grube poddawanie 
zboża pod bęhen, a skutkiem tego omłot 

Fig. 17. 

Bukownik i sortownik. 

nie do' ć czysty, natomiast skutkiem z u
wania się zboża w dół nakładanie jest 
łatwe, nie wymaga więc wielkiej zręczno
ści a wskutek tego i wydajność pracy 
znacznie się zwiększa. 

Słoma wypadająca z pod bębna młocar
ni zawiera w sobie zwykle niemało ziarn 
wprawdzie wytartych już z kłosów, lecz ze 
łomą pomieszanych; musi więc być prze

dewszystkiem dokładnie przetrząśniętą, a 
dopiero na tępnie od młocarni odsuniętą; 
czynna' ć tę spełnia ię przy użyciu wideł, 
lub mechanicznie przy pomocy t. zw. wy
trząsaczy których istnieją liczne systemy. 
W tym celu używają np. rodzaju rusztu 
z li tew drewnianych przymocowanych po
przecznie do dwóch rzemieni bez końca 
prowadzonych przez walce· przy obrocie 
rusztu ziarna wypadają przez otwory mię-

dzy listwami a słoma odprowadza się da
lej po za ruszt. Albo też wielkich sit pła 
skich nieco pochyłych~ osadzonych na sprę

żynach; sitom nadaje się ruch koły zący 
i trzęsący, ziarno wypada otworami, a sło
ma zsuwa się po powierzchni sit. ita tP. 
słomę dobrze odprowadzają„ lecz zbyt mało 
ją wytrząsają. 

Niektóre fabryki budują wytrząsacze pal
czaste, urządzone w ten sposób, że po nad 
rusztem w pewnych od tępach znajdują się 
poprzeczne listwy zaopatrzone w palce, któ
re kolejao to opadają, to podnoszą się ude
rzając w słomę; przetrząsacze działają za
da walniając') i przytem bardzo niewiele 
siły wymagają. 

Najbardziej jednak rozpowszechnionemi 
przy młocarniach europejskich konstruktorów 
są wytrząsacze szufladkowe, inaczej zwane 
klawiszowymi. kładają się one z pewnej 
liczby podłużnych korytek bez dna, z wierz
chu obitych trójkątnemi drewnianemi li
stewkami w ten po ób że pomiędzy listew
kami pozo tają małe przestworki któremi 
ziarno, zgoniny i plew - przelatywać mogą· 
korytka te o adzone pochyło i równolegle 
obok siebie umocowane Rą w jednym koń
cu na żelaznych strzemionach, w drugim 
za przymocowane do ramion żelaznych 
opatrzonych panewkami. Panewki te obej
mują wał żelazny tyle razy wykrępowany 
z ilu przet:.-zą a.cz składa się korytek; każde 
więc wykrępowane stanowi oddzielną korbę 
wszystkie za' razem mają o ' wspólną. 

Tym sposobem korytka nietylko w górę 
podrzucane zostają lecz nadto unosząc się 
jednocze ' nie posuwają się naprzód. Ko
rytka wznoszą się i opadają naprzemian. 

Długość ytrzą aczy wynosi zwykle 3-
3 m. 

zufladki robią 150 - 250 podwójnych 
ruchów na minutę z których każdy posu
wa słomę naprzód o wy oko ' ć skoku kor
by; ponieważ skok ten wynosi zwykle oko
ło 7 cm, więc łoma na całej długo ' ci wy
trzą aczy otrzymuje 2 -42 uderzeń i 
trząsa się do korrale. Ruch wytrząsacza 

nie powinien być jednak nadmiernie szyb
ki, aby podrzucona słom zdążyła spa ' ć 
zanim na nowo podrzuconą zo tanie. Dla 
zapobiegnięcia zbyt szybkiemu prze nwaniu 
się łomy przez wytrząsacze zwie · zają ię 

w poprzek korytek płócienne fartuchy lub 
blaszane zastawki powstrzymujące ruch sło
my naprzód. 

Dla osiągnięcia spokojnego ruchu ma
chiny ważnem je t aby waga idących jed
nocześnie w górę szufladek ró n ła ię 
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ściśle wadze opadających; prz.f nieparzystej 
więc liczbie szufladek, ciężar pojedynczych 
korytek nie może być jednakowy. 

Ponieważ smaro\vanie panewek osadzo
nych w ' rodku machiny w miejscach wy
krępowania wału jest dość kłopotliwem, a 
nadto z powodu ogromnego kurzu jaki 
w tern miejscu machiny zwykle się for1nu 
je, przy niedbalstwie karbowych wały krę
powane zwykle dość szybko się wycierają 

przeto Ruston i Proctor w swych parowych 
młocarniach, a M. vV o 1 ski z Lublina w kie-

Młocarnie mogą być stale do jednego 
miejsca przymocowane lub też tak urządzo
ne, że się z łatwo ' cią z miejsca na miej ce 
przenosić lub przewozić dają; z tego więc 
względu rozróżniamy młocarnie stałe prze -

r • , nosne 1 przewozne. 

lVIłocarnie stałe (fig. 13) u~tawiają zwy
kle w stodole na piąterku dla umieszcze
nia pod nią wialni kierat w tak;m razie 
usta\iviony pod kątem znajduje pomieszcze
nie w obocznej szopie. Trwałe osadzenie 

Fig. 18. 

-. 
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Elewator. 

ratowych, do poruszania wytrząsaczy sto
-sują zamiast wałów krępowanych ekscentryki 
,czyli mimo' r ody osadzone zewnątrz mło

·carni. Urządzenie to wprawdzie wymaga 
nieco większej siły poruszającej„ lecz przez 
ułatwiony dostęp do smarowania czyni ca
łe urządzenie o wiele trwalszem, a repe
xacye pr-ostszemi i tańszemi. 

Niekiedy po za wytrząsaczami dodają 
listwę poprzeczną zaopatrzoną ,v szereg 
palców które słomę schodzącą już z wytrzą· 

aczy raz jeszcze silnie uderzają i wstrzą-. 
aJą. 

młocarni na silnem wiązaniu pod d~chem 
niezaprzeczenie przyczynia się niemało do 
trwałości machiny, a możno ć urządzenia 
zamykanych komórek na ziarno i plewy, 
najlepiej chroni ziarno od k!adzieży, szo
pa zaś ochrania konie od zkodliwego 
wpływu szarug jesiennych i zimowy~h za
mieci· z drugiej jednak strony konieczno 'ć 
dowożenia wszystkiego zboża do młocarni 
tałej na folwarku więk zej rozległości, 

· powoduje znaczne zużycie robocizny sprzę
żajnej i ręcznej, co podnosi ogólne koszta 

I wymłotu do ' ć znacznie . 
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Młocarnie stałe budowane są jako prawe 
lub lewe o czem pamiętać należy kupując 
młocarnię którą zamierzamy u tawić w pe
wnem danem miej cu stodoły lub doh.""Upu 
.iąc do już ustawionego kieratu; młocarnią 
prawą zowiemy taką, która, jeśli patrzeć 
na nią od strony tnaneżu w prawą stronę 
łomę wyrzuca lewa zaś wyrzuca słomę 

\V stronę przeciwną. 

Posiadając młocarnię przenośną dowóz 
zboża do machiny staje się zbytecznym, 

tuż obok młocarni na klepis1..t1 ustawio
ne.1. 

U tawiczne przeno~zenia nie przyczynia-
ją się wprawdzie do trwało' ci machiny, 
lecz o zczędno ' ć na czasie, sprzężaju i lu
dziach używanych do przewózki zboża, ja
ko też warto ' ć wvkruszającego się przy 
przewózkach ziarna są w tanie z lichwą 
wynagrodzić szyb ze zużywaaie się machin 
przenośnych w porównaniu ze stałem.i. 

Jeszcze dogodniejszemi w użyciu od mło-

Fig. 19. 

Elewator patentowany do słomy. 

dyż młoc rnię taką w ciągu kilk"ll go9zin 
z kle1,iska na klepisko przenieść i wraz 
z kieratem u tawić można. łocarnie 
przenośne ą dzi' tak budowane że mogą 
być ustawione w prawo lub lewo to ow
nie do tego czy .z prawego czy z lewecro 
zasieka, zboże ma być młócone. Zboże 

p dające wraz z plewami i zgoninami 
pod młocarnię, od czasu do cza u w gra

ia się i przewiewa na wialni ręcznej 

carń przeno' nych młoc rnie prze oźne, 
osadzone n kołach„ a s piące ziarno zwia
ne wpro t do orkó · daj · j one z ł -
two· cią uż -w ć do młocki n polu ze ster 
lub wpro t z mendl . 

Wielk ilo: ć f br k buduje młocarnie 
najrozmait z eh rozmiaró z o o ni 
do iły rąk ludzkich kier ów konn ·· eh, 
motorów parow eh, nafto · -cb wodnych 
gazow eh i elektryczn eh. Ze zg]ędu n 
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sposób działania wszy tkie je podzielić 
można na: 1) młocarnie o pojedynczem 
działaniu to je t wydające ziarno zupełnie 
z plew i zgonin nieoczy zczone a tylko 
z kłosów wytarte 2) młocarnie o działaniu 

skombinowanem t. j. takie które zboże nie 
tylko młócą, lecz jedno cze' nie ziarno do 
kładnie oczyszczają z ple,v i wszelki ch za-

• I 

meczysz cz-en. 
Młocarnie o działaniu pojedynczem kła

dają się najczę ' ciej tylko z przyrządu młó 

cącego t. j. bębna i klepi ka o adzonych 
w silnej ramie (fig. 14) niekiedy za ' opróc7, 
tego posiadaj ą wytrzą acze. Odznaczaj ą 

się wielką prostotą budowy iłą trwało ' cią 

młynkowaniu ortowaniu i t. p. czynno
, ciach które młocarnie 1-ombinowane wy
konywają za jednym zachodem i dro'--' ą 
mechaniczną . 

:\Iłocarnie kombinowane dzielą ię n 
a) młocarnie o pod wójne1n czyszczeniu i 
sortowaniu wydające ziaruo zupełnie oczy z
czone i roz ortowane, b) młocarrrie o po
dwójuem czyszczeniu bez ortowania c) 
n1ło carnie o pojedynczem czy zczeniu t. j„ 
dające ziarno tylko z plew przewiane. 

11łocarnia o działaniu pojed -nczem prze~ 
po tawienie jej na górze i połączeniu 
z wialnią zmienia ię na młocarnię o dzia
łaniu kombino\vanem. 

Fig. 20. 

słoma zgoniny p l ewy piasek 

Przecięcie młocarni kombinowanej. 

i łatwością obsługi„ oraz stosunkowo do 
zużywanej siły wielką ilo ' c1ą zmłacanego 
zboża *) natomiast spełniając tylko czę , ć 
roboty niezbędnej do wydobycia z kłosów 
i przygotowarua na sprzedaż ziarna z bożo
wego wymagają wiele pracy przy przeno· 
szeniu omłotu, wianiu„ oddzielaniu zgonin, 

*) W wielkiem przecięciu przyjąć można 
że 4 konie fornalskie pracując stale po 8 go
dzin na dzień zmłócić mogą: na cepówce bez wy
trząsaczy do 600 kg snopów na godzinę, na ta
kiejże z wytrzą acza1ni 400 kg. N a sztyftów e be~ 
wytrząsaczy 800 kg, z wytrzą.~aczanii 600 kg, 
z wytrząsaczami i oczyszczeniem ziarna tylko 
800 kg. 

• Iłocarnie kombinowane znacznie upra z
czają i przyspie zają otrzymanie otowego 
na przedaż owaru o zczędzają wiele pra
cy przy przeno zeniu omłóconeo-o ziarna 
czy zczeniu na. wialniach mł -nkach itp ... 
natomia ~t wymagają umiejętne o ob j cia 
się i pilnego dozoru, aby uchronić od u
szkodzeń bardzo skomplikowany mechanizm. 
(Fig. 1 ~ przedstawia widok z boku fi . za ' 
20 przecięcie młocarni kombinowanej ). 

Zboże pochw -cone przez bęben zo taje 
jak najdokładniej wymłócone łoma pad 
z pod bębna na w -trzą acze zufl dkowe 
które ją po za masz -nę na pod tawioną 
pochyło kratę odprowadzają. Zia rno za 
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tak z pod bębna jako i ze słon1y \\ytrzę
sione wraz z plewą i zgoninan1i, 8pa.da. na. 
równię pochyłą. umieszczoną pod \\r-ytrzą
saczami. która je doprowadza do początku 
pochyłej arfy~ poruszającej się "'- kierunku 
długości machiny. Po arfie tej, zwykle 
drewnianej, zsuwają się zgoniny ku przo
dowi ma.chiny. 

Ziarno zaś z ple,Yą zsu\va. się po drugiej 
ró,vni pochyłej znów na sito. gdzie pod 
działaniem prądu po\"\-ietrza wychodzącego 
z wentylatora. zostaje z plew oczyszczo
nem. Siłę wiatru regulować 1nożna za po
mocą dosuwania klap bocznych przy \Ven
tylatorze i podnoszenie lub opuszczanie 
deski przedniej. \V. dalszym ciągu ziarno 
już przewiane spada na sita. pod,vójne 
z których górne rzadsze oddziela grube 

"' '----' '---

za nie czyszczeni a jako to: kamyki, grudki 
ziemi. kawałki niedomłóconych kłosów itp., 
i na bok je usuwa. X astępnie ziarno po
suwając się po po"\\-ierzchni dolnego gęste
go sita pozbywa się piasku i drobnych na
sion chwastów„ poczem dostaje się już wprost 
do elewatora, który je kubkami blaszane
mi w górę podnosi i wpuszcza do bukow
nika. 

Bukownik składa się z rury żelaznej„ 
w poł'lwie długości węższej, w drugiej zaś 
połowie rozszerzonej lejkowato (fig. 17). 
\v" ewnętrzna powierzchnia rury w pierw
szej połowie gładka„ w drugiej zaś połowie 
jest rowkowaną podłużnie. Przez całą 
długość rury przechodzi wał, na którym 
w pierwszej połowie osadzone są noże 
w kierunku helissy „ w drugiej zaś cztery 
cepy gładkie. Zadaniem noży jest odci-

• f • • • r " 

nan1e wąsow u .1ęczm1en1a.. cepow zas, 

rujemy zboże wprost w worki, lub w ra
zie potrze by na. sita i sort0'\\7 nik. 

Z bukownika ziarno obtarte z plewek i 
ości przechodzj na drugi przyrząd czysz
czący złożony z sit i "-entyla.tora. odwie
wającego pył. obłamane ości i obtarte 
plewki~ poczem dopiero dostaje się do cy
lindra sortującego. a z niego "-ypada wprost 
w podłożone worki. 

)[łocarnie kombinowane zwykle osadza .. .. 
ją na kołach dla ułatwienia przewozu. 
Korpus główny związany z n1ocnego drze
wa \\1zmacn.iają jeszcze silne wspory żelazne 
niektóre zaś fabryki jak np. Robey & Co. 
całe wiązanie budują z wink1owego żelaza 
co powiększa szty\\~ność całego układu. 

Oprócz powyżej opisanych urządzeń do 
niektórvch wielkich 1nłocarń kom binowa-., 

nych~ poruszanych siły pary~ dodają na żą
da.nie jeszcze następujące przyrządy po-
1nocn1cze: 

1) przyrząd odsiewający plewy z piasku 
i pakujący takowe w worki. istotnie uła

twia znacznie odbieranie takowych, składa 

się z elewa.tora i skrzynki z wylotami u 
których zawieszają się worki *). 

2) przyrząd do windowania sło1ny na 
stertę zwany elewatorem do słomy. 

Składa się on zwykle ze skrzynki po
dłużnej rozsuwanej lub składanej, osadzo
nej na ramie pochyło i ruchomo tak„ że 

, może przybierać różny stopień pochylenia 
względnie do poziomu. Rama spoczywa 
najczęściej na czterokołowym wózku. Xa 
dole skrzynki znajduje się blaszany kosz 
od którego aż do wierzchu idzie pa.8 lub 
łańcuch bez końca opatrzony grabiami. 

Grabie te chwytają słon1ę i przesuwają 

do danej wysokości. Ele\\"'ator ustawia się 
tak że słoma prosto wpada w kosz skąd 
ją grabie porywają i na stertę podnoszą. 
Istnieje wiele odmian elewa.torów„ dla 
przykładu podamy rysunki i opis dwóch 
typów. 

Fig. 18 przedst9wia elewator urządzony 

*) Mówi~ o plewach, wspomnieć musimy 
o błędnym a. powszechnym sposobie przechowy
wania. ta.kowvch. Pospolicie plewy wraz z dro
bniejszą ,goniną z pod młocarni parowej odcho-

ostateczne obtarcie plewy z ziarn pszeni
cy~ tu dzież wytarcie ziarna z kłosó,v. któ
re by się tan1 nie\vyn1łócone dostać mogły. 
Osadzenie noży w kierunku helissy spra
wia„ iż ziarno naprzód posuwa.nem zosta
je; celem zaś poddania go silniejszemu na
ciskowi noży w miejscu„ gdzie się noże 
kończą, a cepy zaczynają„ mieści się kla
pa żelazna z zewnątrz ciężarkiem na drąż
ku przesuwanym obciążyć się dająca. 
Zwiększywszy obciążenie drążka, klapa , 
wolniej się otwiera, a tym sposobem zboże 
na dłuższe działanie noży wystawionen1 
zostaje. Ponieważ nie wszystkie gatunki 
zboża wymagają przepuszczania przez bu
kownik jako to: groch, rzepak„ a zwłasz
cza pszenica śniecią dotknięta„ zazwyczaj 
więc umieszcza się przed bukownikiem, 
W miejscu gdzie takowy ziarno z elewato
ra odbiera, zasówkę którą odsunąwszy skie-

dzące, odwotone lub znoszone bywają do s~o
doły i tam w wielkie knpy składane. Lezf\C 
w wielkich kupa.eh zagrzewają się i tęchną, a 
nawet pleśnieJą, tak iż dobytek jeść ich już n!e 

I chce; plewy daleko lepiflj przechowywać s1~ 
dają w niewit-lkich stoikach słomy, w war
stwach nie grubszych nad stC'pę 1, poprzekła
danych słomą; w ten sposób zlotone zdrowo aż 
do wiosny przetrwać mogą. Stoiki zwo~ się 
w dzień pogodny i nie wietrzny. 

Enoyklop. Boln. T. VU 2 
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6) nakoniec niel-iedy dodają aparat do 
\Vytwarzania ~ wiatła elektryczneo-o pędzon 
tąż lo ... omo bilą co i młocarnia. prz - o ' wie
tl niu ele -trycznem młócą dzień i n~c aby 

w ten po ób że po uwa łomę po ame1n 
dnie krzyn ... i pod rabia1ni które ją z wierz- · 
chu naci -ają ,v -ute · cze o funkcyono
wać może nawet podcza do' ć ilne o 
wiatru. 1 -orzy tając z po._ ody 1nło~kę jaknajprędzej 

u ·ończyć i lepiej w ·zy -ać opał zużywan 

przez Io ·omobilę. 
Fig. 19 przed tawia elewator patento

wauy immer a wyrobu Ce iel kie o 
zawie zany bezpo ' rednio u młocarni t 1ż 
pod wytrzą aczami· nie po iada oddzielne- 1 

o wózl·a je t lek ·i zwrotny i daje ię 

użyć przy młocce w todole do przeno zenia , 
łomy do za ieku. Dłu o' ć elewatorów wy

no i od 7-13 1n zero ·o 'ć 1 -1~;- 1n, 
podawać mo ą łomę zależnie od dłuo-o ' ci 
i pochylenia -rzynki na - - ·9 1n. Użycie 
elewatora o zczędza robotę ·il ·u ludzi. 

Zależnie od rozmiarów urządzeni( oraz 
ilo ' ci przyrządów do dat -o\v-ych, mł carnie 
mo ą być pędzone ~iłą rą - ludzkich kie
ratów -onnych 1nachin parowych lub też 

inn ·eh 1notorów. to ownie do te~o dl 
ja -iej iły poru zającej zo tały zbudowane 
no zą nazwy młocarń ręcznych -onn eh 
v. kiera ow ·eh, parow eh itp. 

3) aparat do wiązania łomy w pę·i Iłocarni e rę czne -ładają ię z a-
działając - w po ób zupełnie podobny jak me._, o tył ·o bębna i kle pi ·a urn co anych 
przyrządy do wiązania nopów w żniwi r- 1 w to ownem wiązaniu. B ben urządzon 

Fig. 21. 

- - · - : . . - ::. 

·o-wiąz ł ... ach z tą różnicą jedna ... , że 

wiąże nopy w dwa powró ła zpag· towe. 
Frzyrząd może być tale do młoc rni prz -
mocowan - lub też jak przed t wiony na 
fig. 16 o adzon na koł eh i tył ... o w razie 
potrzeby z młocarnią łączony. 

4) niekiedy łączą z młocarnią wie I -ą 
ieczkarnię która całą ilo ' ć łomy tnie od

razu na iecz ę i w wor i pa ·uje lub 
z pra ą ·tór łomę w bele 'ci .,.a i 
wiąże. 

5) w krajach orących dzie łoma b --
w bardzo twardą czę to .,.roć łączą z mło
carnią przyrząd do miażdżeni i rozr 
nia łom - aby ją w ten po ób ucz nić 
mięk z i przydatniej zą n p· zę· przy
rząd taki ]""łada ię z jednej lub .,.il .,.u par 
w lców zębatych. 

Fig. 22. 

zw -kle wedłuo- - emu z fto e o o rzy
muje ruch od dwóch korb ręcznych przez 
po ' rednictwo dwóch p r ... ół zębat -eh -tó
re to koła bezwarun ·owo powinn b ć 
pokry e o łonami ochronnemi. -lepi o 
na tawia ię za pomocą ' rub i przeci -
muter lub w m chinach taranniej zbudo-
wan ·eh za pomocą k ' łe - na ta n -eh 
tół miewają prze -ład ny na pra o i Ie-
o. 1. ie ... óre fabr - .,.i budują łoc r ie 

ręczne z w trzą aczami do łom urz" dze-
nie to z .,.że nie je t celo i odpo ied-
niem d -ż znacznie z ię - z opór biern 
m chin -· przy małej więc ile poru zającej 
ilo ' ć omłotu -ute - te o zn cznie ię 
zmn1eJ za. 

Dl utrzymania bębna w ruchu możebni 
ró omiern m -ażda młoc" rnia ręcz n p -



Młocarnia. 19 

wi nna być zaopntrzoną w koło rozpędo"\\e 
l ub też posiadać hęben dostatecznie ciężki. 

}lłocarn ie poruszane peda hun i zawiodły 
pokładane \\:" nich nadzieje i raczej n1ogą 
być u\\·ażane za dowcipne zaha\\·ki njż za 
prawdzi\vie pożyteczne narz~t~zia. gospodar
skie. 

Fig-. ~ l przedst.<1\\iia typ 1nłocarni ręcz
nej przyjęty przez fabryk~ \I. \\-olski ego 
,v Luh1inie. fig. ~3 typ wyrahiany przez fa
brykę \Y. Lilpopa w \r:1r~za"·ie. 

Cż,: cie młocarni rę c zn ej do n1łoc ki zbo· 
ża za1nia.~t zwykłych cepó"'- przedst.a\\·ia tę 
korzyść że jakość roboty ni e zależy \\- tak 

botą bardzo \\-ycz erpnjącą: wymaga. więc 
częstej ziujany r obotników zajętych kręce

niem. 
, 

~rednia. wydajno~ć n1łocarń r ~cznych 
przy użyciu ;l - 7 robotników z1nieniają
cy ch się kolejno przy korbie wynosi ~00-
~;)n kg s.nopó"- nR godzinę; przy "·iększem 
jednak natężeniu i częstej zmianie robot
ników krc:cących doj~ć n1oże nawet do 
700 k_q . "Yredh1g po1niarów \,\-fis t · a bieg 
pró żny 1nłocarni ręcznej pochłania od 
O .1 ;)-0. ~3 siły konia pa.ro w ego * ). 

Pon1i1no że młocarnie ręczne zdołały się 

Fig. 23. 

wysokiln stopniu od staranności robotni
ków „ da1ej że wydajność pracy ludzkiej 
jest przytem znacznie większą a omłot 

(:)zystszym, wskutek czego z danej ilośe:i 

kóp otrzymuje się więcej korcy. Poni e 
waż szybkość jaką bęben rozwija na swy1n 
obwodzie zwykl e bywa tylko 12-14 razy 
większą od szyhkości ruchu korb~ chcąc 
przeto młóci ć czysto nal e.żv kręcić korba
mi bardzo szybko robiąc na minutę 40 do 
50 obrotów. 

już w drobnych gospodarstwach włościań

skich znacznie rozpowszechnić~ to jednak 
wszędzie tam gdzie się znajduje większa 

ilość zboża do młocki nal eży oddać pierw
szeńotwo młocarniom poruszanym kierata
mi, z tego też względu większo~ć młocarfa 

ręcznych jest. tak urządzoną. że z ła

tw8ścią daje sję zastosować do ruchu kie
ratowego przy którym wydajno~ć ich znacz
nie wzrasta. 

Z powodu koniecznoRci tak szybkiego *) Z~kle przyjmują, ie ~iła 1 konia puo-
obrotu dłuższa praca przy korbach jest rv- · wego równa się sile 10 ludzi. 

2* 
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~{ ł o c a r n i e k i e r a t o w e. Ponieważ 

przy użyciu do pędzenia młocarni kiera
tów konnych rozporządzamy siłą o wiele 
znaczniejszą od siły rąk ludzkich przeto 
młocarnie budowane do obrotu kieratowe
go mogą mieć nie tylko bęben znaczniH 
szerszy, w skutek czego są w pracy wy
dajniejsze od młocarń ręcznych, lecz nadto, 
przy dostatecznej sile kieratu mogą być 
zaopatrzone w przyrządy ułatwiające do
kładne oddzielenie ziarn od słomy, plew 
. . 
1 zgonin. 

Młocarnie kieratowe wyrabiają najroz
mait zych rozmiarów począwszy od małych 
i prostych potrzebujących do normalnego 
działania siły tylko 1 lub 2 koni aż do 
wielkich kombinowanych pochłaniających 
siłę kieratów 8 i 1 O konnych. 

Siła potrzebna do wymłócenia pewnej 
ilo ' ci zboża składa ię z dwóch czę ' ci t. j. 
1) z siły pokonywającej bierny opór ma
chiny i 2) z siły niezbędnej do wydziele
nia ziarna z kłosów t. j. do wła ' ciwej 
młocki; ponieważ opór bierny nie wzrasta 

Fig. 24. 

w stosunku wprost proporcyonalnym do sze
rokości bębna, przeto wydajność młocarń 
większych jest stosunkowo znaczniejszą, 
niż wydaj.aość młocarń mniejszych. 

Z drugiej jednak strony niezapominajmy 
że praca kilku koni sprzężonyc~ razem 
nie wyrównywa bynajmniej sumie pracy 
tychże koni pojedynczo użytych. Konie 
pracujące czwórką wywierają siłę 31/ 4 ko
ni pojedynczych, szóstką - czterech koni. 
ósemką-również czterech, a przy dalszem 
powiększaniu ilości koni nic się prawie nie 
zyskuje - raczej traci, gdyż konie równo 
pociągnąć nie mogą i jedne drugim prze
szkadzają. Tam więc gdzie młocarnie wy
magają większej siły niż 6 koni, tam konie 
powinny być zastąpione siłą pary„ przyczem 
l koń parowy równa się blisko 2 koniom 
naszym pracującym w pojedynkę; obok te
go siła motoru parowego wyra.żona w ko
niach ściśle wyrównywa sumie pojedyn
czych koni parowych, tak że siła motoru 
_parowego 3 konnego zdolna jest wykony-

wać pracę sze ' ciu po,jedynczych koni dla 
uzyskania której trzeba byłoby sprządz przy
najmniej 12 koni fornalskich. 

fi'Iłocarnie kieratowe zwłaszcza większe 

powinny być zawsze opatrzone w wytrzą

sacze, gdyż przez to o iąga się więcej ziar
na którego czę' ć przy ręcznem wytrząsa-

j niu zazwyczaj g1n1e. Oprócz wytrząsacz 

mogą być zaopatrzone w arfy do zgonin„ 
a nawet w wialnie, sita i inne przyrządy 
stanowiące czę ' ci składowe młocarń o 
działaniu kombinowanem. Bębny młocarń 

kieratowych wyrabiają bądź to według sy
stemu cepowego bądź też ztyftowego. 
Bębny systemu cepowego są ni(~zbędne dla. 
młocarń t. zw. szerokomłotnych *) mają
cych wydawać słomę jaknajmniej pomiętą„ 
prawie prostą - systemu sztyftowego za' 
dla młocarń przeznaczonych do obrotu za 
pomocą słabych motorów gdyż jak wiado
mo sztyftówki lżej idą. 

Fig. 25. 

Młocarnie otrzymują ruch z kieratu za 
pomocą transmisyi trybowej lub pasowej; 
zależnie od tego nazywamy je młocarnia
mi trybowemi lub pasowemi. 

W młocarniach trybowych wał bębnowy 

otrzymuje ruch za pomocą trybu na nim 
osadzonego zazębiającego się z kołem zę-
batem umocowanem na drągu transmissyj-
nym idącym bezpośrednio od kieratu„ 
W pasowych zaś za pomocą pasa idącego 

z szajby osadzonej na tak zwanej przy--
I stawce połączonej drągiem ~ kieratem. 

Obok zwykłych młocarń pasowych fa
bryka Cegielskiego w Poznaniu wyrabi 
jeszcze młocarnie różniące się tern od in
nych że nie jeden, ale dwa pasy pędzą hę 

*) Próby budowy młocarń sztyftowych y
dsjących elomę prost~ pojawiły się dopiero bar
dzo niedawno w Niemcz€ch, nie prze51zly więc 
jeszcze ogniowej próby szerszej praktyki 
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ben i to każdy pas z innej strony młocar
ni w kutek czego bęben ma bieg regular
niejszy i pa y nie potrzebują być mocno 
naprężone i nie wywierają na panewki 
wału bębnowego jednostronnego ciśnienia. 

zaj by pasowe o adzone są bezpo ' rednio 
na amej młocarni (fig. 23). 

Młocarnie zwykle ustawiają się pod ką
tem do kieratu; je ' li jednak zachodzi po
trzeba ustawienia młocarni w jednej linii 
pro tej z kieratem np. przy ustawieniu 
młocarni wzdłuż klepi ka, wtedy użyć moż
na przystawki zaopatrzonej w zazębienia 

oniczne lub w tryby i pa y (fig. 25 24). 
Drąg tran misyjn idący od kieratu do 

rzystawki lub młocarni powinien być po
łączony z kieratem za pomocą łącznika 
z t. zw. szperrade1n za pomocą którego 

I 

dyszli do zaczepiania orczyków służące, 

w miarę tego czy kierat ma chodzić w le
wo lub prawo. 

Młocarnie trybowe wyma{)"ąją od 1 / 4-1 / 'A 

mniej iły poru zającej aniżeli tychże roz
miarów i przy tejże zybkof ci obrotów 
młocarnie pa owe pracują zatem ekonomicz
niej z dru iej strony czę ' ciej ulegają róż
nym u zkodzeniom, jako to trza kaniu się 

cepów wyłam -w niu zębów trybach 
zgruchotaniu klepi ka i t. p. 

Młocarnie p· o e idą wpr wdzie nieco cię
żej lecz na omia t mają ruch pokojniej zy 
równiejszy i mniej są narażone n zep u
cia gd ż przy zmianie chyżo' ci obrotu pas 
' liz a się po szajbie co ułf twia wprowa
dzenie machiny w ruch i chroni od uszko
dzeń. Przy pu zcianiu w ruch młocar-

Fig. 26, 

- -- - =--=-- ---
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"konie w kieracie chodzące chociażby mło
earnia w naj zyb zem znajdowała ię dzia
łaniu w jednej chwili w trzymane być 
mogą gdy bęben pomimo to odbywa w ku
tek nabytegtl rozpędu dalej we obroty nie 
.Przenosząc wszakże ruchu swego na m -
neż. zperrad czyni zbytecznem ałto

wne zatrz my nie d zli przez pogania-
jących konie i chroni je od uderzeń po 
nogach dy złami, co było już nieraz przy
-czyną smutnych w ~padków. Rozumie ię 

:że w młocarni u tawionej na prawo ko
nie w innym kierunku chodzić mu zą niż 

-w młocarni u tawionej na Ie - o, dla tego 
eż i zperrad ma zęby podwójne, t. j. 

w prawo i w lewo zwrócone a kl mk 
(języczek) zaczepiając o takowe przekła
<laną b ć inna jak również i haki od 

ni trybowej zęby w t rybach maneżu zno-
ić mu z ci' nienie o wiele więk ze niż 

przy pu zez niu ruch młocarni pa o ej. 
W młocarniach p o · eh razie napo -
kani przez bęben niezwykłego oporu, p 

m przez ię z ykle pad ku ek cze-
go niebezpieczeń wo po rucho ni ·ę 

machiny od razu u taje młocarni eh 
za r trybo eh kim yp dlm z le 
co' pękn ć mu i: cep z b ry lub m 
podobnie dl te o eż młoc rnie tr -bo e 

inn b ć koniecznie zaop r ane 
t o dzi ł jące h mulce i łączniki rozpr~
ające ię auto1natycznie. 

Jako zór dobrego urządzeni h m I-
có p rz tocz ć należ młoc rnie 
ne pr~ez Fr der y k Richter e-
no (Br ndebur{)"i ). Fig. prze 



22 Mł:oarnia. 

młocarnię F. Richtera zwaną „ Tryumf" 
~ 5. Jest to trybówka zerokon1łócąca 
szerokość bębna ,vynosi 1650 nim, ' rerlni
ca 365 rnm . Cepy ma winklowe formy 
przedstawionej na fig. 27 wygięcie na ze
wnątrz w punkcie D czę ' ci bocznej po
wierzchni cepów ma zapobiegać nawijaniu 
się słomy na bęben, kant b wystający po 
nad wierzchnią karbowaną stronę cepa a 
ściśle równoległy do osi bębna przyczynia 
się do równego pobierania zboża przez 
bęben„ właściwy zaś kształt karbików do
pomaga czystości omło tu. Klepisko stalo
we składa się z dwóch części złączonych 

zawiasami; do nastawiania klepiska służą 

3 bolce zapierające się o sprężyny dosta-

Fig. 27. 

···A 

tecznie silne do utrzy
mania klepiska w po
łożeni u prawidłowe1n 

przy zwykłych warun
kach młocki skoro je
dnak pod cepy dostanie 
się kamień lub jakie 
bądź inne ciało twar
de, natychmiast sprę-

hamulec można wprawić w ruch i ręcz-

rue. 
:\Iłocarnja idzie bardzo lekko ponieważ 

wał bębnowy biega w party na 2 szere-

Fig. 2Q. 

żyny ustępują„ klepisko gach mocno zahartowanych kulek ułożo-
usuwa się„ a transmi- nych w pierścieniach stalowych. Pierście-
sya rozprzęga się auto- nie osadzone są w panewkach samosmar-
matycznie, hamując je- nych dobrze zabezpieczonych od kurzu · 
dnocześnie drąg komu- po zużyciu się łatwo nowemi zastąpione-
nikacyjny idący od kie- ; mi być mogą (fig. 30). 
ratn. 

Fig. 28 ·przedstawia 
szczegółowo całe urzą

dzenie łączDika. Jest 
to t. zw. łącznik fry k
cyj ny składający się , 
z dwóch wchodzących 

jedna w drugą misek 
oznaczonych literami b 
i c'. l\'1iska b osadzo
ną jest stale na drągu 
a idącym od kieratu„ 
miska zaś c' siedzi na 
piaście d ł ą cz n i ka 

stawowego znajdującego się na osi wiel
kiego koła zębatego nadającego ruch bęb
nowi. Transmisya ruchu z kieratu ma 
miejsce tylko wtedy gdy obie miski sty
kają się z sobą; skoro jednak kliny k roz
suną je„ ruch natychmiast ustaje. Jeżeli 
pod cepy wpadnie ciało obce klepisko usu
wając się porusza drążki widoczne na fig. 
29, drążki wprawiają w ruch hamulec ta
śmowy którego klinowate części k rozsu
wają miski i tem samem nie dopuszczają 

dalszej przesyłki ruchu od kieratu i zara
zem hamują oba wały. W razie potrzeby 

Młocarnia Richtera zdobyła sobie pierw
szą nagrodę na konkursie młocarń. ~ie-

Fig. 29. 

mieckiego Towarzystwa Rolniczego w 1895 
roku. 

Aby zadość uczynić potrzebie gospodarstw 
zmuszonych skutkiem szczupłości stodół 
lub odległości pól znaczne ilości zboża 
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Fig. 30. 

składać w ~terty lub szopy polowe dla 
których jednak nabycie młocarni parowej 
7, jakichbądź względów mogłoby być zbyt 
uciążliwem. wiedeńska fabryka Clayton.a 
i Shutleworth·a już w r. 1 77 skonstruo
wała łatwo przenośny garnitur młocarniany 
konny zbudowany zupełnie na podobień

stwo wielkich młocarń parowych kombi
nowanych„ ty Iko o wiele mniejszych roz
miarów i o pojedynczem czv-szczeniu ziar
IlP.. Młocarnie te zbudowane nader sil
nie a zwięźle osadzone1ni są wraz z kie
ratami służącemi do ich poruszania na ko
łach sk11tkiem czego cały garnitur z ła
twością w najdalsze pola przeprowadzić się 
daje i w ciągu 4-fi godzin ustawić na 
nowem m1e.1scu. Ponieważ młocarnie te 
ziarno już przewiane sypią za pomocą ele
watora czerpakowego wprost do worków, 
przeto użyte być mogą do młocki w polu 
czy to ze stert, czy też nawet wprost ze 
sztyg lub półkopków. Garnitury te oka
zały się w użyciu bardzo dogodnymi, zwłasz
cza przy młocce zboża zaraz po żniwach, 

oszczędzając w ozasie pilnych robót przed
siewnych wiele robocizny, gdyż byle po
goda sprzyjała„ tąż samą siłą którąby zu
żyć potrzeba do zwózki sterty w podwó
rze do młocarni stałej tęż stertę omłócić 

z łatwością można oszczędzając zarazern 
częBĆ ziarna która przy przewózce wytrzą
sła by się po drogach a ilość to zwłasz
cza przy zbożu suchem i w czasie suszy 
sprzątanem„ wcale nie mała. 

Uznanie jakie zyskały przewoźne gar
nitury młocarniane skłoniło wielu fabry
kantów do naśladowania Clayton'a i obec
nie wiele już fabryk zagranicznycn i kra
jowych buduje podobnie urządzone młocar-

• me. 

Fig. 31 przedstawia oryginalną machinę 
Claytonowską ustawioną do roboty. {ło
carnie te oznaczone marką TSP wyrabiają 
się według systemu sztyftowego w 3 wiel
kościach o szerokości bębna 18, 22 i 28 
cali szerokość za ' wytrząsaczy dla osiąg
nięcia większej powierzchni roboc~ej wy
nosi 23 27 i 34 cale. Wiązanie główne , 

(' 
r 
!·' 

23 
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mają z drzewa dębowego wzmocnione kry
temi rozporami źelaznemi.. Bęben sztyfto
wy odkryty podsiębierny, sztyfty stalowe 
osadzone w dziurach kwadratowych. Kle
pisko nastawialne przy pomocy przyrządu 

mimo' rodowego. Wytrząsacze szufladkowe 
dla ochrony od wiatru i wypryskiwania 
ziarn górą przykryte wiekiem. Przyrząd 
czyszczący składa się z wielkiej arfy do 
oddzielania zgonin) wentylatora i podsie
wacza zawierającego sita do oddzielania 

chiny 28-o calowej lepiej używać lokomobili 
11/ 2 lub 3 konnej, gdyż w skutek użycia 
większej i równiej działającej siły, wydaj 
ność młocarni znacznie wzrasta. Przy umie
jętnem użyciu i troskliwym a przychylnym 
dozorze, młocarnia taka pracować może 
długie lata bez znaczniejszych uszkodzeń, 
przy niedbałem jednak i niecbętnem obej
ściu się szybko bardzo podlega zrujnowa
niu lub nawet od razu psuje się zupeł-. 
nie. 

Fig. 32 

grubszych i drobnych zanieczyszczeń. Rafa 
do zgonin i skrzynka z sitami zawieszone 
na sprężystych prętach drewnianych, wpra
wianemi są w ruch kołyszący się za pomocą 
wału korbowego. Elewator czerpakowy u
mocowany z boku machiny czerpie ziarno 
zsuwające się z sit i przesypuje w pod ta
wiony worek. 

Do wprawienia w ruch potrzebują silne- 1 

go kieratu 4-6 lub nawet 6-· ; konnego 
zamiast tego ostatniego do poruszania ma-

Przed nabyciem więc młocarni kombino
wanej konnej należy się pilnie za tano ić 

czy będziemy w stanie zapewnić jej p-0d
czas działania niezbędn~ opiekę i przychyl
ne o bej' cie się obsłu i, gdyż w razie prze
ciwnym szkoda wydawać znacznej kwoty 
pieniędzy na kupno machiny, która cz nie
zaprzeczenie dobra, rychło ulegnie zepsu
ciu niedbałych rękach. W takich więc 

warunkach najwła ' ciwiej poprze tać na jak
najmniej skomplikowanej machinie o poje-



:Młocarnia. 25 

dynczem działaniu„ byle nadzwyczaj mocuo 
i trwale zbudowanej. 

Ponieważ jak zaznaczyliśmy powyżej„ 
młocarnje należą do najbardziej rozpo
wszechnionych machin gospodarskich„ przeto 
ogromna ilość fabryk zajętą jest wyrobem 
młocarń przeróżnych rozmiarów i typów. 

Opisanie poszczególnych konstrukcyj 
wszystkich tych fabrykatów przeszłoby o 
wiele ramy rnrnejszej pracy; ograniczymy 
~ię więc na podaniu rysunków i krótkiego 
opisu najwięcej u nas rozpowszechn.ionych 
młocarń. 

Większość młocarń kieratowych używa

nych obecrne w kraju pochodzi z fabryk: 
H. Cegielskiego z Poznania, W. Lilpopa 
z Warszawy„ M. Wolskiego z Lublina„ 
Claytona & Shuttleworth' a z Wiednia„ 
Beermana z Berlina i Braci Epple z Bux
baum. 

Fig. 33. 

H. Cegielski buduje swe młocarnie prze
ważnie według systemu cepowego w pię
ciu różnych wielkościach o szerokości bęb
na 405 - 536 - 628 - 837 i 1„360 1nm; 
te ostatnie są to młocarnie szerokomłotne 
do poprzecznego nakładania zboża pod bę
ben. Do wszystkich tych młocarń mogą 
być zastosowane wytrząsacze do słomy. 
Stosownie do żądania odbiorcy fabryka do
starcza młocarń urządzonych jako stałe, 

przenośne lub przewoźu.e, wprawianych 
w ruch za pomocą transmisyi trybow-ej , 
pasowej pojedynczej lub pasowej podwój
nej; przyczem sam system budowy mło
carni pozostaje w głównych zarysach je
dnakowym. 

Fig. 32 przedstawia młocarnię trybową. 
Słoma wychodzi z niej w przeciwnym kie 
rnnku od nakładacza, który siedzi na mło · 
carni i puszcza zboże z góry bębna. Ziar
~o ~młócone wypada z młocarni pod na-

kładającym. Stół można zakładać z pra
wej lub lewej strony młocarni. Bęben 

cały z kutego żelaza posiada 6 cepów po
przecznie karbowanych„ składających s1ę 

każdy z 2 części„ skutkiem czego po zu
życiu się górnych części odnawia się nie 
cały cep„ lecz tylko górną jego połowę. 
Klepisko składa się z 2 części złączonych . . 
zaw1asam1. 

l\1lłocarnie M 4 i M 5 mają całe kle
pisko z kutego żelaza. Nastawianie kle
piska odbywa się za pomocą kółek ręko
jeściowych na zewnątrz młocarni umiesz
czonych. Post!lment w którym mieści się 
cały mechanizm jest zrobiony z drzewa 
twardego a ścianki wewnątrz mocną bla
chą żelazną wybite. Koła trybowe wi
doczne na rycinie pokrywają się zasłoną 
ochronną z desek. 

Młocarnie pasowe (porównaj rycinę ~ 13} 

Fig. 34:. 

ustawia.ć można tak na równym poziomie; 
jako też na t. zw. górce po nad wialnią, 

I pędzą ~ię one długim pasem wychodzącym 
z szajby znacznej średnicy umocowanej 
w przystawce na końcu drąga komun.iliu
jącego z kieratem. Jeśli młocarnia stoi 
na górce to słoma z pod bębna wychodzi 
zwykle na wytrząsacze, a z nich po desce 
zsuwa się na ziemię. Ziarno wymłócone 
tak z pod młocarni jako też z pod wytrzą
saczy „ spad.a przez lej drewniany wprost 
na wialnię. Wytrząsacze łączą się pasem 
z bębnem 1nłocarni, wialnię zaś pędzi pas 
idący z małej szajby, osadzonej w przy
stawce tuż obok wielkiej przeznaczonej do 
pędzenia bębna. Wał bębnowy jest tak u
rządzony, że szajba pasowa może być na 
nim założona z prawej lub lewej strony od 
nakładacza. 

Oprócz powyżej wy.mienionych, H. Cegiel
ski wyrabia też młocarnie przewoźne osa-
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dzone na kołach wydające ziarno przewia
ne wprost do worków; są one zbudowane 
według y~temu cepowego o szeroko · ci 
bębna 5 O m1n. lVIłocaruie cepowe Ce
gielskiego cieszą cię odda\vna za ł11żonem 
uznaniem z powodu wielkiej trwałości bu- , 
dowy, doborow~go materjału starannego od
robienia i dobrego odlewu trybów. \V ostat
nich latach fabryka poznań ka zaczęła wy
rabiać młocarnie także według sy ten1u 
sztyftowego. 

Fabryka W. Lilpopa w vrarszawie wy
rabia młocarnie stałe prze no ' ne i prze
woźne z bębnami całostalowerni o cepach 
bądź karbowanych bądź gładkich a także 

młocarnie sztyftowe w różnych rozmiarach 
i wiei ko ' ciach. 

Fig. 33 przed tawia typ młocarni Lilpo
powskiej całożelaznej cepowej, trybowej 
fig. 3-! trybowej sztyftowej, fig. 35 typ 
młocarni cepowej z wytrząsaczami fig. 36 

i 30 cali; młocarnia ta 1noże być połączo 
ną z wytrzą aczarni i ustawioną na górce 
po nad wialnią. 

Fig. 39 przed tawia młocarnie ystemu 
sztyftowego typu przyjętego przez fabrykę 

\"Volskiego, która wyrabia je w różnych 

wiei ko ' ciach jako nasiębierne i podsiębier

z przetrzą aczami , sita1ni <lo zgonin i t . p. 
dodatkami, lub bez takowych; w zv:-tki :i. 

mają bębny ot\varte nadzwyczaj n1 ocn t> 
zbudowane o ' rednicy 1 luh 1 1/ 2 cali 
łącznie z wy oko: cją sztyftów zero ko: ć 
zaś bębJ.a wyno i od 1 do 3, cali. 

)[łocarnie przewoźne o adzone na k o
łach a wydające ziarno przewiane i prze 
iane wpro t do worków, buduje dwóch sy
temÓ\V t . j . zwykłe korbowe i mimo ' ro

dowe. 
Fig. 4-0 przed tawia młocarnię mimo~ro

dową zupełnie nie posjadającą korb za
mia t których za tosowano -ł: n1imo~rod ~ 

Fig. 35 

młocarni sztyftowej z wytrz~saczami i si
tem podsiewającem. Fig. 37 typ młocar
ni przewoźnej z wytrząsaczami, podsiewa
czem wialnią i elewatorem 11odającym 
czystR ziarno wprost do worków. ~Iło

carnie przewoźne wyrabia V·i. Lilpop we
dług systemu cepowego (z bębnem cało
stalowym i cepami karbowanymi) w 2 
wielkościach~ 2 i 33 calowe, oraz tak 
samo urządzone sztyftowe szerokości 2 1/ 2 

cali. 
Fabryka ~I. Wolskiego i Sp. w Lublinie 

obrała sobie jako specyalność wyrób mło
carni które buduje przeważnie według sy
stemu sztyftowego, choć wyrabia także do
skonałe cepówki. Młocarnie ~I. W o Iski ego 
zastosowane są do ruchu pasowego. Fig. 3 
przedstawia typ młocarni całożelaznej ośmjo
cepowej podsiębiernej wyrabiany w 4 wiel
kościach o szerokości bębna 16--18-24 

( excentryki) umieszczone po dwa na bo
kach młocarnj poruszające jednocześnie 

wytrząsacze arfę do zgonin i podsiewacz; 
w ten sposób usunięto z machiny wszelki e 
korby v. wały kolanowe które zwykl e 
szybko się zużywają. 11łoearnie przewo
zowe tak korbowe jako też mimośrodowe 

' wyrabia w dwóch wielka' ciach t. j. markę 
T P 27 lub T S 27 ~ o bębnie 22 1/ 2 calo
wym przy szeroko ' ci w wytrząsaczach 

281/ 4 cali i markę T P 34 lub T 34 o 
bębnie 28 calowym szeroką w wytrząsa
czach 35 cali. 

Aby młocarnie kieratowe działały lekko 
i nie często się psuły potrzeba zachować 
pewne ostrożno ' ci, a przedewszy tlriem to
sownie ustawić młocarnię i kierat i tak 
silnie je umocować aby nie dopu ' cić drgań 
wstrzą ' nień i tukań. Dobrze u tawio
ny kierat powinien obracać . się równo ._ 
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cicho. jeśli zaś od czasu do czasu daj~ się 
słyszeć szczę kan i a 1 nb nierÓ\vne ~ a rc zenie 
tryhów~ będzie to oznaką: złego ustawienia 
kie ratu lnb obluzowania Rię składowych 

jego części : w tak jm \v~ięc r azie należy na
tychruiast robotę wstrzy1uać . zło wy61edzić 

i u~unąć~ gdyż inaczej t ryby łatwo popękać 
mogf\. ~[a.chiny s tałe zwykle ustawjajf\; 
facho\vi n1onterzy. niema \\ięc potrzeby 
rozwodzić się nad tern jak one ustawione
mi być winny: co się zaś tvczy machin 
przewoźr.ych luh przenośnych~ to te u~ta-

Fig. 3G. 

łamany, t. j. składany z dwóch czę~ci~ 

z których dłuższa leży poziomo i rna ko
niec umocowany za pomocą łoży~ka. do 
t. zw. proga. część krótsza zaś jdzie po
chyło od proga do młocarni~ im ta pochy 
łość będzie łagodniejszą. t. j. in1 młocar

nia stoi niżej . tern lepiej . bo tern mniej 
tarcia sprawia przeginanie się łączników 

stawowych. Drąg transmisyjny w miejscu 
gdzie go przekraczają konie, powinien być 
konie,;znie przykrvtym zbit e m z de~ek ko
rytkien1. Tor dla koni doprowadzić należy 
do pozio111u a by konie i dy~zle w r ównej 
szły 1nierze, a1 ho wiem kolejn0 podnoszenie 
i ściąganie dyszli po nierównym torze ruj
nuje kierat . 

. A_hv kierat leżał równo i mocno należy 

podłożyć podeń grube ra.mv związane 

z t wardego drzewa i wpuścić takowe 

Fig. 3 . 

w1a.1ą się zwykle miejscowemi siłami i pro- · 
wadzący gospodarstwo po każdem przesta
wieniu n1achin powinien osobiście spraw- · 
dzić czy ustawienie wykonano prawidłowo. 

~ie należy nigdy przy ustawianiu ma
chin polegać na swem „oku", lecz posłu 
giwać się zawsze sznurem ciesielskim, wę

gielnicą i libelką (wasserwagą) trzymając 
się ściśle instrukcyi dostarczonej przez fa-

Fig. 37. 

brykę; po dokonane1n ustawieniu sprawdzić 
raz jeszcze nie żałując osobistej fatygi, 
czy wszystko ustawiono należycie - prosto 
i poziomo. Wprawdzie drąg komunikacyj 
ny łączący kierat z mło"CBrnią lub przy
stawką na obu koi1cach ma łączniki sta
wowe, niekoniecznie więc zupełnie pozio
mo leżeć musi, jednak im położenie drąga 
więcej zbliżać się będzie do poziomu, tern 
mniej tarcia o ba łączni ki ponosić będą i 
tern n1niej stawiać oporu. U młocarń try
bowvch zwykle drąg trans1nisyjny bywa .. 

w ziemię. Położywszy na ni ch kierat do
prowadzić go do poziomu . przykr~cić moc
nen1i śru hami . poczen1 za.bi ć mocne koł'ki 

na 4- wystających r ogach i to od strony 
zapi e rającej kierat przeciw pociągowej sile 
k oni . tak aby kierat o kołki zaparty nie 
mógł ruszyć się za pochodem koni. W ten -
że sposób umocowywa sję przystawka pa
sowa ( fig. 41 i 42). Dyszle rozpinają się 
mocno i r ówno prętami żelaznemi do cze
go służą mutry śrubowe na tychże prętach . 
um1eszczone. 

~łocarnia przynajmniej co kilka dni je
śli nie co dzień, ściśle zrewidowaną być 
winna dla sprawdzenia„ czy wszystkie czę„ 
ści robocze są na swojem miejscu i nie 
nadwyrężone zwłaszcza zaś w młocarni 

· oglądać należy sztaby klepiska, cepy lub 
sztyfty na bębnie„ panewki pod głównym 
wałem, śruby i mu try przytrzymujące że
bra klepiska, cepy sztyfty i panewki. 
V·i kieracie znów pilną uwagę zwrócić, 
czy wały leżące i stojące z właściwego 
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położenia nie wyszły. Gniazdka ( stępki) 
w którycll stoją wały stojące jako też łoża ' 
wałów leżących wycierają się z czasem, 
a czopy wałów przez to z punktu środko
wego i położenia prostopadłego zbaczać 

muszą, przez co nie tylko łożyskom ale i 
zębom kół gwałt zadają. Szczególniej ko
ła koniczne (stożkowe) na wszelką niere
gularność nader są czułe, tak iż najmniej
sze zboczenie ich wałów lab zużycie łoża 
panewek lub gniazdka, pociąga za sobą 
nieregularne zazębianie tychże kół i rychłe 
zepsucie. Szczególną baczność zwracać na
leży na kółko naciskowe, regulujące bieg 
koła konicznego czyli t. zw. szpanrollę 

nie - tylko osie jej wału lecz i obwód wi
nien być nader starannie smarowanym ; 

ich nie schodzą się o 1/ - 1/ 4 cala a to 
z tego powodu i ż w skutek ich ścierania 

się przestrzeń ta zmniej sza si ę stopniowo · 
że zaś panewki dokładnie wał obejmować

powinny„ pozostawiając t) le ty lko gry iżby 
takowy lekko w nich mógł się obracać . 

przeto przestwory pomiędzy ich brzegami 
mieszcz~ w sobie dwie podkładki z drzewa 
twardego, których zadaniem jest zapobiegac: 
aby panewki pomimo si lnego dociągnięcia 

śrub, wału nie ściskały i swobodnie mu Rię 
obracać dozwalały . Drewienka te w miarę 

zużywania się panewek coraz zmniejszane 
być \Vinny a w końcu zupełnie usunięte 
być mogą na grubość ich więc pilną uwa
gę zwra.cać należy . 

Do utrzymania wałów wielkich stojących 

Fig. 39 . 

. , 
" ł•:. ·:. : . • 

• • • •t I • : : • I • .'• 

nadto p onieważ obwód szpanrolli toczący 

się po ob,vodzie koła, jako też i tenże ob
wód wys tawione są na silne i ustawiczne 
tarcie, przeto zużycie tak jednego jak dru
giego jest nieucbronnem· przy każdym sta
ranniej zbudowanym maneżu znajduje się 

· więc przyrząd za pomocą którego szpan
ro1la o tyle opuszczoną być może iżby ści 
śle do obwodu koła stożkowego przyle
gała, na co zawsze pilną zwracać należy 
uwagę. 

DJa utrzymania wałów leżących we wła
'Ściwem położeniu potrzeba aby one w ło
żach szczelnie lubo nie zbyt ciasno cho
dziły. 

U machin nowych panewki nie obejmu
ją zazwyc~aj zupełnie wałów, lecz brzegi 

.. . ~:·· .... ;...::: 
. ;.· : . . ··. ,' ,.• - .. ,• . . . . . .... .,. . ... 

w położeniu pionowem na ich gniazd
kach służą boczne śruby w łożyskach tych
że gniazdek, któremi to śrubami gniazdko 
z wałem uregulować można. Skoro si ę 

łoża i czopy wałów zużyją tak iż wały 
drgać i chwiać się zaczynają wtedy kliny 
drewniane między połówki łoża wsadzon e 
do tyla zebrać na1eży aby wał szczelnie 
w nich siedział. Gdy zebranie lub odrzu 
cenie klinów do szczelnego obj ęcia czopó \v 
już nie starczy , wtedy trze ba założyć nowe 
panewki. 

Kończąc rzecz o młocarniach kierato
wych nie możemy pominąć jednej jeszcze 
ważnej okoliczności. Niekiedy młocarnie 
maneżowe prędzej się zużywają niż kiera
ty, wskutek czego ~ieraz zachodzi potrze-
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ba dokupienia nowej młocarni do już po
siadanego kieratu . Aby módz dobrać bez 
straty cza~u stosowną młocarnię należy 

fabryce lub składowi dostarczyć wiado1110-
ści o urządzeniu kieratu a mianowicie wy
kazać : 

1) grubość i długość zębów w głó wne1n 

kole, 
2) ilość obrotów wału trans1nisyjnego 

na minutę lub za jednen1 obejściem koni, 
3) oznaczyć czy koło główne ma zęby 

proste lub stożkowe. 
Pierwsze odbv-wa się wprost przez ,nn1e

rzenie zębÓ\V lub co jeszcze łatwiej przez 
odbicie na papierze. Co do dn1giego dwa 

, zagraniczny należy żądać a by ~zajba. paso
wa na przysta"Wce miała wi~kszą · rednicę 
niż zwykle używają za granicą. 

Wpra,cianie u; rzt(:h 111lo~arrii kierato
u;yf'.h. Konie do kiera.tu należy używać 
spokojne nie lękliwe wprawione do r ów

, nego pociągu. Czdzienice koni zaprzężo

nych do kieratu na]eży połączyć za pomo
cą lekkich drążkó\v z werblikami z dysz-

, la1ni kieratu w ten sposób, aby konie ani 
cofać się ani zbaczać z t.ori1 nie mogły. 

Zbaczanie koni z obwodu koła opisywane
go hakami pociągowe1ni wbitemi w dyszle 
ku wewnątrz toru, po\vorluje ogro1n1u1 stra
tę siły pociągowej. gdyż w m1arę zbacza-

Fig. 40. 

posiadamy sposoby. Pierwszy z nich prost
szy, polega na przeliczeniu obrotów za jed
ny ,n obrotem koła głównego, drugi zaś na 
<lokładnem przeliczeniu tak ilości zębów 
u kół, jak u trybów. Pomnożywszy ilość 

zębów jednego koła przez ilość zębów dru
~iego a podzieliwszy otrzymany stąd ilo
czyn prz~z iloczyn z pomnożenia ilo ' ci zę
bó\v drugiego otrzymany iloraz wskaże 

ilość obrotów~ które wał transmisyjny za 
jednem o bej ' ciem koni odbywa. 

I{ieraty zagraniczne obliczane są zwykł~ 
na 21;

2 
o bej ' cia koni na minutę; ponieważ 

konie nasze obchodzą tor zwykle tylko 2 
razy na minutę przeto sprowadzając kierat 

~ =----==_::::;,_ . -~~t~=~ ~-_-_: ~~ .-=~- : 
- --- - - - -- -- - -:__:-= :-- -

--- -- --

nia koni linia pociągowa tworzy z dyszlem 
kąt coraz ostrzejszy. Zakładając pierwszy 
raz konie, które jeszcze w kieracie nie 
chodziły dobrze jest oprowadzić je kilka 
razy na około zanim jeszcze pas założo
nym zostanie, aby się przez to wciągnęły 
do spokojnego i jednostajnego chodu. 

Ru zając machiną nie należy pod żadn ·m 
pozorem poganiać lub straszyć koni za
nim kierat nie z cznie się obracać, w ku
tek pociągania za pa rękami· poganianie 
koni zanim się kierat rozejdzie powoduje 
łamanie się zębów w trybach. 

Podawacz nie powinien pu zczać zboż 
do n1łocarni, dopóki bęben nie nabierze 
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nornuilnej szyhko~ci obrot,1; nie należy je
d n a k 111 n ie rn a ć. że i In s z y h cie j hę be n obr a
<' a Ć się będzie. tern robot.a lżej pójdzie. 
Zbyt ,vielka szyhko~ć ohrotl! 1noże hyć 
{)siągniętą tyłku z nad111ierny111 \\-ysiłkie1u 
konL naj\Yła8Ci\viej \\-ięc zacho\vać ~rednią 
1niarę, gdyż utrzy111anie rnachiny przez ca
ły dzie11 w rÓ\Yny1n. spokojnyn1 ruchu. o 
,viele jest korzystniej~ze1n. ze ,vzględu na 
Dsiągnięcie zada,valniającej ,yydajno~ci pra
~y, aniżeli zbytnie forsowanie roboty przez 
!)arę godzin. ahy pt)Źniej d,va razy d.łużej 

bałamucić przy napra\\-kach. 
\V ogóle 111<1,viąc, konie pra.enjące w kie

ra.cie należy popędzać o~trożnie i łagodnie. 
nie podcinając nigdy ha.tein niespodzianie. 
nie pozwala.ć konio1n ani się opuszczać, 
ani znów nag] e szarpa.ć, Z\Va.żać ahy 1cszy:;:f
J.· ie konie równo ciągnęły. a przy ciężej 
irlących n1achinach pracować na przeprząg. 
~Tesli przypadkie1n konie staną. \Vtedy nie 
należy ich hate1n zacinać. lecz raczej ruch 
inachiny wstrzy1na.ć i zboże z pod hęhna 
wydobyć, zanin1 się 1nachinę na nowo 
,v ruch ,vpra.wi. 

Dla 0siągnięcia możli\\de największej wy
dajności pracy 111łocarni, równie koniecz
nym jest uważny po_qa11Jar=, jak i wpraw
ny nakładacz, którzy powinni stale praco
,vać z wzajemną na siebie U\\"agą. 

:Sakoniec przy obsłudze młocarni należy 
zachowywać pewne ostrożności, ahy uchro
nić robotników od ciężkiego kalectwa. a 
nawet ś1nierci. \Vszelkie wały, tryby, koła 
rozpędowe i pasowe, tak w n1łocarni ja.ko 
też w kieracie, powinny być stosownemi 
osłonami zaopatrzone, aby robotnicy nie 
n1ogli być przypadkiein pochwyceni za 
odzienie i pokaleczeni -- \\·szel kie śruby, 
kliny, szplinty powinny hyć osłonione skrzyn
kan1i z desek lub blachy. \rej~cie na stół 
lub górk~ po\\"inno być dogodne i obarye
rowane. 

Dopóki z szajby poruszającej bęben nie 
zrzuci się pasa~ niko111u. w żadnym wypad
ku, nie wolno wkładać do otworu, przez 
który wpuszcza się zhoże, ani ręki. ani 
nogi. 

'-

SPJarować panewki ,volno tylko podczas 
postoju machiny. Pasy powinny być tak 
zabezpieczone, aby będąc w ruchu nikogo 
nie n1ogły porwać, spadając zaś zran1c~ 
nie powinny też być zakładane podczas ru
~hu n1achiny. l{oła szprychowe u machin 
należy wypełnić tarczą z blachy lub z dru
cianej siatki w taki sposób, ahy nie 1noż
na się dostać ręką ani nogą po1niędzy 

szprychy. 

'\Yały kornunika.cyjne powinny być osło

nięte drewnianen1i rynnan1i. tryby zaś kie
rató\\- skrzynkarni. 

~ 

Xiektóre fabryki zaopatrują bęben 1nło-

carni \\- hamulec, za poruszeniem którego 
bęhen ,\krótre staje - środek to jednak 
niedo~ta teczny; właściwie każdy kierat po
\"\i-inien hy hyć połączony z młocarnią za 
po1nocą łącznika rozprzęg·ającego się auto
nu1tycznie, gdyż jeśli robotnik zo~tanie po
chw:-cony przez h~ben luh "-sadzi ta.n1 rę
kę. to sa1n już opór ciała jeśli w tejże 

chwili ustanie dopływ siły z kieratu. wy
starczy do powstrzy111ania biegu 1nachiny. 
Po przerwaniu "-ięc działania. 1not.oru 1noż

na zaraz nadać bęhno\\-i ręka.n1i ruch od
wrotny. co jest niezbędnern dla wydobycia 
rannego. Tyn1cza.se111 powstrzyn1a.nie ruchu 
bębna ha1nulee1n przy nieprzerwany1n do
pły"·ie siły od motoru. wymaga już dłuż
szego czasu~ podcza.s którego ciało ranne
go weiąż jest "·ysta.,vione na działanie bę
bna. co pociąga za sobą zwykle skutki 
bardzo opłakane. Xiektóre fabryki oprócz 
łącznika rozprzęgającego się dodają do kie
ra.tu ha.111ulec ~ ułatwiający zatrzy1nanie koni 
w kiera.cie. 

~lłocarnie paro\'\·e poja.,viły się naj
pierw w Anglii; pod tą naz"·ą nie rozu
miemy jednak zaz\\·yczaj 1nłocarń stałych, 

, poruszanych machina1ni parowen1i również 

stałe1ni, gdyż tego rodzaju 111ło~arnie z po
wodu swej nieruchomości nie mogły być 
należycie wyzyskanemi; okazawszy się więc 

i nie dogodnemi w użyciu, nie mogły się 
rozpowszechnić. Dopiero umieszczenie n1ło
carni na. koła.eh i zastosowanie do niej Io
ko111obili rozw·inęło \Vła.ści"·ą 1nłockę pa
row-a. . .. 

)lłocarnie kon1hino\,·ane z podwójnem 
czyszczenien1 i sortowaniem ornłóconego 

ziarna wyn1agają ta.k wiele siły poruszają

cej, że jedynie za pomocą pary lub innego 
również silnego motoru pędzonemi być 

mogą. 

Dawniej do obrotu parowego budowano 
prawie wyłącznie wielkie machiny szeroko
młotne z kompletnem czyszczeniem i sor
t.owaniem zboża.. przedstawiając.e tę dobrą 

stronę, że ziarno wprost z pod machiny 
zdatne było do sprzedaży. nie wymagając 
już żadnych dalszych za.biegów, co rozumie 
się przyspieszało i upraszczało całą mani
pnlacyę przygotowania zboża do handlu; 
ma.chiny te jednak przy zadawalniającej 

\\-yda.jności, wymagały ogromnej siły poru
szającej. znacznie większą część której po
chłaniał bierny opór machiny; pracowały 
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więc drogo. Dziś machin takich używają 

przeważnie w wielkich gospodarstwach ste
powych, gdzie„ przy brakt1 stodół przede
wszystkiem zależy na największym możli

wym pośpiechu w robocie aby skończyć 
omłot przed nastaniem szarug jesiennych, 
przyczeill wielką zaletę dla wspomnianych 
okolic stanowi uniknięcie powtórnego do
czyszczania zboża w spichrzu„ oraz ułatwie
nie dozoru i kontroli. Oprócz okolic połu
dniowych wielkie młocarnie nadają się jesz
cze dla przedsiębiercó,v utrzymujących się 

z wynajmowania młocarń parowych. 
W zwykłych zaś stosunkach większości 

gospodarstw krajowych wielkie młocarnie 

kombinowane niegodzą się z ogólnemi wa
runkami gospodarczemi, natomiast małe 

parowe (o sile 3-6 koni) przy umiejętnem 
użyciu znaleść mogą racyonalne zastoso
wanie„ zwłaszcza jeśli będą uważane tylko 
jako machiny zastępcze w miejsce dużych 

kieratowych młocarń, które odrywają zbyt 
wiele sił sprzężajnych od roli„ a z powodu 
konieczności sprzęgania na raz znacznej 
ilości koni, siły robocze tychże marnują 
bezpożytecznie. 

Umiejętnosć użycia młocarń parowych 
polega na znajomości faktu, że młocarnie 
kombinowane próżno biegnące zużywają 

około 60% normalnej siły odpowiedniego 
do ich rozmiarów motoru parowego, sama 
zaś młocka odbywa się przewyżką siły mo 
toru po nad 60% siły normalnej. Jeśli 
więc lokomobila puszczona jest z siłą nie 
dochodzącą do normalnej, to przeważna 

część siły zużywa się va poruszanie same
go mechanizmu, a tylko mała cząstka po
zostaje na pożyteczną pracę; należy więc 

zawsze pracować całą parą. 
Małe młocarnie parowe budują bądź to 

jako sztyftowe„ bądź jako cepowe wązkie„ 
t. j. do podawania zboża kłosami naprzód„ 
bądź też jako szerokomłotne, zwykle z po
jedynczem czyszczeniem, wprawdzie zboże 
z takiej machiny powtórnie w spichrzu 
czyścić trzeba, lecz za to młocarnia jest 
mało skomplikowaną„ stosunkowo nie dro
go kosztuje, a zwłaszcza wymaga o wiele 
mniej siły poruszającej . 

Opis konstrukcyi i rysunki młocarń pa
rowych angielskich podaliśmy już wyżej 
przy opisie młocarń kombinowanych; doda
my więc tylko że fabrykanci angielscy bu
dują młocarnie przy tej samej szerokości 
bębna w różnych wymiarach, t . j. prostym 
i wzmocnionym„ przedstawiających znaczną 
rożnicę wartości i ceny co skontrolować 

można sprawdziwszy wagę machiny. 

Konstruktorowie niemieccy trzymają się 

przeważnie wzorów angielskich z ni eliczne
mi wyjątkami; do takich wyjątkó"'- należy 

,,Saska fabryka młocarń parowych u K 1 j n
g er a w Altstadt-Stolpen wyrabiająca mło 

carnię patentowaną własnego pomysłu Z\Va
ną ,, \\~ ettin u (fig. 4-3 ) różniącą ~ię krótką„ 

zwięzłą budową, oraz wielu szczegółami 

Fig. 44. 

wewnętrznego urządzenia od zwykłych wzo
rów angielskich. vv-szystkie przyrządy we
;vnętrzne jako to wytrząsacze„ sita, arfy 
\Ventylator poruszane są za pomocą jedne
go jedynego pasa który kolejno wszystkie 
szajby obiega. ~Iłocarnia ta rhwalona 
w Niemczech za lekki bieg i wielką '\\:y

dajność pracy użytecznej, znalazła zastoso
wanie w gub. \v-arszawskiej w Chodowie 
(przez Krośniewice) u p. li. von Tres
kowa. 

Fig. 44 i 45 przedstawiają lekką mło

carnię i lokomobilę o sile 41/ 2 koni, na
dającą się głównie do użytku w położe

niach górzystych. Machiny te wyrobione
mi zostały w Bolonii w zakładach „ \iVłosko
Szwajcarskiego Towarzystwa konstrukcyi me
chanicznych". Specyalnością fabryki jest wy
rób lokomobil i młocarń parowych~ zwłasz
cza zaś lekkich„ przeznaczonych do położeń 

Fig. 45. 

górzystych„ konstrukcyi inż. de Morsier'a„ 
za które wielokrotnie premiowaną we Wło
szech została. 

Obsługa i użycie młocarń prze
woźnych. Sposób obchodzenia się z mło 
carniami i ich użycie w wielu gospodar
stwach naszycl1, przedstawia jeszcze wiele 
do życzenia. Smiało twierdzić można że 
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każda młocarnia znacznie dłużej trwać by 
mogła„ gdyby ją obsługiwano należycie i 
umiejętnie. 

Głównymi warunkami dobrego działania 
młocarni oprócz częstego smarowania do
brą oliwą„ prawidłowego ustawienia i o
strożnego lłżycia, jest staranne utrzyma
nie machiny w wielkiej czystości i natych
miastowe reparowanie drobnych uszkodzeń, 
W ~zasie działania młocarni wytwarza się 
zawsze ogromna massa kurzu i pyh1; kurz 
ten osiadając na częściach oliwą lub sma
rowidłem zwilżonych„ przysycha i znacznie 
bieg całej machiny utrudnia, dla tego też 
wszelki brud powinien być jaknajczęściej 
z machiny usuwany. Kto chce aby mu 
młocarnia długo trwała, nie psuła się czę
sto i pracowała korzystnie, powinien stale 
zachowywać następujące prawidła postępo
wania, jakie przytaczamy według cennej 
pracy prof. F. Czarnomskiego o ,.,}lłocce 
parowej" *). 

Już przy doprowadzaniu machin na miej
sce przezna_czenia należy zachować pewne 
ostro~ności, a mianowicie przy jeździe po 
wyboJach, drogach kamienistych lub bruku 
należy umocować za pomocą klinów sprę~ 
tyny drewniane unoszące wszelkie sita i 
arfy tak, aby się nic w młocarni przy wstrzą
śnjeniach nie klekotało. Szerokie koła 
·lokomobil i wielkich młocarń na drogach 
śliskich i od śniegu wypukłych za.taczają 
się jak niekute sanie, potrzeba więc przy 
przewozie w takich warunkach zachować 
wielką ostrożność i mieć zawsze pod ręką 
~ostateczną ilość silnych ludzi z drągami 
1 powrozami. 

Prawidłowe 1tsta1vien.ie machin jest rze
czą niez.niernie ważną; szajby pasowe tak 
motor~ ja~o _też młocarni powinny być na 
.przec~w s1eb1e_ na jednej pionowej płasz
czyzn1e ustawione tak aby na siebie celo
wały. Najpierw ustawia się lokomobilę 
(lub kierat) a dopiero do niej stosuje mło
c~r~ę. Machiny powinny stać jaknajmoc
~eJ„ pod każde koło lokomobili podsuwa 
s1~ _deskę pół~oracalową, długą na 21;2 
łokcia, którą się dwoma drewnianymi kli
nami mocuje; zimą należy deski polać go
rącą wodą i popiołem posypać. Między 
przednie i tylne koła lokomobili wbić ro
dzaj hamulców zeszrubowanych z bali 3 
calowych, wyciętych stosownie do obwodu 
kół. 

W razie użycia transmisyi linkowej, przy-

*) ,.Gazeta Rolnicza•. Rok 1887. 

Knayklop. Roln. T. vn 

stawkę unoszącą szajbę z linką i pasem 
należy ziemią posypać i zmocować kołkami 
w ziemię wbitemi. }lłocarnię mocuje się 

klinami podsuwając deski pod koła. l{ło

carnia powinna stać zupełnie poziomo„ tak 
w kierunku szerokości swej„ jako też dłu

gości. Jeśli ustawić młocarnię pochyło ku 
jednej stronie, to wszystkie wały będą wy
wierać na panewki jedne„ strony większe 

ciśnienie, co znów wywoła nadmierne tar
cie. Sita i wytrząsacze będą się trzeć o 
ścianki pudła młocarni, a ziarno„ zamiast 
równo rozpościerać się po całej powierzch
ni sit, będzie się staczać na bok; jeśli mło
carnię ustawić wyżej przodem niż wylotem 
lub odwrotnie„ to ziarno będzie zbyt szybko 
lub zbyt wol110 zsuwae się z sit„ lekki więc 
bieg i dobra robota ciężkich sit zależy głów
nie od ściśle poziomego ustawienia machi
ny. ~lachiny dźwiga się lewarem pod kła-

, dając kawałek drzewa między piastę koła 

i lewar. 
Dostęp do młocarni powinien być ze 

wszystkich stron łatwy„ przytem uważać 
należy aby słoma lub snopki nie mogły 
spadać na części machiny w ruchu będące. 
\\7 tym celu młócąc w polu należy po
stawić z boku przy młocarni wóz ze zbo-

I żem„ a pomiędzy wozem tym a młocarnią„ 
I ustawić. skośnie na sztorc deski, opierając 
I je na pomoście młocarni i na ziemi. W ten 
I sposób utworzy się dogodne przejście rlo 
I smarowania. Zboże dowozi się do stoją
! cego wozu, przez co fornal nigdy o machi-
nę nie zawadzi. Od sąsieka lub sterty 
tak samo deskar1i zastawić się trzeba. 
Pod młocarnię należy podstawić 3 duże 
skrzynki: jedną na skrążki, drugą na pia
sek i drobny chwast, trzecią na poślad od
wiewany wiatrem. 

Bęben cepowy oprócz ruchu obrotowego, 
powinien wzdłuż swej osi się ruszać; jeśli 
machina jest dobrze ustawioną, to podczas 
młoeki panewki pod bębnem będą trochę 
letnie, jeśli jednak bęben nie jest zupełnie 
poziomo ustawiony „ lub pas jest za nadto 
naprężony, to panewki pomimo smarowania 
zanadto grzać się będą. Po pewnym cza
sie używania machiny„ należy oś bębna 
po przeciwległej stronie pasa obrównać„ 
aby grubość osi była. jednakową, a bęben 
mógł powyżej wspomniany ruch w kierun
ku swej osi odbywać. Li belki u ,noco
wane w ramach młocarń parowych wier
nie oznaczają poziome położenie bębna 
tylko dopóki panewki nie są jeszcze wy
t.arte, skoro się jednak podedrą, nie można 
libelek za rzetelne uważać. 

3 
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Jeśli na cepach lub pierścieniach dużo 
kurzu od środka się nalepi. należy je do
kładnie oczyścić, gdyż inaczej bęben będzie 
miał złą równowagę i w działaniu drgać 

będzie. Im klepisko dalej od bębna odsu
nięte, tern lżej się młóci~ a więc tą samą 
siłą więcej osiągnąć można, a przytem 
słoma i machina nie niszczą się i ziarno 
nie przecina; właściwe "1ięc nastawienie 
klepiska jest rzeczą niezmiernie ważną. 

Oddalenie wtedy będzie właściwem, gdy 
przy najmniejszem dalszem odsunięciu kle
piska, znajdować będziemy w kłosach ziar- · 
na nie wymłócone. Zwykle z początku 
ustawia się klepisko nieco za daleko i po 
zrobieniu próby dosuwa się w miarę po-

przy młócce 
• . . . 
Zyta„ pszenicy, Jęczm1en1a, owsa 
Grochu, wyki„ gryki jak 
Rzepaku 

trzehy~ byle nie podczas ruchu 1nachiny, 
gdyż dosuną.wszy przypadkowo zbyt blisko, 
narazilibyśmy je na zgruchotanie przez 
uderzenie cepów bębnowych. 

Przy zbożu wilgotnen1 klepisko trochę 

ciaśniej~ przy suche1n zaś trochę luźniej 

ustawić trzeba. Zbyt ciasne ustawienie 
klepiska bywa przyczyną przetrącania ziarn 
i zbyt małego on1łotu~ zbyt odległe jest 
przyczyną nieczystego omłotu. Klepisko 
powinno być tak nastawione, aby u góry, 
gdzie zboże wchodzi~ najdalej było od bę

bna odsunięte, środkiem mniej, najmniej 
zaś dołem i to zależnie od rodzaju młóco
nego zboża mniej lub więcej. Z\\ryk]e na
stawia się klepisko na odległość n1ilime
trów: 

, 
~· ~rodku u dołu ugory 

30-40 15-25 ... 19 ,- .... 
. . :)0-40 1 :3-~0 naJszerzeJ 

" 
40-80 20-50 

ziarno nie prze.:hodziło. Zasuwy boczne 
powinny być z obu boków równo odsunięte. 
Codziennie raz lub dwa należy wyjąć za
suwkę z pod ele1vatora, aby miał tam 
zbierający się wyleciał, gdyż przeszkadza 
regularnemu funkcyonowaniu czerpaków. 

Przy młócce łubinu lub grochu na sztyf
tówkach, należy zupełnie odjąć klepisko„ 
a natomiast założyć gładką deskę z otwo
rami na ziarno. Skale do nastawiania u 
młocarń. parowych są rzetelne dopóki pa
newki się nie zedrą, później trzeba oryen
tować się ot,vorami z boku. 

Po nasta,vieniu należy zawsze bęb6n 

kilkakrotnie rękami obrócić, aby przekonać 
się, czy się gdzie nie zacina. Jeśli w cza
sie biegu machiny da się słyszeć, że bę
ben trze się o klepisko, to powodem tego 
może być pofolgowanie śrub nastawnych, 
które też na tych miast przyciągnąć należy. 
\\T ogóle należy przy każdym postoju ma
chiny rewidować śruby, panewki, mutry 
t. j. części, które mogą się pod<.,zas biegu 
machiny luzować. 

, Przed puszczenien1 machiny w ruch wy
próbować„ czy pas elewatora nie hędzie 

się ślizgał przy pełnych czerpakach. 

Drewniana arfa do zgonin powinna być 
czysto utrzymana, ~zczególniej przy młocce 
żyta i jęczmienia gromadzi się na niej 
dużo ości, które usuwać należy. Luzu 
w swem łożysku mieć nie po,vinua„ bo 
szarpiąc niszczyłaby machinę. 

Sita do podsiewaczy najlepiej zakładać 
tak gęste, aby tylko ziarno przeszło; 

wprawdzie wtedy trochę ziarna z nich 
spadnie, ale zboże będzie czyste. Sita 
często oczyszczać potrzeba gdyż się zaty
kają. Zboże czerpane przez elewator po
winno być zupełnie czysto zwiane, a więc 
deski wiatrowe od 1ventylatora należy o 
ile można najniżej opuszczać, aby tylko 

Działanie bukolcnika dostatecznie regu
luje się zasuwą„ umieszczoną na końcu 

wylotu„ zależnie zaś od tego„ czy młócone 
ziarno ma iść na bukownik czy nie, odsu
nąć należy stosowne szybry. 

Cylinder-sortownik należy czysto u trzy
mywać„ a przy ściąganiu go uw3żać, aby 
nie było uwięzłych ziarn między drutami, 
bo inaczej druty się pogną i cylinder ze
psuje„ przed każdem więc ześruhowanien1 
najlepiej wpierw go rozciągnąć tak szero
ko„ aby napewno wszystkie ziarna wypa
dły. Dobrze jest na ramie młocarni poro
bić znaki jak bardzo sortownik zsuniętym 
być ma przy omłocie każdego zboża: w ten 
sposób uniknie się częstego próbowania. 

Nareszcie zwrócić uwagę~ czy wszystkie 
wały we właściwą stronę obracać się hędą, 
co zależy od pozakładania pasów~ z któ
rych jedne prosto, drugie zaś skrzyźo\vane 
biegają. Pasy nie powinny być zhyt 1noc
uo naprężone„ gdyż wtedy cała machina 
idzie za ciężko. 
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deskę od wiatru wyżej podnie~ć, a klapy 
boczne wialni podosuwać należy. Prze
ciwnie~ jeśli ziarno nie jest dobrze z plew 
odwiane, należy deskę opuścić~ a zasuwy 

Puszczanie zboża w 1nłocarnię może się 
.zacząć dopiero wtedy, gcty hęhen nahierze 
norinalnej szyhkości ohrotu. a ma.china. jest 
już ,v pełnym jednostajnym ruchu. Od 
zręczności nakładacza. zależy głównie wy
<lajność t. j. ilość on1łotu. a ~.akże hezpie
"Czeństwo i trwałość n1a.chiny. Snopki po-

, boczne więcej otworzyć. Jeśli w zbożu 

\\~inny być szeroko rozpo~tarte i równo na ; 
·całej szerokości bębna. bez żadnej przer
\\·y nadawane. Puszczając za. cie.nko nie 
·,vyzyskujemy należycie siły motoru. pusz
~zając za grubo otrzy'11ujemy omłot nie 
-czysty~ a przytem hęben się zatyka i sta
je, w skutek czego powstają nader szko
dliwe dla machiny wstiząśnienia. oczysz-
<:zanie zaś bębna i zakładanie na nowo 
pasa, który zwykle wtedy spada, powoduje 
znaczną stratę czasu. 

Jeśli puszczać zboże ciągle równomier
nie i bezprzestanuie~ to przy należytej sile 
motoru i równym ruchu machiny, omłocić 
,nożna na dzień blisko 2 razy tyle. ile 
~)młaca się przy nakładaniu wadJiwem. 
przerywanem, przy którem machina to 
próżno idzie, to znó~ się zapycha. Poda
wacz powinien mieć zawsze pod ręką do
:stateczną ilość przygotowanego do puszcza
nia zboża; w razie spiesznej młocki należy 
nakładacza co parę godzin zmieniać. 

Przy młocce długiego żyta czasem na
·,vija się słoma na bęben; w takim razie 
'trzeba zatrzymać pus6czanie aż się bęben 
:Sam oczyści. Przyczyną tego bywa al
bo zbyt długie zboże„ albo zbyt nagłe poda-
,vanie garści za11im poprzednie ujść zdoła-
ją. Jeśli nie na bębnie lecz na końcach 
\vału bębnowego słoma się owija" jest to 
znakiem, że cepy nie dość blisko ścian 
pudła chodzą i boka.n1i zboże przepuszcza
ją; jeśli się dużo słon1v na wał nawinie. ., 

to nioże się ona przez tarcie o boki mło-
carni zapalić. na.leży więc ją jakna.jprędzej 
zedrzeć i ":"ydohyć wsuwając ostrożnie 
haczyk stalo,vy przez dziurę tuż obok 
\Val ca. 

Skoro robota jest już w pełnym ruchu~ na-
1eży przekonać się~ czy odbywa się wszędzie 
prawidłowo. W tym celu ogląda się prze
<lewszystkiem słomQ wychodzącą z machi
n'y; jeśli znajdziemy w niej kłosy niedomłó
,cone„ to klepisko należy do bębna lepiej 
przysunąć; jeśli znajdziemy ziarna niewy
trzęsione„ to fartuchy lub kiapy blaszane 
po nad wytrząsaczami umieszczone niżej 
-0puścić wypadnie~ bacząc jednak„ aby tym 
.sposobem nie spowodować zatykania się 

bębna. Następnie należy zrewidować ple
wy: jeśli znajdziemy w nich ziarna„ to 

podnoszonem przez elewator znajdują się 
kan1Jki. zwir i t.. p. grube zanieczyszcze
nia, na.leży założyć gęstsze sito u podsiewa
cza - i przeciwnie. gdy zbyt wiele ziarn sta-
cza. się po sicie, należy założyć sito wierzch
nie rzad~~e. Potem sprawdza się, czy nie 
ma ziarn pod podsie,vaczem w piasku~ czy 
wiatr drugiej małej wialni dobrze uregulo
\Vany, ezy cylinder dobrze sortuje. 

Xakoniec szukamy ziarn połupanych; je
śli znajdziemy ziarna połupane już w zbo
żu idącem na elewator, to znaczyć to bę-

, dzie, że łupie bęben i w takim razie na
leży odsunąć klepisko; jeśli jednak w ele
watorze ziarn łupanych nie ma~ lecz znaj
dują się w zbożu idącym do cylindra, to 
znaczyć to będzie~ że łupie bukownik 
i wtedy potrzeba albo zboża zupełnie nie 
puszczać na bukownik~ albo też bukownik 
starannie wyregulować. 

Najlepszą kontrolą prawidłowego biegu 
machiny jest jednakowe stukanie pojedyn
czych części; gdy więc dozorca jakąkolwiek 
zmianę usłyszy~ natychmiast sprawdzić po
winien co jest tego przyczyną. 

O ilościach zboża~ jakie rrłocarnie paro
we są w stanie w ciągu danego przeciągu 
czasu omłócić„ istnieją dość sprzeczne po
jęcia spowodowane ogłoszeniami fabryk 
takowe wyrabiających, tudzież zachwa
laniami osób„ trudniących się ich sprze
dażą. Cyfry zresztą w korcach podawane 
nie mogą tu żadnej stanowić zasady, ilość 

bowie1n na.młotu zależną jest od wydajno
ści ziarna ro rok zmiennej. '\\. edle do
sw iadczeń w tym względzie przedsiębra

nych wypada, że młocar!lia 54-ro calowa 
przy użye,iu _ lokomobili ośmiokonnej, omłó
cić jest w st.anie w ciągu 1 O godzin rze
czywistej pracy, to jest po odtrąceniu 

przerw na smarowanie, obiad i konieczne 
choć krótkie wypoczynki robotników, 90 -
1 OO kóp pszenicy średniej więzi„ a 80 -
85 kóp żyta.. Ilości te„ używając młocarni 
60-cio calowej zwiększają się do 110-120 
kóp pszenicy „ a 95 - 1 OO kóp żyt.a. Cy
fry te wsmkże osiągnąć można tylko przy 
użyciu chętnego„ wprawnego i dostateczne
go robotnika„ oraz młócąc na jednem miej
scu, gdy nie zachodzi w ciągu dnia potrze
ba przestawiania młocarni. 

Na ilość omłotu dziennego wpływa rów
nież w wysokim stopniu umiejętne poda-
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wanie, stan powietrza, suchość zboźa itp. Po ukończeniu. młocki należy machinę 
okoliczności. rozebrać i wszystkie części gruntownie wy-

S,naro1vani·e. Częstość smarowania za- czyścić i obejrzeć. 
leży między innemi od temperatury powie- \\-szelkie zużyte lub nie do użycia hędą-
trza (latem więcej oliwy wychodzi). Pa- ce części natychmiast nowemi zastąpić~ a 
newki od bębna i wialni najczęściej sma- potem machinę napowrót zupełnie złożyć~ 
rować potrzeba'! po za tern panewki bukow- aby na następną kampanię była do roboty 
nika, inne zaś„ jeśli oliwa i knoty dobre, goto\\rą. 
dość 2 razy dziennie. Panewki od bębna ~ajprędzej niszczą się wały od wytrzą-
młocarń parowych zawsze są nieco letnie, saczy, wał od bębna, pane\vki z pod bęh-
inne zupełnie zimne być powinny; w cza- na i wytrząsaczy oraz wialni; tarki buko\v-
sie roboty należy temperaturę panewek nika, cepy i arfy. 
od czasu do czasu ręką wyczuwać. Przed \\' ... iele baczności wymaga bęben. Cepy~ 
smarowaniem zwykłych panewek przeko- zwłaszcza zwyczajne, przecięcia prostokąt-
nać się czy otwór mają nie zatkany co się nego, zużywaJą się po pe\\i·nym czasie~ 
nieraz zdarza wskutek wpadnięcia ziarna. n:ianowicie kanty ich się zaokrąglają. przez. 
Wtedy niewystarcza już przetykanie otwo-

1 
co mniej energicznie młócą. Złenn1 moż-

ru kijkiem lub gwoździem co złe jeszcze na zaradzić przez odwrócenie cep{nv~ co 
pogorsza„ lecz potrzeba cały wierzch pa- dopełnione hyć powinno umiejętnie i sta-
newki odjąć i dopiero otwór dokładnie rannie. tak aby górne kanty cepów zakre-

, ·, ślały obwód ściśle dokładnego cylindra, a oczysc1c. 
cały bęben był dokładnie zró\vnoważony. 

Ponieważ wierzchy (dekle) od panewek~ Jeżeli tylko jeden cep n1łocarni paro\\~ej się 
zwłaszcza u bębna, narażone są na ciągłe potrzaska to nie potrzeba wyjtnować całe-
lubo małe wstrząśnienia, przeto mutry go bębna~ lecz kawałki cepa zebrać co do 
w tych miejscach używane bywają podwój- jednego, wszystkie na wagę włożyć i zro-
ne, czyli że oprócz zwyczajnych muter bić cep nowy równej zupełnie wagi, piłu-
znajdują się nad niemi jeszcze drugie, tak jąc go w razie gdyby ważył więcej lub 
zwane kontr-mutry, których zadaniem jest też dając podkładki. 
trzymać w niezmiennem położeniu mutry Jeśli jednak uszkodzenie jest duże i bę-
pierwsze. Kontr-mutry zawsze silnie do- ben koniecznie wyjąć wypadnie, to trzeba 
kręcone być powinny. dorobione cepy tak dokładnie do wagi do-

Do wielu młocarń stosują samosmary pasować, ażehy bęben położony temi miej-
igłicowe lub zwykłe knoty; knoty są na- scami swej osi. g-dzie były panewki, na 
winięte na cienkie druty miedziane, dla dwóch poziomych wązkich żelaznych liniJ-
pewności że w otwory są wsunięte dokład- kach, w żadną stronę się nieprzeważał. 
nie i do samych walców dochodzą. Gru- 1 Takie wyważanie bębna praktyczniejsze od 
bość knotów tylko z praktyki wymiarkować , wyważania na t. zw. koernerach. Zdarza 
można; jeśli knot jest za cienki, to smar ~ię przecież„ że chociaż bęben jest dokład-
wychodzi zbyt prędko; jeśli zaś za gruby nie wyważony, to jednakże w ruch pusz-
lub za mocno zwinięty, to za wolno ciąg- czony drga i to każdy koniec w stronę 
nie; z czasem knoty gniją lub też kurzem przeciwną. Miewa to miejsce wtedy gdy 
się zaszlamowują; wtedy należy je wyrzu- oś bębna przechodzi przez szajby boczne 
cić„ gdyż źle ciągną oliwę. nieco ekscentrycznie i przyten1 tak, że każ-

Jeśli panewka bardzo się rozgrzeje„ to 
należy knoty wyjąć i oliwę wprost lać a 
w razie potrzeby nawet wodą studzić. 

Wszystkie panewki należy przynajmniej 
raz na tydzień dokładnie oczyścić i pooglą
dać; gdyby jaki wał lub oś była uszkodzo
ną przez rozgrzanie się panewki, należy 
wszelkie rysy starannie wyrównać drobnym 
pilnikiem jak również wszelkie chropowa
tości i skazy tak na wale jak i w panew
kach i uważać aby wał jaknajdokładniej 
przystawał do panewek i zupełnie gładko 
w nich się obracał. 

da szajba zchodzi od swego środka o jed
nakową odległość, lecz w stronę przeciwną 

, drugiej, w skutek tego w czasie postoju 
szajby te wzajem się równoważą i oś na. 
żadną stronę przeważać nie będzie, lecz 
w rucłn1 oś ta równo nie pójdzie, ale każdy 
jej koniec w stronę przeciwną bujać się 
będzie, gdyż podczas obrotu oś równowagi 
przechodzić będzie przez środki ciężkości 
obu szajb. Należy więc tak przy budowie 
jako i reparacyi bębnów młocarnianych, · 
niepoprzestawać na wyważeniu całego zło
żonego już bębna, lecz najprzód wyważyć 
pojedyncze jego boki, poczem dopiero je 
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zaklinować i brać się do cepów, przyczem 
uważać aby się oś przy nabijaniu nie 
wygięła. 

Skoro się wytrą b,·ązou;e pan,e1.vki u za
granicznej machiny trzeba za nie płacić 
u składników ceny bardzo wysokie. Moż 
na tego unilrnąć reparując stare przez na
kładanie ich białym metalem który kupuje 
się gotowy. 

Stara wytarta brązowa panewka kładzie 
się w ogień i podczas rozgrzewania sma-
uje się w miejscu gdzie je t wytarta i 
nadłożyć ją trzeba„ wodą do lutowania *) 
· pociąga kawałkiem białego metalu któ
ry topiąc się takową pobiela· pobielać 
gamą cyną nie można boby się metal 
nie chwycił. a taką rozgrzaną panew
kę, w pobielone miejsce nalewa się biały 
metal, roztopiony w żelaznej łyżce. Gdy
by się metal nie chciał do panewki przy
lepić, potrzeba gdy jest jeszcze płynnym 
pociągać kawałkiem salmiaku i proszkiem 
posypywać aby zaś metal się nie wylał, boki 
panewki dwoma kawałkami tektur y zasta
wić można. Potem gdy już skrzepnie 
l ecz jeszcze jest gorący rozpalonem żela
zem nadmiar jego odtopić należy z panew-
ri, aby go się tyle tylko pozostało, ile do 

,obróbki potrzeba. Panewkę w m1eJscu 
nadłożonem obrobić trzeba pilnikiem lub 
na tokarni aby łożysko dla walca przy
gotować. 

Ostrożności ktore zachować należy przy 
młocce parowej dla uniknięcia pożaru i 
wypadków . z ludźmi. Użycie lokomohili 
grozi niebezpieczeństwem od ognia, dla te
.go należy zachowy ać wszAlkie możliwe 
środki ostrożno 'ci aby uniknąć pożaru. 
Największe niebezpieczeństwo stanowią sa
-0ze w kominie, gdyż łatwo się zapalają 
skoro się z młocką stanie, należy więc 
~zęsto siatkę na kominie miotłą ocz -szczać . 
Podczas młocki mało iskier wychodzi bo . . . . . , 
Je para gasi naJw1ęceJ zas gdy pod ko-
tłem pali się a młocarnia stoi; bardzo nie
bezpieczne są iskry które przy silnym 
wietrze z popielnika uniesione być mogą, 
gdyż stanowią kawałki zarzewia; dla tego 
należy napełniać popielnik wodą przynaj
mniej na 2 cale. Węgiel lramienny daje 
najmniej iskier ale za to najniebezpiecz
niejszych, drzewo wi~cej a torf najwięcej. 

*) Woda do lutowania robi się rozpuszcza
jąc cynk w mocnym kwasie solnym i dodając 
d~ tego równą cynkowi na wagę ilość sal
lIUalrn. 

Ważną jest rzec~ aby nigdy do lokomo
bili nie dopuszczać nikogo z obsługi mło
carni gdyż na ubraniu łatwo iskrę prze
nieść. Jedynym jednak radykalnym środ
kiem zabezpieczenia ię od ognia, jest naj
dalsze o ile możności odsunięcie lokomobili 
od młocarni, co się da uslrutecznić za po
mocą transmisyi linkowej, w którą każdy 
garnitur młocarniany parowy powinien być 
zaopatrzony (porównaj opi transmisyj li
nowych w art. ,.,Machiny i narzędzia rol 
nicze" str. 99). Palenie tytoniu w pobli
żu młocarni bezwarunkowo wzbronionem 
być winno. 

Przy młocce parowej należy zachować 

wszelkie środki ostrożności o jakich już 
mówiliśmy przy młocarniach kieratowych„ 
oprócz tego aby ucbroruć ludzi od kalec
twa zachowywać jeszcze następujące. prze-. 
p1sy: 

Palacz powinien nieodstępnie stać przy 
lokomobili a pod żadnym warunkiem nie 
wolno mu siedzieć; musi on ciągle uważać 

Fig~ 46. 

, co się przy młocarni dzieje, aby w razie 
wyp dlru mógł zaraz lila.chinę za. rzymać. 

akładacz powinien pu zczanie w trzymać 
tylko wtedy gdy gwizd kę usły zy, chcąc 
więc młocarnię zatrzymać należy tyr To p -
rę zaml,iąć a nie g·wizdać, wtedy nakła
dacz nieprzes ając puszczać prędko machi
nę zahamuje. Je ' li od.legło ć lokomobili 
jest duż lub wrota od odoły zamknięte 
(a p tylko otworem w nich wyrobionym 
wchodzi) to dozorc młocarni powinien 
mieć wizdawk~ b módz dać. ygnał do 
lokomobili w razie potrzeby zatrzymania 
tejże, wołania bowiem może palacz nie do
słyszeć. 

Robotnicy z jęci przy młocce żadnej 
z machin w ruchu będących do ykać uie . . 
powt nru. 

Wejście na stół młoc rni ma b ć dó
godne i op trzone poręczami. Ot ór to
łn przez który n kł d · się · zboże powi-
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nien być tak zabezpieczony aby ludzie do
noszący na stół zboże~ nawet w razie prze
wrócenia się nie mogli wpaść do otworu 
ani też dostać się tam jaką bądź kończy

ną ciała. Przed puszczeniem w ruch mo
toru należy dać sygnał g\vizdkiem lub 
dzwonkiem. Koło zamachowe i pas loko
mobili najwłaściwiej zagrodzić sztachetami 
lub drucianemi siatkami w taki sposób, a
żeby podczas ruchu lokomobili nie można 
się było z żadnej strony dostać do koła 

lub pasa. 
v·vszystkie części obracające się na ze

wnątrz młocarni powinny być osłonione 

drucianemi siatkami w ramach„ lub drew
nianemi żaluzyami zawieszonemi na zawia
sach w ten sposób„ aby je w razie potrze
by łatwo unieść było można (fig. -16). 

Młocarnie i bukowniki do koni
czyny. 

~Iłócenie koniczyny cepami jest robotą 
uciążliwą, zmudną i niezmiernie powolną, 
a nadto wymagającą wielkiej suchości po
wietrza; z tego ,vięc powodu jedynie pod
czas mrozów odbywać się może. \\i~szędzie 

więc tam gdzie chodzi o otrzymanie ziarna 
koniczynnego w ilościach większych, uciec 
się potrzeba do pomocy prżyrządów mecha
nicznych, będących w stanie wydzielać ziar
na koniczyny w stosunkowo krótkim cza
sie i nie koniecznie podczas silnych mro-

, 
zow. 

Przyrządów takich istnieje bardzo wie
le, różnej wielkości, konstrukcyi i ceny; 
sposób działania wszystkich tych przyrzą

dów zasadza się na przeciera:iiu omłacanej 
koniczyny pomiędzy s'zorstkiemi powier tch
niarni. Od wielkości i ukształtowania tych 
powierzchni zależy jakość i ilość wykony
wanej przez machinę pracy pożytecznej; 

pod tym wszelako względem zachodzą po
między bukownikami różnych typów różni
ce istotne i znaczne. 

Na zwykłych młocarniach zbożowych t. 
zw. główki nasienne od słomy koniczyn
nej i łatwością oddzielić się dają; ostatecz
ne jednak oswobodzenie ziarn z okryw na
siennych bez przystosowania do młocarni 
specyalnych przyrządów bukujących tylko 
z wielką trudnością i ogromną stratą cza-
su wykonać można. . 

Z powodu krótkości klepiska, po jedno· 
razowem przejściu pod bębnem bardzo nie 
wiele ziarn wypada, znaczna zaś większość 
pozostaje w plewkach; aby więc wytrzeć 

wszystko ziarno, potrzeba, dosunąwszy kle
pisko do bębna jak tylko można najbliżej„ 
przepuszczać główki nasienne wielokrotnie; 
że przy takiej manipulacyi wiele ziarn u
lega rozmiażdżeniu„ a sama maszyna nisz
czy się bardzo~ dowodzić nie trzeba. Chcąc 
choć w części zapobiedz stracie ziarn„ na
leży omłot po każdorazo\vem przepuszcze
niu przez młocarnię zwiać na wialni, a już 
wytarte ziarna odsiać na sitach. O \Viele 
sporzej idzie robota gdy po 01nłóceniu ko
niczyny ze słomy ( z pałek) użyjemy dla„ 
wytarcia ziarna z główe~ ( z kwiatu) wła

ściwego przyrządu buk-ującego t. j. zamknię
tego ze wszech stron cylindra, w któ
rym wsypane główki nasienne odbywać 

muszą długą drogę po szorstkiej powierzch
ni i to pod należytem ciśnieniem. Tak 
zwane bukowanie koniczyny jest czynno
ścią dość delikatną, gdyż bukując należy 
porozrywać ,vszystkie pochewki nasie~ne 
w taki sposób, aby za,varte w nich nasion
ka wypadły zupełnie nieuszkodzone, a plew
ki (jako nader cenna pasza) nie uległy 
przytem zmarnowaniu przez nadmierne
sproszkowanie. 

A.by to osiągnąć, powierzchnie wyciera
jące powinny być najeżone ,viel ką ilością 

drobnych ostrych kantów o któreby się po
chewki zaczepiały i rozdzierały~ oraz rów
nie \vielką ilością drobnych otworków aby 
przez nie ziarnka już wyłusknięte natych
miast wypaś(~ mogły chroniąc się przez t(). 

od uszkodzenia przy dalszem działaniu. 

ostrzy. ~akoniec powierzchnie trące po
winny być ustawione w należytej od sie
bie odległości, gdyż • bukownik powinien 
wydzielać ziarno z okryw nasiennych bez 
rozmełania go na kaszkę~ co przy zbyt 
wielkiem zbliżeniu łatwo nastąpić może. 

Najtańszym przyrządem do bukowania ~ą 
tak zwane tarki do koniczyn jakie za du· 
płatą kilkunastu rubli każda fabryka budu
jąca młocarnie cepowe do swych machin 
dodaje. Cały przyrząd składa się z tar
ki blaszanej półokrągło wygiętej, a obejmu
jącej część bębna klepiskieru nie otoczoną. 
Używając jej-: należy wszystkie otwory 
w klepisku stosownemi zatyczkami drew
nianemi pozamykać„ tarkę zaś założyć na 
śrubę u dołu na przodzie młocarni umiesz
czoną„ na której jak na zawiasie poruszać 

się może. Do skobelka w górnej części 

tarki przytwierdzonego„ zakłada się rzemyk 
surowcowy, który się przeciąga przez od-
powiedni otworek w poprzecznej części gór
nej ramy młocarni zrobiony; przyciągnąw· 

szy rzemyk ten, tarka się unosi i za-
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myka obwód bębna. arna czynno 'ć bu
kowan1a koniczyny odb rwa się w spo ób 
następujący. Pu ' ciw zy w bieg młocarnię 
przyciąga. się rzemyk i na tępnie nas ·puje 
się parę szufli łebków koniczyn · w bęben, 
otwore1n do wpu zczania w młocarnię zbo-

.Fig. 4 7. 

ża łużącym, poczem otwór ten zam ka ię 
odpowiednią z tyczką n rękoje ' ci o adzo
ną. Ws:ypane łebki pozostają przez parę 
minut w młocarni a nie mając uj ' cia, pod
legają ciągłemu tarciu przez bęben o tar
kę i tym sposobem zostają porozry ne, 
a ziarno z nich oswobodzone. Za sfolgo
waniem rzemyka tarka op da a koniczyna 
przez bęben naprzód wyrzuconą zostaje. 
Czas, przez jaki łebki nft działanie bębna 
wystawione być winny, zaleznym je t od 
pory roku i stopnia sucho 1 ci koniczyny; 
najwła ' ciwsza pora do bukowania koniczy
ny tym przyrządem jest wówczas, gdy 
kilkodniowe silne mrozy panują. 

Powyżej. opisana ta.rka zasto owaną być 
mo~e tylko do młocarń cepowych; do mło
car°: sztyftowych dołem bijących dodają 
zamia t tarki pła zez który łącznie z kle-

Fig. 4 

Fig. 49. 
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pi kiem tworzy zamknięty cylinde r · o a
czając bęben ze wszech ~tron ; e 
wnętrzna powierzchnia c lindra zaopatrzo
ną je t w sztyfty. 

Do młoc rń parowych założyć można 
t. z . przyrząd L o h ner ta (fig. 47); je 
to cylinder czę ' ci górnej robiony 
z bł chy dolnej za ' z iatki z mocne o 
drutu talowe o wadr towego. Cylinder 
ten z kł da się na około bębna w miej ce 
z kłego klepisk Głó ki nasienne pusz
cz ją ię do 'rodk przez lej nmoco ny 
z jednego boku c lindr , ple chodzą 
przez ot ór z m k ny zasu k blizko dru
giego końc cylind „ ziarno z ' w r e 
wypad przez otwory siatki. Jeżeli koni
czyna łat o ię bukuje to c Iinder sia ko
wy pozo taje na całej dłu o ' ci ruepokry-
tym je ' li jednak ciera ię z trudno ' cią 
to o o me do potrzeby używa ię jednej 
lub wi ce· bł z u eh pokr w (widoczn h 
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Fig. 51. 
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Bukownik do koniczyn. 

z boku ry unku) przykrywając 

niemi 1/ 3 lub 2 '3 długo ' ci cylindra 
sjatkowego. talując przyrząd 
Lohnerta do już po iadanej mło
carni podać należy: · re dni cę i dłu-

o ' ć bębna cepowego . 2 młocarni 
i nazwę fabryki z której młocar 
nia pochodzi. 

vV po ób podobny do powyżej 
opL.Janych bukowników. tanowią
cych przyrządy dodatkowe do mło

carń zwykłych niektóre fabryki 
wyrabiają bukowniki jako amo
i tne machiny · tak np. zakład 
Ignacego Alle jun. w Iglau na 
1orawach wyrabia bukownik przed

stawiony na fi . 4 i 49 tak pro tej 
kon trukcyi że może być z łatwo-

- -

-=--===- ~--==- ' ---
-- .--- .. --· -
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ścią na wsi domowymi środkami zbudowanym. 
Jest to po prostu drewniane cylindryczne 
pudło wewnątrz obite tarką blaszaną -
tarkę robi się z mocnej blachy przebija
jąc ją gęsto dornikiem (fig. 50 ). U dołu 
pudła wstawia się sito blaszane przez 
otwory którego wypadają wytarte ziarna 
koniczyny plewki zaś wypuszczają się od 
czasu do czasu przez uchylenie drzwiczek 
bocznych. W środku pu~ła osadzonego 
,v ramach dębowych obracają się 4 bijaki 
osadzone na krzyż na osi żelaznej obite 
t,akąż samą tarką jak i wnętrze pudła. 
Srednica pudła -wynosi 39 eau, długość 26 
cali ilość obrotów wynosić powinna 180-
200 na minutę. 

Prosty ten bukownik działa dośc zada
walniająco„ zwłaszcza póki się tarka nie 
stępi; nie jest on wprawdzie bardzo w pra
cy wydajny„ lecz pomimo to, w gospodar
stwach produkujących niewielkie ilości na
sion bardzo przydać się może, chroniąc 
jednocześnie młocarnię od zużywania się 
przy bukowaniu koniczyn. 

Fig. 51 przedstawia bukownik sztyftowy 
Lilpopa urządzony w sposób podobny do 
wspomnianych powyżej przyrządów buku
jących dodawanych do sztyftówek. 

Bardzo podobnym do przyrządu Lohner
towskiego jest bukownik konstrukcyi skła
du machin Alfreda Grodzkiego (fig. 5 . 
Składa się on z cylindra siatkowego z mo
cnego drutu kwadratowego i blachy„ cepy 
ma karbowane„ wszystko osadzone w sil
nem pudle drewnianem. Kwiat wpuszcza 
się do bębna z jednego szczytu, plewki 
zaś wychodzą drugim końcem. 

Bukownik to silnie zbudowany, stosunko
wo nie drogi i jak doswiadczenie w Płoc
kiem gdzie jest dośń rozpowszechniony I 

~rzekonało, działa zupełnie za.dawalnia-
. J ąco. 

Fig. 53 przedstawia bukownik Hunta. 
Składa się on z dużego cylindra kształtu 
ostrokręga ściętego. ~ciany wewnętrzne 
cylindra rowkowane - ą spiralnie i w tym
że samym kierunku osadzone są cepy 
w liczbie 10-iu tanowiące bęben wewnątrz 
cylindra ię obracający. O' bębna prze
suwana być może podłużnie, a tym sposo
bem cepy oddalają ię lub zbliżają do 
ścian bębna w skutek czego poddaje się 
koniczynę runiej 1 ub wię-cej ~il nemu dzia
łaniu bębna, który winien ykonywać oko
ło 600 obrotów na minutę. 

Cegielski w Poznaniu wyrabia bukownik 
wła nej konstrukcyi składający ię z cy
Jndra lanego~ mającego na _swej wewnętrz-

nej powierzchni sterczące karby. W dol
nej części cylindra pomiędzv karbami znaj
dują się sitka żelazne, przez które wybu 
kowana koniczyna w większej ~ZłJ ' ci wy
pada. W cylindrze tym chodzi Jany, peł

ny bęben, także sterczącemi karbami opa
trzony. O ile wybukowana koniczyna przez 
sitka nie w ·padnie, wycbodzi z plewami 
rynienką na zewnątrz machiny. W ry
nience znajdująca się klapa reguluje więk
szy lub mniejszy odpływ koniczyny. Drąg 

komunikacyjny od maneżu zakłada s1ę 
wprost do machiny dowolnie z prawej lub 
lewej strony. 

Jak widzimy z powyższego do budowy 
bukowników używa:ją tarek blaszanych cy
lindrów lanych karbowanych pełnych, cy-

Fig. 53. 

lindrów siatkowych z kwadratowego drutu, 
sztyftów gładkich lub co lepiej, ukośnie 
rowkowanych. Tarki blaszane są tanie, 
lecz nietrwałe gdyż o trza zybko ię ście
rają, a wydaj no' ć stępionej tarki ogromnie 
sp da„ ziarno do ' ć łatwo kaleczfl a plewy 
zbyt proszkują. ajwięk zą o trozno' ć z -
cho ać naleey przy użyciu c lindró - peł

nych gdyż bukowniki tego rodzaju przy 
nieo trożnem uż ciu znaczną czę' ć ziarn 
rozmełają n drobn ka zkę · ilo ' ć ziarn 
w ten spo ób straconego wynosić może 
14% i więcej, co przy nizkiej n wet oenie 
sprzedażnej koniczyny wielką stratę pie-

• • • 
n1ęzną prZ'yno 1. 

Cylindry . iatko e ą o ·ele bezpiecz
niej ze, gd ż ziarno wyłu knięte natych
miast wypad n tomiast po pe nym cz -
sie kanty drutó zaokrąglają się ku
tek czego w dajno' ć pracy sp da; na.leży 
wtedy cylinder iatkowy zmienić, co jedn k 
nie pociąga za sobą nadmiernych kosztów. 
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Sztyfty · wyłuskują ziarno nie tnąc go -
mu zą być one od cza.3u do czasu zmie
niane skoro się boczne powierzchnie ich 
wyg.ładzą. W niektórych_ latach ziarno ko
uiczyny odznacza się wielką twardością 

łupinki w skutek czego z trudno' cią wscho
dzi. Lekkie zdrapanie powierzchni ziarna 
przy' pie za wtedy kiełkowanie, w skutek 
czego koniczyna młócona na bukownikach 
tarkowych lub z pełnymi cylindra1ni wy
kazuje więk zy procent ziarn kiełkujących 
niż młócona na sztyftówkach; zależnie od 
spo obu omłotu różnica kiełkowania wyno
sić może nawet u koniczyny pochodzącej 
z tego samego pola do 26%. Dodatnia ta 

· wła ' ciwo' ć pracy bukowników cylindrowych 
pełnych nie je t jednak w stanie zrówno
\Vażyć trat, jakie powodują łamiąc znacz
ną ilo' ć ziarn na . kaszkę, gdyż procent 
kiełkowania trudno kiełkujących nasion 

Fig. 54. 

zwiększyć można bez traty ziarna przez 
przemłócenie cepami nasion pomie zanych 
w worku z ostrym piaskiem lub przez 
obróbkę na specyalnych przyrządach zw -
nych preparatorami (patrz art. ,,Machiny 
i narzędzia rolnicze" Tom VI, str. 21 O) 
podczas gdy z drobnej ka zki koniczynnej 
żadnego pożytku mieć nie można. 

Główne warunki dobrego funkcyonowa
nia bukowników są: 

1) ucho' ć koniczyny i suchość powie
trza; najwłaściwiej więc młócić zaraz pro
sto z pola ]ub w czasie kilkodniowych 
mro.zó ; małe ilości główek można przed 
pu zezeniem na ba ownik pod u zać na 
lasach lub w chni, przez co robota ię 

r • przy pie · za; 

2) 1niałko ' ć kwiatu, to znaczy, że chcąc 
aby tarki pracowały wydajnie i nie tępiły 
się szybko należy główki czyli kwiat przed 
zasypaniem na bukownik przesiać na ar
fach lub rzeszotach, aby w ten spo ób od-
dzielić grubsze kawałki łodyg łomy etc. 
oraz przewiać kwiat na wialni, aby odwiać 
czcze kwiatki i pochewki nie zawierające 
ziarna; przez przygotowawcze oczyszczenje 
kwiatu można podnie ' ć wydajno ' ć pracy 
bukownika 11/ 5-2 razy; 

3) równomierne ypanie kwiatu na bu
kownik umrarkowane w taki sposób aby 
się bęben nigdy nie zatykał. 

Powyżej opi ane bukowniki wykonywajł\ 
tylko czę ' ć roboty potrzebnej do otrzyma
nia gotowego na przedaż ziarna gdyż ko
niczyna przed pn zczeniem na bukownik 
musi być poprzednio omłócona ze łomy 
na innej ma ~ynie, a ziarno po wybuko-

waniu czy zczonem na oddziel
nych wialniach. Bukowniki 
więc tego rodzaju zastosowa& 
się z korzy ' cią dają jed nie 
do ' redniej wielko ci produkcy· 
i tam, dzie nie ma potrzeby 
zbyt wielkiego po r piecbu w o
młocie, a miejsc pod dachami 
je t do yć. Tam jednak gdzie 
chodzi o produkcyę na ion pa-
tewnych na iel ... ą sk lę lub 

o wielki po ' piech w omłocie 
koniczyn złożonych w ter y . 
na polu tam pierw zeń two 
bezwarunko o oddać wypad 
użyciu spec ·alnych młocarń do 
koniczyn, o działaniu kombi
nowanem, w kony ających c ł 
robotę omłotu i iani ziarn 

od jedne o razu gdyż przeno zenie wiel
kich ma ple i główek z pod młocarni 

. na bukownik a z pod buko nika na wial
nię niedomłotu z.a ' z przed wialni znów 
na bukownik jest rzeczą wielce kłopotli ą 
wymagającą wiele miej ca ludzi i pilne o 
dozoru a przytem zau ażyć n leży że · 
koniczyny pozo" tawiony na kupie po zmłó
ceniu o ze słomy chciwie il oć przyc·ą
ga i za rzewa ię ł t o w kutek . cz o 
ziarno czer ienie · e i bardzo tr ci n ce
nie i poknpno ' ci. Jeżeli ięc buko nik 
nie może działać · ednocze' nie z młoc r-
nią, lecz pu zczonym ruch b ć moż 
dopiero po omłóceniu ze łomy z czniej-
zej ilo ' ci oniczyny to na tę oliczno ' ć 

to je ·t na zdro e przecho nie głó · ek 
na iennych należy z rócić pilną u ę 



Powyżej zaznaczone niedoo-orlno ' ci dają się 
uczuwać w topniu jeszcze wyż zym przy 
młocce przelotu jako w ·dającego o wiele 
więcej „kwiatu" i wrażliwszego na wił oć . 

Wszystkim tym niedogodnościom zapo
biega użycie młocarń zbudowanych spe-

lO 
u:> 

• 
....... 
~ 

eyalnie do . omłotu koniczyn o dzi ł ·niu 
·ombinowanem, które koniczyn-ę jednocze

. pnie młócą ze łomy, ukują . ~i rno iej 
z plew czy zczą i sypią --orki. 

łocarnie kombino ne ·zaczęto_ n jpier 
rabiać Ameryce, obecnie z r -
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bi ją je już w iemczech i e Francyi. 
Znaczniej ze fabryki amer ·kań kie, trud
niące się wyrobem młoo rni do koniczyn 
są: The N ewar ? Machine Comp. Columbus 
Ohio wyrabiająca machinę zw ną Victor ; 
Reeve Comp. ew-York rabi jąca e-

s or 
bi ·ąc 
Richmond I d. · 

eh. 
merm nn z H lli 

10 or a. 
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n f. Comp. 
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powszechnie znanych z dobrego wyrobu 
młocarń do koniczyn; tu należą: Lotz 
Fils de l'Aine w Nantes, i1. Cumming„ So
ciete Fran. de Materiel agricole a Vierzon 
i kilka innych. 

Młocarnie amerykańskie w ogólnych 
zarysach są do siebie podobne różniąc się 

głównie tern ~e niektóre z nich jak np. 
Victor, mają oba bębny, tak młócący jako 
i bukujący według systemu sztyftowego zbu
dowane; inne zaś jak np. Monitor mają 
tylko bęben młócący sztyftowy, bęben zaś 

bukujący stanowi prawdziwą tarkę. 
Do grupy pierwszej należą znane u nas 

Victor, Nestor i Matador (ta ostatnia wyro
bu niemieckiego) tak podobnej konstrukcyi 
że mogą być łącznie opisanemi. 

Fig. 54 przedstawia widok Victora z ze
wnątrz, fig. 55 przecięcie Matadora. 

Fig. 56. 

Koniczyna po przejściu przez górny bę
ben młócący pozbywa się na wytrząsaczach 
Iistwowych zaopatrzonych w kolce drucia 
ne słomy i łodyg i wtedy dostaje się do 
bębna dolnego w którym zostaje z pochewek 
nasiennych oswobodzona, poczem już omłot 
idzie na sita blaszane gdzie się przesiewa 
i pozbywa zgonin i plew pod działaniem 
prądu powietrza idącego z wentylatora, na
stępnie główki niedostatecznie omłócone za 
pomocą elewatora kubełkowego dostają się 
do górnego bębna młócącego który je po 
raz drugi obrabia; inny elewator doprowa
dza ziarno z gruba przewiane do drugiego 
przyrządu czyszczącego składającego się 
z młynka i sit, skąd oczy,..zczone wpada 
w worki. Ziarna chude, drobne i większa część 
nasion chwastów zostają w ten sposób 
z ziarna wydzielone; pomimo to koniczyna 
musi być następnie na śpichrzu jeszcze drugi 
raz na młynkach i sitach doczyszczaną„ 
gdyż ilość zanieczyszczeń znajdujących się 
w koniczynie z pod machiny wynosi od 
5-20%, jak to wykazały badania p. Z. 
Zielińskiego na Warszawskiej stacyi 
oceny nasion, któremu przytoczone dane 

zawdzięczamy. Maszyny powyższe różruą 

się od siebie szczegó.łami drugorzędny

mi, głównie zaś kształtem nacięć na zę
bach, jak to zauważyć można na figurach 

Fig. 67. 

56 57 i 58, przedstawiających zęby z cy
lindra bukującego Victora, Nestora i Gaar 
Scotta. Nacięcia sztyftów w bębnie i w kle- · 
pisku osadzonych idą w odwrotnych kie
runkach i przy ruchu bębna krzyżują się. 
Korpus i aparat przewozowy u Victora jest 
najlżej zbudowany, u Matadora najciężej, 
choć dodać należy, że w ciągu 1 96 roku 
Victor znacznie wzmocnionym został jako 
też zaopatrzonym w oliwni ce St a uff er a 
do tłuszczu stałego, takie same jakie po
siada Matador. 

Ponieważ aparaty czyszczące opisywanych 
machin mają rafy stosunkowo nie zbyt 
wielkie, przeto przy młocce nie należy ma
chiny forsować t. j . nadawać bębnowi zbyt 
szybkiego ruchu, gdyż wtedy rafy nie zdą

żą wszystkiego ziarna odsiać i czę ' ć ziarn 
przerzuconą zostanie do plew i to tern 
większa, im bęben szybciej się obracał. 

Tak np. znaleziono w Koroszczynie w 1 O 
workach plew z pod Matadora który robił 
1 350 obrotów na minutę, ziarna funt. 3, 
z pod Nestora robiącego 1,400 obrotów funt. 
4, a z pod Victora robiącego 1 500 obro
tów aż 6 funt.; widocznie że chcąc zmłócić 

Fig. 58. 

przez godzinę największą możebną ilo' ć 
koniczyny, zanadto forsowano machiny, a 
robić tego nie należy, gdyż młocarnia kom
binowana przedstawia ' ci ' le związaną ca-



łość; dla osiągnięcia wiQc 
dobrej roboty praca każdego 
oddzielnego ap ar at u mu i 
stosować się i harmonizować 
ze wszystkiemi innemi. Z po
między młocarń typu ame
rykańskiego, młocarnie Gaar 

co t ta p o siad aj ą aparaty 
czy zczące o najwięk zej po
wierzchni pracującej. estor 
zaś posiada nader praktycz
ny przyrząd umożebniający 
momentalne do tanie się do 
bębna i klepiska bukującego 
na wypadek wpadnięcia po
między nie kamienia lub za
pchania się omłotem; klepi
ska w niem mogą być w każ
dej chwili z łatwością do 
bębna dosuwane. adto fa
bryka dostarcza na żądanie 
patentowany nakładacz auto
matycznie podsuwający ko
niczynę pod pierwszy bęben. 

ztyftówki amerykań kie ziar
no wyłu kują nie przecinając 
go, gdyż ilo r ć ziarn pocię

tych wyno i zaledwie od 0,9 
do 1,5%. 

Do grupy drugiej należy, 
jak to powiedzieliśmy wyżej, 
,,Monitoer" (fi . 59). Po ia
da on bęben młócący sztyf
towy z kutego żelaza, wał 
stalowy i klepi ko lane skła
dające ię z 3 oddzielnych 
czę' ci zaopatrzonych sztyf
tami. Przy bardzo suchej ko
niczynie rzędy sztyftów w kle
pisku zastępują się gładkie
mi listwami, aby młocarnia 
zbytecznie łodyg koniczyny 
nie cięła. Klepisko może 
być w miarę potrzeby nawet 
podczas ruchu machiny do
suwane. Tuż po za bębnem 
młócącym znajduje się dru
gi bęben zaopatrzony w wy
gięte kolce żelazne obr c -
jący ię po nad wklę łe:n 
sitem z mocnego drutu. Bę
ben ten łuży do przetrzą a
nia omłotu i oddziel ni łó
wek z pomiędzy łom , za
nim je zcze takowa do anie . 
się na przyrządy czyszczące. 
Bęben przeg rniacz -rzuca 

łoca.rnia 4 
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Fig 60 
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słomę ·wraz z resztą głó,vt:,k na wielką pochy
łą rafę-, zbitą z wązkich listewek drewnia
nych, po której słoma zsuwa się ku przodowi, 
podczas gdy główki spadają na dolne sito 
lrtóre kołysząc si_ę oddziela res_ztę grub
szych zanieczyszczeń oraz krótkich kawał
kó.w słomy z.st. wających się również ku 
przodowi machiny„ łebki zaś przechodzą 
przez otwory sita na platformę pochyłą 
ku tyłowi p której zsuwają się do bu-

kow.nika. Sita i platforma mają ruch trzę
siony, nadawany im przez mimośrody nie
zależnie od siebie pracujące; w ten sposób 
machina ma ruch spokojny i nie posiada 
wałów ko]anowych. Bęben i klepisko bu
kownika (fig. 60) pokryte są blachą stalo
wą ponacinaną na podobieństwo raszpli. Po 
przejściu przez bukownik, omłot dostaje się 
się na szeroki pas zaopatrzony w poprzecz
ne listewki, który podnosi i przesypuje o-

Fig. 61 
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młot na arfę pochyłą . pod nią zaś przecho
<lzi prąd z wentylatora od wiewający plew
ki; cięższe zaś zgoniny zawierające głów
ki niedo tatecznie domłócone, zsuwają się 
,do elewatora który je podnosi i sypie na 
pochyłą platformę na której, dzięki jej ru
-chowi koły zącemu rozpościerają się rów
no i w takim stanie ~ałą szerokością piat- . 
formy zsuwają się na nowo do bukownika, 
gdzie nie n1ieszając się bynajmniej ze sło
mą jak to miewa miejsce w młocarniach 
w których niedomłót sypie elewator pod . 

ierwszy bęben, ulegają ponownemu wy
~ieraniu. Ziarno zaś przeszedłszy przez 
.arfę dostaje się za pomocą szneki na dru
.gą małą wialnię z sitami i silnym wiatrem„ 
gdzie oczyszczone wpada w worki. 

Odstęp między bębnem bukownika a 
'"lepiskie1n może być dowolnie regulowa

ny tak aby koniczyna wycierała się do
kładnie nie legaj c pokaleczeniu, co po 
krótki em · doświadczeniu z łatwością osią
gnąć się daje. 

Z wyrobów francuskich znaną jest u 
1as młocarnia do koniczyny zwana „Per

fetJtion" (fig. 61). Posiada on bęben młó
~ący cepowy karbowany wytrząsacze szu
fladkowe. · Bęben bukujący ma kształt ' cię

tego stożka na powierzchni którego przy-
nocowane ą w kierunku linii śrubo ej 

-cepy z blach talowej o przekroju litery 
V. W miarę stępien.ia się cepów w bęb-
1ie bukującym ten ostatni za pomocą pro-
tego mechanizmu po u a się wzdłuż swej 

osi. Zamiast ele atorów kubkowych do prze
noszenia _omłotu na rafki 'i dru ą wialnię, 
zastosowano wentylatory pneumatyczno-me
ehaniczne, lrtóre przerzucają ziarno za po
mocą silnego prądu wytwarzauego przez 
zybki obrót wiatraczka. 

Perfection jest machiną nader silnie 
i trwale zbudowaną, przy użyciu jednak 
wymaga pilnego dozoru i ostrożno ' ci w na· 

tawianiu bukownika, któr tak energicznie 
działa że przy zbyt bliskiem Josunięciu ce
pów łamie bardzo wiele ziarna na kaszkę; 
noże więc przy nieostrożnem użyciu spo-

wodo w ć ogrom1,1ą stratę ziarna. 
Młocarnie sp-ecy· lnie do ko~iczyny zbu

dowane działają bardzo dobrze, lecz mają 
zastoso anie ograniczone, · gdyż mogą być 
użyte wyłącznie tylko do konicz n; ab · 
więc machinę w zechstronniej wyzy kać 
-firma Kommnick & Bertram ż Neu-

tadt b. Pinne ~konstruowała młocarnię 
l)arową uniwer alną daj cą się użyć tak 
dobrze do młocki ~boża„ jako· też koniczyn. 
Młocarnia ta roku ze złym funkcyono-

• 

• 
~ .... 

::-... 
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wała w ~ ąsowie, w Poznańskiem, zupeł

nie zadawahiiająco. Bęben górny młóci 

zboże h ... b koniczynę z pałek. Główki 
z nasieniem oddzielone na wytrząsaczach 
od słomy dostają się do bukownika, a 
z niego na dolne sita które oddzielają zgo
niny, gdy jednocześnie pęd powietrza, 
z głównej wialni idący, plewy odwiewa. 
Ziarno przewiane podnosi elewator na dru
gą wialnię, na której o-0zyszczone spada 
w worki lub może być jeszcze przepusz
czone przez cylinder-sortownik. 

umożebnić i mniej rozległym gospodarst
wom użycie ulepszonych bukowników, za
częto wyrabiać w ostatnich czasach bukow
niki połączone z wialniami do obrotu kie
ratowego nie mające jednak bębna młó'cą

cego koniczynę z pałek. Do machin tej 
kategoryi należy „Hungaria" wyrobu Hof
berra i Schrantza. Bukuje ona koniczynę 
poprzednio omłóconą ze łomy na innej 
młocarni. Właściwy bukownik składa się 

z cylindra siatkowego ze stalowych kwa
dratowych drutów, w srodku którego obra-

Fig. 63. 

Przy młocce zboża zamyka się komuni
kacyę z bukownikie~ i pozostawia go 
w spo.koju, a wtedy młocarnia działa jak 
zwykle, jakby wcale bukownika nie posia
dała Jest to machina dobrze i silnie zbu
dowana, w której- ruch sitom i wytrząsa
czom nadają mimośrody, w skutek czego 
mało posiada panewek, a i te zaopatrzono 
samosmarami Stauffera„ 

Młocarnie kombinowane wymagają bar
dzo wiele siły poruszającej; budują się więc 
wyłącznie do obrotu parowego; aby jednak 

ca się bęben zaopatrzony w tępe sztyfty 
ustawione po linii śrubowej, odgrywające 
jedynie rolę przenośników od paszczy 
wscbodowej. Łebki nasienne rzucane siłą 
odśrodkową szybko obracającego się bębna, 
uderzają o siatkę drucianą i rozrywają się 
o nią, ziarno zaś łącznie z plewami po 
przez otwory siatki wydostaje się na arfę 

po której zsuwają się rgoniny aż do koń
cowej ryitjenki, a po niej spadają w pod
stawiony z boku kosz gdzie ulegają kon
troli dozorcy, który jeśli zauważy, że znaj-
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dują się po,niędzy nie1ni jeszcze niedo1nłó
coue poche,vki, n1oże ,vysypać cały kosz 
powtórnie na huko'\'\rnik. Ziarno ""'yłuska
ne ,vraz z ple,va1ni spada przez ot\V;)ry 
arfy górnej na podsic\\"acz~ na któryn1 pod 
działanien1 wiatru odłącza. się od plew„ 
poczen1 za po111ocą ele\vatora dostaje się 

na drugi przyrząd czyszczący t. j. na 
młynek z sita1ni, gdzie oczyszczone osta
tecznie spada w worki. ~lłynek odwie"1"'a 
resztę plew i łebkó,v wprost na sita pierw
szego przyrządu czyszczącego skutkie1n 
czego ziarna przerzucane przez sil ny ,viatr 
młynka.., nie giną. 

.Fig. 6~ przedstawia Hungarię usht\vio
ną do roboty przy kieracie 8 konny1n. 
Oprócz kieratowej~ Hofherr i Schrantz wy
rabiają szerszą ( 48 cali) Hungarię do obro
tu parą i taka ustawia się między młocal"
nią i lokomobilą; na zamachowe koło za
kładają się dwa pasy, jeden do młocarni, 
drugi do Hungaryi. W ten sposób ko
niczynę odrazu można młócić ze słon1y 
i bukować. 

Fig. 63 przedstawia stosunkowo nie wiel
ki, lecz bardzo wydajny w pracy bukownik I 

kiera to"']'.. wyro bu fabryki Birdsell „ mały 
MonitoI"". Może on być zastosowany do 
każdego„ dość silnego kieratu, byle tylko 
transmisya była tak obliczoną, aby bęben 
mógł wykonać około 1„200 obrotów na mi
nutę, do czego potrzeba siły J zwykłych 
koni fornalskich, które dzień cały bez zby
tecznego zmęczenia pracować w nim mo
gą. Koniczynę wyciera bardzo dokładnie 
nawet w dzień wilgotny„ rozumie się że 
w suchy robota idzie spieszniej. Nawet 
przelot, tak trudny do wybukowania, po 
dwukrotnem przepuszczeniu nie zawiera 
już ziarna w plewach. Jest on wprawdzi~ 
~budowany po amerykańsku, to jest lekko 
I bez wyjmowanych panewek; pomimo to 
przy dbałym dozorze i starannem obejściu 
się nie psuje się często. Bęben ma pełny 
drewniany, obity, również jak i klepisko„ 
blachą stalową nazębianą na. wzór raszpli 
w taki sa1n sposób jak w parowym Moni
torze (porównaj figurę 60). Blacha ta skła
da się z oddzielnych pas,ków które w 1nia-
rę zużycia się ząbków nowemi z łatwością 
zastępowane być mogą. Główki koniczyny, 
0~łóconej z pałek na innej machinie, sy
pią się przez kosz, otwór którego reguluje 
za~uwka; obrót bębna wyrzuca przebukowane , 
głowki wraz z ziarnem i plewan1i na trzę
sąc~ się sito podwój ne„ ziarna wyłuskane 
wysiewają się i wpada.ją do skrzynki wi
docznej na rysunku; plewy, unoszone wia-

Encyklop. Roln. T. VII. 

trem z wentylatora spadają daleko przed 
machiną. łebki zaś niedomłócone zsuwają 

się po sicie i u kła dają tuż przy 1nachinie~ 
skąd zebrane i powtórnie na bukownik sy
pane hyć winny. Siłę "~iatru klapami bocz
nen1i przy wentylatorze można regulować. 

X adz,vyczaj ostre i drobne ząbki bukowni
ka rozpruwają pochewki nasienne tak lekko, 
że na pierwszy rzut oka nie można po
znać, czy to plewy leżą~ czy niebukowane 
jeszcze główki. Dobrze nastawiony bukow
nik ziarna nie kaleczy, źle (t. j. zbyt bliz
ko) nastawiony tępi się nader szybko, gdyż 
jeśli ostrza bębna zetkną się z ostrzami 
klepiska~ to wzajem szlif ować się będą i 
przy szybkim obrocie bębna już w kilka 
godzin zanieczyścić się ostatecznie mogą. 

Główną wadą tego bukownika jest niedo
godnie urządzone podnoszenie i opuszcza
nie klepiska„ które reguł uje się za pomocą 
4 stelśrub umieszczonych w ciasnych miejs
cach i brak dostatecznej wielkości wzier
nika którymby właściwość nastawienia do
godnie sprawdzić można; inne wady są: 

brak panewek„ brak samosmarów oraz sit 
na zmianę; pomimo jednak tych drobnych 
wacl któreby przy dobrej woli fabryki 
z łatwością usunąć się dały i pomimo dość 
wysokiej ceny machina ta szybko opłacić 
się może gdyż bul,ije tak sporo„ że trzeba 
dwa dni młócić na 27 calowej Claytonow
skiej młocarni aby omłócić tyle główek„ ile 
ten bukownik w ciągu jednego dnia wytrze. 
N'iepodaję tu wydajności bukownika„ tak te
go, jak i wszystkich innych, w korcach lub 
centnarach dla tego, że zależną jest ona 
w tak wysokim stopniu od zmiennej plen
ności koniczyn„ że nic stanowczego pod tym 
względem sumiennie powiedzieć się nieda. 

Kończąc opis młocarń i bukowników nie 
mogę pominąć milczeniem bardzo trafnej 
uwagi jaką znalazłem w dziełku „Przegląd 
\Vystawy wiedeńskiej" *) sformułowaną 
w sposób następujący: 

,, \V żadnej innej gałęzi przemysłu me
chanicznego, reklama i powierzchność nie 
doszły do takiej potęgi, jak w fabrykacyi 
machin rolniczych. \Xi ręku zagranicznych„ 
zwłaszcza amerykańskich handlowców „ re
klama rozwinęła się do bajecznych rozmia
rów. Każdy fabrykant ogłasza że jego 
machina jest najlepszą i że na rozmaitych 
wystawach otrzymała sto~ dwieście, lub wi\;-

*) Przegląd wystawy powszechnej w Wied
niu z roku 1873, praca zbioro,va. pod kieruL
kiem Stef a. n a. Kossuth a.. W a.rsza~ a, 18~ 5 
rok. 
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cej medali. Przyczyną tej przesady jeRt 
o ile się zdaje niski stopień ukształcenia 

mechanicznego nabywców tych machin tj. 
rolników. Dla· czego fabrykant machin pa
rowych nie ogłasza że jego machina jest 
najlepszą, lecz podaje rysunek i ograni
cza się wyszczególnieniem tych udoskona
leń, jakie w machinie zaprowadził? Oto 
dla tego że machina parowa pójdzie pod 
sąd przemysłowców i mechaników, którzy 
są w stanie wydać o niej słuszne zdanie, 
częstokroć posiadając sam tylko rysunek. 
Sąd rolnikó,v o n1achinach rolniczych, rzad
ko bywa kompetentnym; rozstrzyga tu głó
w n.ie doświadczenie (kosztowne jak każde 
doświadczenie), i mnóst\vo innych okolicz
ności, nie mających nic wspólnego z tech
niką". 

Uwaga powyższa odnosząca się ~o ogółu 
machin gospodarskich została wypowiedzia
ną przez technika specyalistę jeszcze przed 
dwudziestoma laty; pomimo jednak upływu 
tak długiego czasu nie straciła po dziś 

dzień wartości, zwłaszcza odnośnie do róż

tylko wszystkie ziarno, znajdujące zbyt za 
granicą, wysyłarny wyłącznie w ~tanie su
rowym, lecz pozbywamy się ta111że nawet 
znacznej ilości otrąb, otrzytnywanych w mły
nach naszych, a w dodatku sprowadzamy 
na własne spożycie o lbrzyn1ie ilości~ bo 
dochodzące już do kilku milionów pudów 
rocznie, gotowej 1nąki z głębi Rosyi. 

\Vobec tak przygnębiającego stanu r~e
czy, nie należy nam tracić ani jednej spo
sobności, mogącej dać impuls do podźwi

gnięcia z upadku rorlzhnego przemysłu 

młynarskiego, chociażby w jak najmniej
szym zakresie. Zdaje się więc, że v: intere
sie rolnictwa krajowego będzie nieco ob
szerniejsze zapoznanie w tein 1niejscu szer
szego grona naszych ziemian z nowocze
sną techniką 1nłynarską, świadczącą wy
mownie o stałej i usilnej pracy całego za
stępu ludzi facho,vych nad ciągłem dosko
naleniem urządzeń znłyno\vych, w celu otrzy
m)'wan1a coraz lepszych rezultatów z prze
miału ziarna. 

nych bukowników amerykańskiego i nie 
amerykańskiego pochodzenia, pomiędzy któ- 1 1. 
rymi niema innych jak tylko najlepsze, i l 
każdy z ni<;h prze,vyższa swych współkon- \ 
kurentów pod ,vszelkimi możebnyn1i wzglę- \ 
darni. 

Zadanie młYilarst~a "W" ogól-
. nym zarJ,,..·s1e. 

~lłynarstwo zbożowe, w całen1 znaczeniu 
tego słowa, zajmuje się przetwarzaniem na 
mąkę lub kaszę następujących ziarn: psze
nicy „ żyta„ jęczmienia„ gryki„ prosa, ryżu, 

owsa„ kukurydzy i t. p.; ściślejsze zaś o
kreślenie 1nłynarstwa oznacza przemiał 
pszenicy i żyta na mąkQ„ podczas gdy wy
rób kasz mianuje się odrębnie - kaszar
stwem. Odnośnie do tego ostatniego po
jęcia słowa młynarstwa, poniższa treść do
tyczyć będzie wyłącznie przemiah1 psze
nicy i żyta na mąkę. 

Stanisla10 Wroński. 

Młynarstwo zbożowe. !Iły-
narstwu zbożowemu, jako odbiorcy najważ
niejszych płodów rolnych, należy się od
dawna pierwszorzędne miejsce w przemy
śle krajowym i winno ono znajdować usil
ne poparcie w rolnictwie, gdyż dalszy roz
wój jego zwiększa zapotrzebowanie ziarna 
na miejscu, podnosi przemysłowość kraju, 
pozostawiając przy tern odpadki dla ho
dowli inwentarza żywego. Przemysł mły

narski w naszym kraju rolniczym, jako 
produkującym od wieków zboże na wy
wóz, ma szczególnie doniosłe znaczenie 
także z tego względu, że, wywożąc stale 
ziarno w stanie surowym, zubożamy syste
matycznie naszą glebę przez pozbawianie 
jej tych części składowych otrąb, które, 
po przekarmieniu inwentarza żywego, po
winny wrócić do niej w postaci na wozu. 
Jak dalecy zaś jeszcze jesteśmy od tego 
szczytu polityki ekonomicznej każdego kra
ju rolniczego, na którym zatknięty jest 
sztandar z nakazem wywozu ziarna w sta
nie zmielonym, dowodzi ten fakt, że nie-

I 

Pojedyncze ziarnko zboża składa się 

z dwóch zasadniczych części, t. j. łuski i 
jądra„ z których pierwsza, jako giętsza i 
ciągliwsza„ stawia większy opór sile, roz
drabniającej ziarnko, aniżeli drugie, jako 
więcej kruche, w następstwie czego jądro 
mączne podczas procesu mielenia traci 
prędzej i łatwiej spójność swych cząstek, 
aniżeli łuska zewnętrzna„ która, ulegając 
podówczas mniejszemu rozdrobieniu, może 
być następnie wydzieloną , z produktu mie
lenia w postaci otrąb. Do tej właśnie 
elementarnej czynności sprowadza się całe 
zadanie młynarstwa zbożowego. 

Chociaż przy wyżej zaznaczonym podzia
le ziarna na cząstki jądra, otrzymywane 




