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Streszczenie

Zbiór wikliny plecionkarskiej w Polsce jest zmechanizowany w niewielkim stopniu. Wielu plantatorów zatrudnia do zbioru
pracowników najemnych wyposa¿onych w rêczne wycinarki lub adaptuje maszyny przeznaczone do zbioru innych roœlin, np.
snopowi¹za³ki, kosiarki listwowe. Odpowiadaj¹c na potrzeby producentów wikliny w Przemys³owym Instytucie Maszyn
Rolniczych w Poznaniu opracowano i skonstruowano maszynê do koszenia i wi¹zkowania wikliny plecionkarskiej.

ANALIZA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
MASZYNY DO KOSZENIA I AUTOMATYCZNEGO
WI¥ZKOWANIA WIKLINY PLECIONKARSKIEJ
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Wprowadzenie

Budowa maszyny do zbioru i automatycznego wi¹zkowania
wikliny plecionkarskiej

Obecnie w Polsce i na œwiecie obserwujemy powrót do
produkcji wyrobów z surowców ekologicznych - naturalnych
i zdrowych. Jednym z takich produktów jest wiklina wykorzy-
stywana do produkcji plecionkarskiej. W Europie obecnie
lansuje siê modê na zdrowe i estetyczne meble oraz inne
wyroby z wikliny. W naszym kraju wyroby wiklinowe ciesz¹
siê równie¿ rosn¹cym powodzeniem. Polska ma sprzyjaj¹ce
warunki klimatyczno-glebowe i wieloletnie tradycje uprawy
wikliny (region nowotomyski w Wielkopolsce, toruñski, oko-
lice Sanoka). Zwiêkszony popyt na surowiec plecionkarski
powoduje, ¿e konieczne staje siê reaktywowanie upraw.
Dotychczas w kraju przewa¿aj¹c¹ liczbê prac przy uprawie
i zbiorze wikliny plecionkarskiej wykonuje siê w sposób
czêœciowo zmechanizowany lub rêcznie. Wielu plantatorów
próbuje adaptowaæ do zbioru wikliny plecionkarskiej maszyny
do zbiory innych roœlin wysoko³odygowych, np. snopowi¹-
za³ki czy kosiarki listwowe. Do wzrostu area³u upraw wikliny
w Polsce mo¿e przyczyniæ siê wzrost poziomu mechanizacji
prac podczas zbioru. Ws³uchuj¹c siê w g³osy plantatorów
i odpowiadaj¹c na ich potrzeby, Przemys³owy Instytut Maszyn
Rolniczych w Poznaniu opracowa³ konstrukcjê maszyny do
zbioru i wi¹zkowania wikliny plecionkarskiej. W niniejszej
pracy przedstawiono za³o¿enia konstrukcyjne i charaktery-
stykê pracy zespo³ów roboczych omawianej maszyny.

Maszyna do zbioru wikliny plecionkarskiej jest przycze-
piana z prawej strony ci¹gnika. Jej g³ówne zespo³y robocze to:
zespó³ napêdowy, œcinaj¹cy, podaj¹cy, wi¹¿¹cy, podwozie,
rama oraz przenoœnik transportuj¹cy wi¹zki na pole (rys. 1).

Wahliwe zamocowanie ramy do podwozia umo¿liwia
poziomowanie maszyny, a przede wszystkim regulacjê
wysokoœci koszenia. Dokonuje siê jej przez zmianê d³ugoœci
ciêgien regulacyjnych. Wyd³u¿anie ciêgien powoduje
obni¿enie wysokoœci koszenia, a skracanie - jej podwy¿szenie.
Podnoszenie i opuszczanie ramy z pozycji transportowej do
roboczej i odwrotnie jest wykonywane bezstopniowo za
pomoc¹ si³owników hydraulicznych, napêdzanych przez uk³ad
hydrauliki si³owej ci¹gnika. Si³owniki hydrauliczne s¹
dodatkowo odci¹¿ane przez sprê¿yny odci¹gowe. Przez uk³ad
hydrauliki si³owej ci¹gnika napêdzany jest tak¿e przenoœnik
transportuj¹cy. Pozosta³e zespo³y robocze otrzymuj¹ napêd od
WOM ci¹gnika.

Podstawowe dane techniczne maszyny zamieszczono
w tab.

Zespó³ tn¹cy

Maszyna jest wyposa¿ona w zespó³ tn¹cy typu Pro Drive 85 VG
KRS 12 firmy Schumacher. W sk³ad tego zespo³u wchodz¹
przek³adnia napêdowa i palcowy zespó³ tn¹cy (rys. 2). Zespó³
napêdowy listwy tn¹cej jest napêdzany z przek³adni g³ównej
przez przek³adniê pasow¹ klinow¹.

Rys. 1. Maszyna do koszenia i automatycznego wi¹zkowania
wikliny plecionkarskiej
Fig. 1. The sheaf-binder harvesting machine for wicker

Rys. 2. Zespó³ tn¹cy i podaj¹cy maszyny do koszenia i auto-
matycznego wi¹zkowania wikliny plecionkarskiej
Fig. 2. The cutting and feeding set of the sheaf-binder
harvesting machine for wicker



Tab. Podstawowe parametry techniczne maszyny do koszenia i automatycznego wi¹zkowania wikliny plecionkarskiej
Tab. Basic parameters of the sheaf-binder harvesting machine for wicker

Œredni¹ prêdkoœæ listwy no¿owej, zapewniaj¹c¹ najlepszy
efekt technologiczny okreœlono z nastêpuj¹cej zale¿noœci
[2, 4]:

[m·s ]                                                          (1)

gdzie:
- œrednia prêdkoœæ listwy no¿owej, w [m·s ],
- œrednia prêdkoœæ maszyny, w [m·s ],
wspó³czynnik.

Obserwacje dla zbioru zbó¿ wskazuj¹, ¿e przy zbiorze
czystego dojrza³ego zbo¿a zadowalaj¹ce wyniki otrzymywano
przy = 0,8. W razie zachwaszczonego zbo¿a nale¿y zwiê-
kszyæ wartoœæ do 1,2. Dla snopowi¹za³ek ci¹gnikowych
wartoœæ wynosi 1,25-1,30. Wartoœci te mo¿na odnieœæ tak¿e
do zbioru wikliny plecionkarskiej [2, 4].

Dla wyznaczenia œredniej prêdkoœci listwy no¿owej przy-
jêto wspó³czynnik 1,25, a prêdkoœæ maszyny wynikaj¹c¹
z za³o¿eñ konstrukcyjnych w zakresie 0,83-1,39 m·s (tab.).
Wobec tego œrednia prêdkoœæ listwy no¿owej zawiera siê
w przedziale 1,04-1,74 m· i jak widaæ jest ona silnie skorelo-
wana z prêdkoœci¹ jazdy maszyny.

Zespó³ podaj¹cy zbudowany jest z czterech kolumn
z zamontowanymi w dwu poziomach pasami nagarniaj¹cymi
(rys. 2). Aby prêty wikliny by³y lepiej chwytane i ³atwiej
prowadzone, parciano-gumowe pasy nagarniaj¹ce s¹ pofalo-
wane. Œcinane prêty wikliny s¹ chwytane przez pasy zespo³u
podaj¹cego i podawane do zespo³u wi¹¿¹cego. Aby w momen-
cie tworzenia siê wi¹zki prêty wikliny by³y ustawione
pionowo, zosta³y zró¿nicowane prêdkoœci liniowe pasów
nagarniaj¹cych. Pasy dolnego poziomu pracuj¹ z wiêksz¹
prêdkoœci¹ ani¿eli pasy poziomu górnego. Takie zró¿nico-
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Zespó³ podaj¹cy

wanie prêdkoœci powoduje wspomniane wczeœniej pionowanie
prêtów opuszczaj¹cych zespó³ podaj¹cy.

Parametry techniczne przenoœnika nagarniaj¹cego s¹
nastêpuj¹ce:
- prêdkoœæ obrotowa wa³u napêdowego pasów nagarniaj¹-

cych = 176 min ,
- œrednica podzia³owa ko³a napêdowego pasów: = 81,18

oraz = 101,33 mm.
Na ich podstawie wyznaczono prêdkoœci liniowe przeno-

œnika - pasa nagarniaj¹cego z nastêpuj¹cej zale¿noœci [3]:

[m·s ]                                               (2)

Prêdkoœæ liniowa pasów dolnych wynosi 0,75 m·s , a gór-
nych 0,93 m·s .

Napêd na pasy nagarniaj¹ce jest przekazywany z przek³adni
g³ównej przez wa³ napêdowy wspólny z przek³adniami
k¹towymi.

Maszyna zosta³a wyposa¿ona w dwa aparaty wi¹¿¹ce
(rys. 3). Prêty wikliny s¹ podawane w pozycji pionowej do
komory wi¹zania przez nagarniacze palcowe, powoduje to i¿
wi¹zanie nastêpuje w p³aszczyŸnie poziomej, równoleg³ej do
p³yty pod³ogowej maszyny.

Wiklina jest wi¹zana na wysokoœci: 275 i 750 mm od p³yty
pod³ogowej. Po zwi¹zaniu wi¹zki s¹ wypychane przez
wyrzutniki na przenoœnik transportuj¹cy.

Dla wynikaj¹cych z za³o¿eñ konstrukcyjnych (tab.)
prêdkoœci roboczej maszyny i jej szerokoœci roboczej
równej 1,2 m oraz przyjêtej œredniej liczbie prêtów na 1 m
w iloœci 100 szt. z nastêpuj¹cej zale¿noœci [5]:

n

d

d

v B

k

n

pd

pg

m

0

-1

-1

-1

-1

Zespó³ wi¹¿¹cy

2

k = B·v ·km 0 [szt· ]                                                           (3)s
-1

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŒNA 3/2009



wyznaczono teoretyczne obci¹¿enie aparatu wi¹¿¹cego, które
zawar³o siê w przedziale 99,6-166,8 szt·s . Wiklina jest
najczêœciej uprawiana rzêdowo w rozstawie 750 mm, daje to
dwa rzêdy na przejazd i znacznie zmniejsza teoretyczne
obci¹¿enie aparatu wi¹¿¹cego.

Gotowe, zwi¹zane wi¹zki s¹ przez przenoœnik transportu-
j¹cy (rys. 4) wyrzucane i uk³adane na polu w odleg³oœci
pozwalaj¹cej na swobodny kolejny przejazd agregatu. Jest to
przenoœnik taœmowy z wysokimi burtami, o rozstawie bêbnów
2000 mm. Œrednica bêbna napêdowego wynosi = 90 mm.
Przenoœnik jest napêdzany silnikiem hydraulicznym i pracuje
ze sta³¹ prêdkoœci¹ obrotow¹ = 138,3 min , daje to prêdkoœæ
liniow¹ wg zale¿noœci (2) równ¹ 0,65 m·s . S¹ to parametry
pracy przenoœnika zapewniaj¹ce jego w³aœciw¹, niezak³ócan¹
pracê podczas ca³ego procesu technologicznego.

W wyniku analizy tendencji rozwojowych konstrukcji
maszyn do zbioru roœlin wysoko³odygowych opracowano za³o-
¿enia konstrukcyjne nowej maszyny do zbioru i wi¹zkowania
wikliny plecionkarskiej. Na ich podstawie opracowano doku-
mentacjê techniczn¹ i wykonano prototyp maszyny. Nowy
prototyp maszyny do koszenia i automatycznego wi¹zkowania
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Rys. 3. Aparaty wi¹¿¹ce i rogatka oporowa maszyny do kosze-
nia i automatycznego wi¹zkowania wikliny plecionkarskiej
Fig. 3. Binding devices and the resisting toll-bar of the sheaf-
binder harvesting machine for wicker
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THE ANALYSIS OF TECHNICAL PARAMETERS OF THE SHEAF-BINDER

HARVESTING MACHINE FOR WICKER

Summary

In Poland the harvest of the wicker is not large scale degree mechanized yet. Many planters employ to the harvest the workers which used to
manual cutting devices. Some planters to the willow harvest adapt machines which normally harvest other plants, e. g. sheaf-binders, knife grass
mower. The Industrial Institute of Agricultural Engineering in Poznan wanted to meet the wicker producers needs worked out and constructed the
sheaf-binder harvesting machine for wicker.

wikliny plecionkarskiej jest pierwszym takim urz¹dzeniem
w Polsce i UE. Do podstawowych innowacyjnych zalet maszy-
ny nale¿¹: nowatorska koncepcja chwytania i przemieszczania
pêdów wikliny w pozycji pionowej, ca³kowite zautomatyzo-
wanie procesu œcinki, formowania w wi¹zki i wi¹zania wikliny
plecionkarskiej. Wprowadzenie na rynek przedstawionej
konstrukcji przyczyni siê do rozwoju upraw wikliny plecion-
karskiej w Polsce. Maszyna ta pozwoli obni¿yæ koszty zbioru
plonu, zastêpuj¹c pracê rêczn¹. Czynny udzia³ w konstru-
owaniu tej maszyny brali przedstawiciele plantatorów. Dziêki
ich praktycznym uwagom powsta³ produkt, który w zupe³noœci
odpowiada potrzebom.

Konstruktorzy maszyny zamierzaj¹ podj¹æ próby zastoso-
wania jej do zbioru innych, podobnych do wikliny plecionkar-
skiej roœlin uprawnych.
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Rys. 4. Przenoœnik transportuj¹cy z silnikiem i przek³adni¹
napêdow¹ maszyny do koszenia i automatycznego
wi¹zkowania wikliny plecionkarskiej
Fig. 4. Transporting band conveyor with the hydraulic engine
and worm gear of the sheaf-binder harvesting machine for
wicker
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