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Streszczenie

W artykule dokonano podzia³u owijarek ze wzglêdu na, sposób za³adunku bel na stó³ roboczy oraz wspó³pracê z ci¹gnikiem jako
zawieszane i przyczepiane oraz wspó³pracuj¹ce bezpoœrednio z prasami zwijaj¹cymi. Opisano budowê i dzia³anie maszyn.

ANALIZA MO¯LIWOŒCI WYKORZYSTANIA
RÓ¯NEGO TYPU OWIJAREK DO BEL

PODSUSZONEJ ZIELONKI

Stosowane s¹ ró¿norodne kryteria podzia³u i klasyfikacji
owijarek. W opublikowanym artykule [1] zwrócono uwagê, i¿
jedno z istotniejszych kryteriów podzia³u owijarek mo¿e sta-
nowiæ sposób za³adunku bel na stó³ roboczy, zgodnie z którym
mo¿na wyró¿niæ:
- owijarki bez w³asnych urz¹dzeñ za³adunkowych,

wymagaj¹ce zewnêtrznego za³adunku,
- owijarki z w³asnymi urz¹dzeniami roz³adunkowymi,
- owijarki wykorzystuj¹ce stó³ roboczy do za³adunku.

W decyduj¹cym stopniu wp³ywa to na mo¿liwoœæ ich
wykorzystania, czyni¹c z tych maszyn owijarki uniwersalne,
czyli pozwalaj¹ce na ich wykorzystanie w obrêbie
gospodarstwa lub w polu, b¹dŸ owijarki specjalistyczne
przystosowane tylko do pracy w warunkach polowych.

Napêd zespo³ów roboczych owijarki stacjonarnej mo¿e byæ
przekazany od ci¹gnika lub motoreduktora napêdzanego
silnikiem elektrycznym, albo spalinowym. W owijarkach tego
typu za³adunek bel odbywa siê najczêœciej za pomoc¹ zamonto-
wanego na ci¹gniku ³adowacza czo³owego z urz¹dzeniem do
chwytania bel (rys. 1), natomiast wy³adunek owiniêtej beli
nastêpuje przez pochylenie sto³u.

Owijarki z w³asnymi urz¹dzeniami za³adowczymi wyko-
rzystywane s¹ zasadniczo do owijania bel na ³¹ce, w miejscu
prasowania. Urz¹dzenia te mog¹ realizowaæ za³adunek z ty³u,
z boku lub z przodu. Jedynie za³adunek z boku, wykonywany

Rys. 1. Za³adunek bel na owijarkê z zastosowaniem ³adowacza
czo³owego z chwytakiem
Fig. 1. Loading of bale to round bale wrapper with use of front
loader with grapple fork

jest za pomoc¹ urz¹dzenia za³adowczego, natomiast tylny lub
przedni za³adunek odbywa siê z udzia³em wychylnego sto³u.

W maszynach zawieszanych i przyczepianych do ci¹gnika
czêsto stosuje siê ³adowacze w postaci przegubowego ramie-
nia, a podczas za³adunku stó³ jest ustawiany hydraulicznie
w po³o¿enie ukoœne wzglêdem ziemi. Bela zostaje wtoczona na
pochylony stó³ i przytrzymywana do momentu jego powrotu do
po³o¿enia poziomego. Po owiniêciu beli podobnie, ale w od-
wrotnej kolejnoœci, odbywa siê roz³adunek (rys. 2a).

W owijarkach z bocznym za³adunkiem wykorzystywany
jest ³adowacz wid³owy podnosz¹cy belê z ziemi i uk³adaj¹cy na
stole roboczym. W niektórych owijarkach dla u³atwienia roz³a-
dunku i zapobiegniêcia uszkodzeniu folii, montuje siê za
sto³em roboczym dodatkow¹ matê. Niekiedy z ty³u zamonto-
wana jest rolka lub hydraulicznie uruchamiana p³yta, która

Rys. 2. Owijarki z za³adunkiem: a - tylnym, b - bocznym
Fig. 2. The round bale wrappers with rear loading (a) and side
loading

a)

b)
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obraca owiniêt¹ belê i ustawia j¹ na powierzchni p³askiej
(rys. 2b). Zapobiega to staczaniu siê beli przy pracy na zboczu
oraz zmniejsza ryzyko uszkodzenia lub zawilgocenia, ze
wzglêdu na wiêksz¹ liczbê warstw folii na powierzchni
czo³owej beli.

Owijarki z urz¹dzeniem za³adowczym zamontowanym
z przodu mog¹ wspó³pracowaæ z ci¹gnikiem i wówczas
owijarka jest ustawiona bocznie. Jako przyk³ad mo¿e s³u¿yæ
owijarka 1520 Sideliner produkcji firmy ELHO, która wypo-
sa¿ona jest w odchylane hydraulicznie ramiona zakoñczone
tarczami z zêbami chwytnymi (rys. 3a). W tym uk³adzie urz¹-
dzenie za³adowcze i zespo³y robocze owijarki ustawione s¹
z boku ci¹gnika. Jednak¿e hydraulicznie sterowany dyszel
zapewnia przestawienie maszyny z bocznego w liniowe. Takie
po³o¿enie umo¿liwia wspó³pracê z pras¹ i owijanie bel bezpo-
œrednio wyrzuconych z komory prasowania (rys. 3b). Pokazana
tu owijarka firmy Mc Hale jest wyposa¿ona w hydraulicznie
sterowany podajnik w postaci odpowiednio ukszta³towanej
rury.

Z myœl¹ o owijaniu bel w warunkach polowych
skonstruowano owijarki zamontowane na prasach tzw.
kompaktowe (rys. 4). Bela z prasy zostaje przekazana na stó³
owijarki przy udziale urz¹dzenia za³adowczego. Owijanie beli
odbywa siê podczas ruchu agregatu, co umo¿liwia jednoczesne
zwijanie beli nastêpnej. Po zakoñczeniu formowania beli - na
postoju - nastêpuje owijanie sznurkiem beli w prasie oraz
wy³adunek beli owiniêtej foli¹ przez pochylenie sto³u owijarki.
Dalej cykl pracy powtarza siê. Owijarki zamontowane na
prasie (kompaktowe, inaczej nabudowane) produkowane s¹

Rys. 3. Owijarki z za³adunkiem: a - czo³owym, b - czo³owym we
wspó³pracy z pras¹
Fig. 3. The round bale wrappers with front loading (a) and font
loading with cooperating baler (b)

a)

b)

przez szereg wytwórców. Firma Krone produkuje prasê
z owijark¹ Combi Pack 1500 V Multi Cut. Firma Vicon oferuje
dwa rodzaje tego typu maszyn - sta³okomorow¹ RF 135 3D-
Pack owijaj¹c¹ bele o œrednicy 125 mm oraz zmienno-
komorow¹ RV 1601 3D-pack owijaj¹c¹ bele o œrednicy 80 do
150 mm. Tak¿e firma Tellefsdal ma w swojej ofercie prasê z na-
budowan¹ owijark¹ Autowrap Combi 3130. Dla uzyskania
du¿ej szybkoœci owijania urz¹dzenia s¹ wyposa¿one w podwój-
ne ramiona owijaj¹ce zapewniaj¹ce trójosiowe owijanie foli¹.
Te du¿e i ciê¿kie maszyny s¹ umieszczane na podwoziu typu
tandem wyposa¿onym w niskociœnieniowe ogumienie. Wed³ug
badañ niemieckich [2], pozwalaj¹ one, przy zbiorze podsuszo-
nej zielonki, na uzyskanie wydajnoœci do 21,5 t/h.

Osobliwym rozwi¹zaniem jest uniwersalna maszyna do
zwijania bel zielonki z jednoczesnym ich owijaniem, czyli
prasoowijarka BIO (Bale in One), któr¹ w 2000 r. wprowadzi³a
na rynek firma Taarup wchodz¹ca w sk³ad norweskiego koncer-
nu Kverneland (rys. 5). Maszyna jest przyczepiana do ci¹gnika,
wyposa¿ona w podbieracz podsuszonej zielonki z wa³ka o sze-
rokoœci roboczej 1,9 m oraz zespó³ rozdrabniaj¹cy z 14 no¿ami.
Komora zwijania o œrednicy 1,25 m i szerokoœci 1,22 m wypo-
sa¿ona jest w 18 walców o œrednicy 190 mm. Po uformowaniu
beli podnoszona jest ku górze wierzchnia czêœæ komory zwija-
nia. Bela obraca siê, a wokó³ niej przesuwaj¹ siê dwa ruchome
ramiona prowadz¹ce pasy folii. Po owiniêciu pod³oga komory
zwijania zostaje opuszczona ku ziemi i bela delikatnie zsuwa
siê na ziemiê. Czas na³o¿enia 6 warstw folii wynosi 15-20
sekund. Dziêki temu czas sporz¹dzania 1 beli sprawdzony w
warunkach produkcyjnych wyniós³ 113 s, a wiêc równie d³ugo
jak w konwencjonalnej prasie sam proces prasowania [4].

Rys. 4. Owijarka nabudowana na podwoziu prasy firmy New
Holland compact
Fig. 4. The round bale wrapper located on the New Holland
compact baler chassis

Rys. 5. Prasoowijarka BIO firmy Taarup
Fig. 5. The Taarup BIO balerwrapper
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Rys. 6. Owijarka 998 firmy McHale
Fig. 6. The McHale 998 round bale wrapper

Owijarka 998 irlandzkiej firmy McHale jest wysoko-
wydajn¹ maszyn¹ uniwersaln¹ do bel okr¹g³ych i prostopad³o-
œciennych (rys. 6). Maszyna jest wyposa¿ona w taœmowy
przenoœnik podbieraj¹cy do za³adunku bel na stó³ oraz
podwójne ramiona z rolkami [5]. Ponadto posiada hydrauli-
czne urz¹dzenie obcinaj¹ce i przytrzymuj¹ce foliê, dziêki
czemu nie jest wymagane ponowne rêczne nastawianie folii.
Owijarka jest napêdzana od WOM ci¹gnika i wyposa¿ona
w pe³ny uk³ad hydrauliczny. Maszyna 998 owija pojedyncze
bele o wymiarach od 80 x 70 do 160 x 120 cm. Mo¿liwe jest
owijanie podwójnych bel, co zwiêksza wydajnoœæ owijania, ale
przede wszystkim przyczynia siê do zmniejszenia jednostko-
wego zu¿ycia folii. Przebieg owijania mo¿e byæ obserwowany
na monitorze kontrolnym umiejscowionym w kabinie
ci¹gnika. Urz¹dzenie steruj¹ce pozwala kierowcy zmieniæ
parametry zwi¹zane z wymiarami bel i liczbê warstw folii. Po
wprowadzeniu nastawieñ uruchomiony proces owijania
realizowany jest automatycznie. Opatentowane przez firmê
urz¹dzenie pomiarowe k¹ta ustawienia rolek zapewnia sta³e,
jednolite owijanie, niezale¿nie od kszta³tu i wymiarów beli.

Na rys. 7 pokazana jest owijarka NHK 600 3D Stargate.
Bele s¹ pobierane z pod³o¿a chwytakiem dwuramiennym
i dostarczane do przenoœnika umieszczonego w dolnej czêœci
ramy maszyny, który transportuje je do zamontowanej na
koñcu owijarki [6]. Bele w liczbie 6 szt. s¹ dowo¿one, owijane
i uk³adane na skraju pola. Wed³ug danych producenta wydaj-
noœæ tej maszyny wynosi 40 bel/godz. Ponadto maszyna mo¿e

Rys. 7. Owijarka NHK 600 3D Stargate
Fig. 7. The NHK 600 3D Stargate round bale wrapper

byæ wykorzystana do przewo¿enia kiszonki i rozwijania bel
w miejscu skarmiania.

Ta sama firma proponuje do owijania bel w polu zastoso-
wanie dwóch owijarek, z których jedna jest zamocowana na
tylnym TUZ ci¹gnika, a druga na wysiêgnikach ³adowacza czo-
³owego (rys. 8). W czasie przewo¿enia bele s¹ owijane i grupo-
wane po kilka sztuk w okreœlonych miejscach pola dla uspra-
wnienia póŸniejszego za³adunku bel na œrodki transportowe.

Owijarki szeregowe nie s¹ wyposa¿one w urz¹dzenia za³a-
dunkowe. Zarówno badania jak i doœwiadczenia z praktyki
wykazuj¹, ¿e przy dobrej organizacji pracy mo¿na uzyskaæ
bardzo dobr¹ jakoœæ owiniêcia, jak równie¿ wydajnoœæ pracy,
nawet w przypadku zbioru zielonki z u¿ytków o zró¿nico-
wanych powierzchniach i po³o¿onych w odleg³ych miejscach
[7]. Wed³ug danych producentów tego typu owijarek
wydajnoœæ godzinowa wynosi 90 bel okr¹g³ych lub 120 bel
prostopad³oœciennych ustawionych parami

Ponadto oszczêdnoœæ folii w porównaniu z owijaniem poje-
dynczych bel okr¹g³ych, wynosi do 50%, natomiast w przypa-
dku bel prostopad³oœciennych, gdy owija siê jednoczeœnie dwie
bele ustawione jedna na drugiej, nawet do 70% [3]. Pomimo
tych oczywistych korzyœci z tytu³u mniejszego zu¿ycia folii
i wysokiej wydajnoœci maszyny ten sposób nie znajduje szer-
szego zastosowania w praktyce.

Dla u³atwienia kontroli przebiegu procesu owijarki
wyposa¿one s¹ w liczniki obrotów oraz liczby owiniêtych bel.
W prostszych rozwi¹zaniach sterowanie zespo³ami roboczymi
odbywa siê za pomoc¹ linek z kabiny ci¹gnika lub rêcznie,
sterownikami hydraulicznymi umieszczonymi w kabinie
ci¹gnika lub w maszynie.

W owijarkach o wy¿szym standardzie maj¹ zastosowanie
nastêpuj¹ce rodzaje sterowania:
- sterowanie elektrohydrauliczne,
- sterowanie automatyczne przy zastosowaniu zaprogramo-

wanego komputera pok³adowego,
- sterowanie zdalne podczerwieni¹ (tylko w przypadku stero-

wania komputerowego).
Elektroniczne wyposa¿enie owijarki obejmuje równie¿:

- automatyczne urz¹dzenie przerywaj¹ce pracê maszyny
w razie braku beli,

Rys. 8. Dwie owijarki zamontowane na ³adowaczu czo³owym
i tylnym TUZ
Fig. 8. Two round bale wrappers mounted on the front loader
and rear three-point linkage

.
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- automatyczne urz¹dzenie do nak³adania i przecinania folii,
- monitor pok³adowy.

Przy pe³nej automatyzacji wprowadzenie do komputera
rozkazu za³adunku beli uruchamia ci¹g wszystkich operacji.
Automatyzacja owijarki pozwala na zredukowanie obs³ugi do
jednej osoby, której zadaniem jest tylko dostarczenie i odbiór
beli po owiniêciu.

Z przeprowadzonego przegl¹du wynika, ¿e dominuj¹cym
wyrobem s¹ owijarki do pojedynczych bel przystosowane do
owijania stacjonarnego lub w warunkach polowych.
Owijarki bez w³asnych urz¹dzeñ za³adunkowych przewidziane
s¹ do owijania stacjonarnego, które przeprowadza siê
najczêœciej w pobli¿u miejsca skarmiania. Z uwagi na organi-
zacjê pracy oraz uzyskiwan¹ wydajnoœæ poszczególnych
etapów procesu przygotowywania kiszonki, czêsto dokonuje
siê stacjonarnego owijania kilkunastu czy kilkudziesiêciu bel
podsuszonej zielonki w kilku miejscach bezpoœrednio na ³¹ce.
Pozwala to na skrócenie odleg³oœci transportu bel dostarcza-
nych do owijania. Dziêki temu lepiej mo¿na wykorzystaæ czas
pracy owijarki, która mo¿e byæ eksploatowana bez przestojów.
Czêsto, przy w³aœciwym rozplanowaniu miejsc owijania,
mo¿na zrezygnowaæ lub ograniczyæ stosowanie wózków czy
przyczep do przewo¿enia bel. Jeœli prasa zwijaj¹ca
pozostawiaæ bêdzie bele w tej samej linii, to bêd¹ one mog³y
byæ dostarczane do owijania ³adowaczem - bez wykorzystywa-
nia przyczep. Gotowe bele mog¹ przez pewien czas pozostawaæ
na ³¹ce, póŸniej s¹ przewo¿one do gospodarstwa. Ten rodzaj
organizacji pracy jest ju¿ obecnie stosowany w wielu
specjalistycznych gospodarstwach w naszym kraju. Dodaæ tu
te¿ warto, ¿e gotowe bele kiszonki s¹ przedmiotem handlu
miêdzy rolnikami, gdy¿ stanowi¹ produkt o wysokim stopniu
standaryzacji.

Wysok¹ jakoœæ kiszonki mo¿na uzyskaæ pod warunkiem
spe³nienia podstawowych zasad. Dotycz¹ one w pierwszej
kolejnoœci wysokiej jakoœci surowca przeznaczonego do
zakiszania, czyli podsuszonej zielonki, a nastêpnie niezw³o-
cznego po uformowaniu beli (nie póŸniej ni¿ 2 godziny) szcze-
lnego owiniêcia, co najmniej czterema warstwami folii i kon-
troli tej szczelnoœci w okresie przechowywania. Wymóg ten
jest spe³niony przy zastosowaniu wydajnej prasoowijarki lub
prasy z nabudowan¹ lub przyczepian¹ owijark¹, gdzie proces
owijania odbywa siê natychmiast po uformowaniu beli.
Owijarki zamontowane na prasie, u nas jeszcze niepopularne,
s¹ stosowane w krajach Europy Zachodniej na zasadzie

zespo³owego u¿ytkowania lub œwiadczenia us³ug. Wówczas
us³ugodawca wykonuje zbiór i owijanie w trakcie jednego
przejazdu, natomiast rolnik we w³asnym zakresie realizuje
operacje poprzedzaj¹ce, czyli koszenie z obróbk¹ pokosów
i zgrabianie, a nastêpnie zbiór bel i transport do miejsca sk³ado-
wania. Operacje koñcowe nale¿y wykonaæ starannie i ostro¿-
nie, aby unikn¹æ uszkodzenia folii

Podobnie owijarki szeregowe s¹ przeznaczone dla
gospodarstw posiadaj¹cych du¿y area³ u¿ytków zielonych, do
wspólnego u¿ytkowania lub do œwiadczenia us³ug. Jak wspom-
niano wczeœniej, ten sposób owijania nie znalaz³ szerszego
zastosowania w praktyce, chocia¿ wykazuje wiele zalet,
a przede wszystkim pozwala uzyskaæ kilkakrotnie wiêksz¹
wydajnoœæ pracy, przy znacznie mniejszym zu¿yciu folii ni¿
przy owijaniu bel pojedynczych. Jednak¿e os³oniête w ten
sposób bele nie mog¹ byæ przeznaczane na sprzeda¿, w odró¿-
nieniu od bel, z których ka¿da owiniêta jest foli¹ oddzielnie.

Podkreœlana niekiedy zaleta, zawarta najczêœciej w materia-
³ach reklamowych producentów folii, odnoœnie uniemo¿li-
wienia wyciekania soków kiszonkowych jest dyskusyjna.
Istota sporz¹dzania kiszonki tkwi bowiem w podsuszeniu
zielonki do wymaganej wilgotnoœci (oko³o 60%), co eliminuje
wytwarzanie a zatem i wyciekanie soku kiszonkowego.

.
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ANALYSIS OF POSSIBILITIES TO USE DIFFERENT ROUND BALE WRAPPERS TO

PREPARE BALES WITH HALF-DRIED GREEN FODDER

Summary

The paper presents review of round bale wrappers including such aspects as: loading of table with bale, mounted and semi-
mounted version of the machinery as well as the wrappers directly connected with round balers. Constructional and operational
aspects of the machines have been described.
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