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Streszczenie

W pracy przedstawiono rozwi¹zania techniczne zespo³ów tn¹cych oferowanych przez krajowych i zagranicznych producentów
pras zwijaj¹cych. Opisano równie¿ budowê i dzia³anie zespo³u tn¹cego sk³adaj¹cego siê z biernych no¿y i podajnika obrotowego.

ZESPO£Y TN¥CE W PRASACH ZWIJAJ¥CYCH

Wprowadzenie

Przegl¹d zespo³ów tn¹cych stosowanych w prasach
zwijaj¹cych

Intensywny rozwój produkcji zwierzêcej opiera siê przede
wszystkim na rozwoju sposobów produkcji pasz. Produkcja
mleka wysokiej klasy oraz rachunek ekonomiczny spowodo-
wa³y potrzebê wytwarzania, przechowywania i konserwacji
pasz o najwy¿szej jakoœci. Znaczn¹ rolê wœród pasz odgrywaj¹
kiszonki oraz sianokiszonki, które stanowi¹ podstawow¹ paszê
w chowie byd³a. Wprowadzenie do prac zwi¹zanych z produ-
kcj¹ kiszonek maszyn i urz¹dzeñ technicznych pozwala na
szybki i terminowy zbiór plonów przeznaczonych na paszê dla
zwierz¹t. Sposób i termin zbioru ma decyduj¹cy wp³yw na
zmniejszenie strat pokarmowych w roœlinach, a poddanie
zielonek odpowiednim zabiegom konserwuj¹cym umo¿liwia
ich przechowywanie przez d³u¿szy czas bez obni¿enia wartoœci
paszowej. Pasza taka mo¿e byæ skarmiana przez wiêksz¹ czêœæ
roku. Od lat 90. XX. wieku lansowana jest metoda sporz¹-
dzania kiszonek w belach cylindrycznych owiniêtych foli¹ [4].
Ci¹g³y wzrost zainteresowania t¹ metod¹ poœród hodowców
byd³a zmusza producentów pras zwijaj¹cych do stosowania
coraz to nowszych rozwi¹zañ konstrukcyjnych. Prasa zwijaj¹-
ca pos³u¿yæ mo¿e nie tylko do zbioru s³omy, czy siana, ale
równie¿ do zbioru podsuszonej zielonki z przeznaczeniem do
zakiszania w belach cylindrycznych owiniêtych foli¹.

Prasy zwijaj¹ce wyposa¿ane s¹ w zespo³y rozdrabniaj¹ce
(tn¹ce) zbierany materia³. Pocz¹tkowo w zespo³y tn¹ce wypo-
sa¿ano prasy ze sta³¹ komor¹ prasowania. Decydowa³y o tym
m.in. prostsza konstrukcja komory prasowania, brak trudnoœci
z rozpoczêciem zwijania beli oraz ma³a wra¿liwoœæ na
wilgotnoœæ i nierównomiernoœæ roz³o¿enia zielonki w wale [3].

Do niedawna w prasach zwijaj¹cych mo¿na by³o spotkaæ
bijakowy zespó³ rozdrabniaj¹cy lub zespó³ sk³adaj¹cy siê
z biernych no¿y osadzonych na walcu podaj¹cym. Oba zespo³y
ze wzgl¹du na ma³¹ uniwersalnoœæ nie zyska³y wielu
zwolenników. Wzrost zainteresowania produkcj¹ siano-
kiszonek w belach owiniêtych foli¹ doprowadzi³ do opraco-
wania przez konstruktorów uniwersalnego, ³atwego w obs³u-
dze zespo³u tn¹cego. Obecnie najczêœciej spotykanym rozwi¹-
zaniem w praktyce jest zespó³ tn¹cy sk³adaj¹cy siê z biernych
no¿y i podajnika obrotowego (rys. 1).

Zespó³ ten zamontowany jest bezpoœrednio za podbie-
raczem 1, a g³ównymi elementami sk³adowymi s¹ bierne no¿e 3
oraz podajnik obrotowy 2 (³adowacz bêbnowy, rotor, wirnik).
Podajnik obrotowy zbudowany jest z bêbna, na obwodzie
którego zamocowane s¹ palce w postaci dwu-, lub trój-
ramiennej gwiazdy, stanowi¹cej element przeciwtn¹cy.

Rys. 1. Schemat zespo³u tn¹cego w prasie zwijaj¹cej [1]:
1 - podbieracz, 2 - ³adowacz (podajnik) bêbnowy, 3 - nó¿,
4 - mechanizm zabezpieczaj¹cy no¿e
Fig. 1. Scheme of cutting mechanism in a round-bale press [1]:
1 - pick-up, 2 - drum loader (feeder), 3 - knife, 4 - knives pro-
tection mechanism

Rys.2. U³o¿enie palców podajnika w zespole tn¹cym [1]:
a) sinusoidalnie, b) wzd³u¿ linii œrubowej
Fig. 2. Placement of the feeder fingers in the cutting mechanism
[1]: a) sinusoidal, b) along helical line



Kszta³t oraz sposób u³o¿enia palców na obwodzie bêbna
podajnika jest jedn¹ z podstawowych cech ró¿ni¹c¹ prasy
zwijaj¹ce z zespo³em tn¹cym poszczególnych producentów
krajowych i zagranicznych. U³o¿enie palców podajnika
sinusoidalne (rys. 2a) powszechnie stosowane jest m.in. przez
Krone, Fendt, Unia Group. Innym czêsto spotykanym rozwi¹-
zaniem jest podajnik obrotowy z palcami u³o¿onymi wzd³u¿
linii œrubowej, gdzie palce mog¹ wystêpowaæ w grupach
przesuniêtych wzglêdem siebie (rys. 2b).

Rzadziej spotykane s¹ prasy zwijaj¹ce wyposa¿one w po-
dajnik obrotowy, gdzie palce u³o¿one s¹ w kszta³t litery
„W” (rys. 3a). Takie rozwi¹zanie mo¿emy spotkaæ w prasach
firmy Case oraz New Holland. Stosowane obecnie konstrukcje
podajnika gwarantuj¹ równomierne obci¹¿enie rotora na ca³ej
jego d³ugoœci oraz zapewniaj¹ p³ynne podawanie materia³u na
ca³ej szerokoœci komory prasowania.

Rys. 3. Widok podajnika obrotowego prasy [1]: a) Case RB 344
R, b) Claas Rollant 355 RC, c) Krone Round Pack 1250 Multi
Cut, d) Galignani GA V6
Fig 3. View of rotary packer in press [1]: a) Case RB 344 R,
b) Claas Rollant 355 RC, c) Krone Round Pack 1250 Multi Cut,
d) Gallignani GA V6

Liczba no¿y zastosowana w zespole tn¹cym mo¿e byæ
ró¿na i w zale¿noœci od producenta mo¿emy mieæ do dyspo-
zycji od 11 do 26 sztuk, z mo¿liwoœci¹ w³¹czania ich w gru-
pach. Przy zbiorze s³omy lub siana, gdy nie zachodzi
koniecznoœæ rozdrabniania materia³u, no¿e mog¹ byæ ca³ko-
wicie wy³¹czone z procesu zbioru. W zespole tn¹cym zmienno-
komorowej prasy SIPMA Z-599 znajduje siê 11 no¿y indywi-
dualnie zabezpieczonych przed przeci¹¿eniem i uszkodzeniem
przy ewentualnym natrafieniu na kamieñ lub inn¹ przeszkodê.
Dziêki ³atwemu systemowi demonta¿u czêœci no¿y istnieje
mo¿liwoœæ regulacji teoretycznej d³ugoœci ciêcia materia³u od
10 cm. W przypadku, gdy nie jest wskazane rozdrabnianie
materia³u, np. przy prasowaniu s³omy, wówczas za pomoc¹
hydrauliki mo¿na ca³kowicie wyeliminowaæ no¿e z procesu
zbioru. Prasa DF 1,8 DD firmy Unia Group posiada sta³¹
komorê prasowania i jest wyposa¿ona w 14 niezale¿nie
zamocowanych no¿y, indywidualnie zabezpieczonych przed
przeci¹¿eniem. Uk³ad no¿y pozwala na uzyskanie zmiennej
d³ugoœci sieczki przez czêœciowy demonta¿ no¿y, przy czym
minimalna, teoretyczna d³ugoœæ ciêcia wynosi 70 mm.
Mo¿liwy jest równie¿ ca³kowity demonta¿ zespo³u no¿y, jeœli
zajdzie taka koniecznoœæ. Zespó³ tn¹cy prasy Kuhn FB 2135
HydroProtect sk³ada siê z 23 no¿y, z funkcj¹ grupowego
za³¹czania w liczbie: 0, 11, 12, i 23 sztuk, co umo¿liwia
uzyskanie sieczki o teoretycznej d³ugoœci min. 45 mm. Jeœli do
zespo³u tn¹cego przedostanie siê cia³o obce, ka¿dy z no¿y mo¿e
zostaæ indywidualnie cofniêty [1].

Aby unikn¹æ uszkodzenia no¿y, ka¿dy z nich indywidualnie
zabezpieczony jest przed przeci¹¿eniem w sposób mechani-
czny (rys. 4a) lub hydrauliczny (rys. 4b), w zale¿noœci od wypo-
sa¿enia danej prasy. Spotykane jest równie¿ grupowe
zabezpieczenie (rys. 4c), gdzie pojedynczy element zabezpie-
czaj¹cy odpowiada za prawid³ow¹ pracê dwóch lub kilku no¿y.

Rys. 4. Zabezpieczenia no¿y zespo³u tn¹cego przed
uszkodzeniem [1]: a) indywidualny mechaniczny prasy Kuhn
FB 2125 OptiCut, b) indywidualny hydrauliczny prasy Vicon
RF 2235 OptiCut, c) grupowy mechaniczny w prasie Kuhn VB
2160 OptiCut; 1 - sprê¿yna, 2 - nó¿, 3 - palce podajnika obroto-
wego, 4 - akumulator hydrauliczny, 5 - mechanizm sprê¿ynowy
Fig. 4. Ways of protection of cutting knives against damages
[1]: a) individual, mechanical of Kuhn Press type FB 2125
OptiCut, b) individual, hydraulic of Vicon Press type RF 2235
OptiCut, c) of group, mechanical at Kuhn Press type VB 2160
OptiCut; 1 - spring, 2 - knife, 3 - fingers of rotary packer,
4 - hydraulic battery, 5 - spring mechanism

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŒNA 4/2010



Dzia³anie mechanicznego zespo³u zabezpieczaj¹cego
przedstawiono na rys. 5.

Po napotkaniu na niepo¿¹dane cia³o obce 2, np.: kamieñ,
nó¿ 1 odchyla siê dziêki zadzia³aniu mechanizmu zabezpie-
czaj¹cego, w tym przypadku sprê¿yny 3. Gdy cia³o obce
zostanie usuniête, nó¿ powraca do pozycji roboczej. Zasada
dzia³ania hydraulicznego zabezpieczenia no¿y jest niemal¿e
identyczna. Rolê sprê¿yny pe³ni tu akumulator hydrauliczny,
który przejmujê energiê powsta³¹ w wyniku dzia³ania cia³a
obcego na zespó³ tn¹cy.

Rys. 5. Schemat dzia³ania mechanicznego zespo³u zabez-
pieczaj¹cego nó¿ przed uszkodzeniem [1]: 1 - pojedynczy nó¿,
2 - sprê¿yna, 3 - cia³o obce
Fig. 5. Mechanical protection of knife unit - scheme of working
[1]: 1 - individual knife, 2 - spring, 3 - strange body
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CUTTING MECHANISMS IN THE ROUND-BALE PRESSESS

Summary

This article presents the technical solutions of a cutting mechanisms among national and foreign manufacturers of round-bale
presses. The construction and rules of work of cutting apparatus consisting of passive knives and rotary packer.
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