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Streszczenie

W artykule przedstawiono now¹ maszynê do œcinki roœlin na cele energetyczne o œrednicy ³odygi (pnia) do 7 cm. Œcinarka JSR
750 jest maszyn¹ zawieszan¹ na ci¹gniku rolniczym o mocy oko³o 40 kW, posiadaj¹cym mo¿liwoœæ zasilania obwodu hydrauliki
zewnêtrznej. Do œcinki zastosowano pojedyncz¹ pi³ê tarczow¹ o œrednicy 0,75 m napêdzan¹ od wa³ka odbioru mocy.
Oryginalnym rozwi¹zaniem jest napêdzany hydraulicznie mechanizm œlimakowy uk³adaj¹cy œciête roœliny równolegle do
kierunku jazdy, wierzcho³kami do przodu. Prace projektowe i próby polowe zosta³y wykonane przy udziale Katedry Maszyn
Rolniczych i Leœnych Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
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NOWA ŒCINARKA DO ROŒLIN ENERGETYCZNYCH

Wymagania Unii Europejskiej w zakresie wykorzystania
biomasy z plantacji szybko rosn¹cych roœlin na cele energe-
tyczne, skutkuj¹ stale zwiêkszaj¹c¹ siê powierzchni¹ upraw
tych roœlin równie¿ w Polsce. W œlad za t¹ tendencj¹ pod¹¿a
wielu dostawców maszyn i urz¹dzeñ dla rolnictwa. Pocz¹tko-
wo niektóre konstrukcje wywodzi³y siê od maszyn do zbioru
wikliny, które tak¿e by³y stosowane do zbioru surowca na cele
energetyczne [1]. Rozwi¹zania te najczêœciej bazuj¹ na urz¹-
dzeniach do zbioru typowych upraw rolniczych (np. kuku-
rydzy). Modyfikowane s¹ w nich elementy œcinaj¹ce oraz
odbieraj¹ce i przenosz¹ce (odk³adaj¹ce) œciête roœliny.
Wiêkszoœæ z obecnie funkcjonuj¹cych maszyn do zbioru roœlin
energetycznych to samojezdne maszyny specjalistyczne.
Ciekawymi konstrukcjami s¹ tak¿e urz¹dzenia zawieszane na
uniwersalnych ci¹gnikach rolniczych. Ich najistotniejsz¹ zalet¹
jest mniejszy koszt nabycia i eksploatacji [2]. Do zbioru na cele
energetyczne roœlin zdrewnia³ych stosuje siê równie¿ maszyny
typowe dla leœnictwa. Do œcinki mo¿na zastosowaæ spalinowe
pilarki ³añcuchowe [3] lub rêczne wycinarki z pi³¹ tarczow¹ na
wysiêgniku [4]. Jednak efektywnoœæ stosowania tych maszyn,
nawet na ma³ych plantacjach, okaza³a siê w¹tpliwa.

Szerokiego przegl¹du technologii pozyskiwania biomasy
na cele energetyczne dokona³ Lisowski [5], w podsumowaniu
stwierdzaj¹c „

”
Tak¹ konstrukcj¹, przeznaczon¹ dla ma³ych plantatorów,

jest œcinarka JSR 750 (rys. 1) do plantacji energetycznych
zawieszana na ci¹gniku rolniczym o mocy oko³o 40 kW, która
zosta³a zaprojektowana przy udziale Katedry Maszyn
Rolniczych i Leœnych Szko³y G³ównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie. Ci¹gnik, z którym agregatowane jest
urz¹dzenie, musi byæ wyposa¿ony w jeden obwód hydrauliki
zewnêtrznej.

W œcinarce JSR 750 wykorzystano uk³ad zawieszenia oraz
przeniesienia napêdu kosiarki rotacyjnej, jednak¿e w celu
umo¿liwienia przestawienia maszyny w po³o¿enie
transportowe zastosowano dodatkow¹ ramê. Dziêki niej
mo¿liwy jest obrót ca³ego korpusu œcinarki o oko³o 90 , co

Dotychczasowe doœwiadczenia, jak i specyfika
polskiego rolnictwa wskazuj¹ na koniecznoœæ wdro¿enia
maszyn, które bêd¹ dostêpne dla w³aœcicieli ma³ych plantacji
oraz pozwol¹ na terminowe i jakoœciowo w³aœciwe wyko-
nywanie wszystkich zabiegów agrotechnicznych, … Zalecane
s¹ ró¿ne technologie w zale¿noœci od wielkoœci uprawy,
istniej¹cych w gospodarstwie maszyn, prowadzenia innej
produkcji, dysponowanymi œrodkami transportowymi i innym
zapleczem technicznym. Ogólnie mo¿na stwierdziæ, ¿e
technologia jednoetapowa jest zalecana na du¿ych
plantacjach, a dwuetapowa na ma³ych.

gwarantuje spe³nienie wymagañ wynikaj¹cych z przepisów
dotycz¹cych transportu maszyn po drogach poblicznych.
Elementem roboczym maszyny jest pi³a tarczowa o œrednicy
0,75 m (rys. 2). Stosuj¹c standardow¹ prêdkoœæ obrotow¹
WOM (540 ) uk³ad przeniesienia napêdu (przek³adnia
k¹towa oraz przek³adnia pasowa) zapewnia dostateczn¹
prêdkoœæ obwodow¹ pi³y (oko³o 80 ), co zapewnia œcinanie
w trakcie jazdy roœlin o œrednicy pnia do 7 cm. Odpowiedni
dobór prêdkoœci obwodowej pi³y tarczowej i prêdkoœci prze-
mieszczania siê agregatu zosta³ potwierdzony w trakcie badañ
terenowych, w czasie których nie stwierdzono wadliwego
funkcjonowania zespo³u tn¹cego œcinarki.

Budowa œcinanej kêpy roœlin energetycznych wyklucza
stosowanie uchylnych os³on zespo³u tn¹cego, i jak pokazuje

Rys. 1. Œcinarka JSR 750 zawieszona na ci¹gniku Ursus C-360 -
widok ogólny: 1 - ci¹gnik, 2 - trzypunktowy uk³ad zawieszenia,
3 - rozdzielacz hydrauliczny, 4 - silnik hydrauliczny napêdu po-
dajnika œlimakowego, 5 - os³ona przek³adni pasowej napêdu
pi³y tarczowej, 6 - ramiê zawieszenia pi³y tarczowej, 7 - os³ona
pi³y tarczowej, 8 - pi³a tarczowa, 9 - ko³o kopiujace œcinarki,
10 - prowadnica œciêtych pêdów, 11 - podajnik œlimakowy,
12 - rama zespo³u uk³adajacego (podajnik œlimakowy i prowa-
dnica œcietych pêdów)
F
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ig. 1. Harvester JSR 750 mounted on tractor Ursus C-360 -
general view: 1 - tractor, 2 - three-point hitch, 3 - hydraulic
distributor, 4 - hydraulic motor of drive of screw feeder,
5 - housing of the saw blade belt drive gear, 6 - suspension arm
of saw blade, 7 - saw blade guard, 8 - saw blade, 9 - land wheel,
10 - guide of truncated shoots, 11 - screw feeder, 12 - frame of
laying assembly (screw feeder and cut stems guide)
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rys. 2 pi³a tarczowa na oko³o obwodu jest nieos³oniêta.
Stwarza to pewne zagro¿enie w przypadku niezgodnego z in-
strukcj¹ obs³ugi u¿ytkowania maszyny, jest to jednak rozwi¹-
zanie stosowane w wielu tego typu maszynach. Zespó³ tn¹cy
zosta³ natomiast wyposa¿ony w zestaw os³on i prowadnic,
których celem jest prawid³owe naprowadzenie œcinanych
roœlin na ostrze pi³y. Wysokoœæ ustawienia zespo³u tn¹cego
regulowane jest za pomoc¹ ko³a kopiuj¹cego (rys. 1).

Ciekawym, innowacyjnym rozwi¹zaniem zastosowanym
w omawianej œcinarce jest zespó³ zapewniaj¹cy prawid³owe
u³o¿enie œciêtych roœlin. Producent za³o¿y³, ¿e œciête ³odygi
uk³adane bêd¹ równolegle do œcinanych rzêdów roœlin czêœci¹
wierzcho³kow¹ w kierunku jazdy. Sposób u³o¿enia œciêtych
roœlin wymuszany jest tak¿e specjaln¹ prowadnic¹ umie-
szczon¹ po prawej stronie wzd³u¿ ci¹gnika, a¿ przed jego
przedni¹ oœ. Element ten zapobiega tak¿e po³o¿eniu œciêtej
³odygi na kabinê i czêœæ silnikow¹ ci¹gnika. Skierowanie
czêœci wierzcho³kowej pêdu w kierunku jazdy agregatu jest

¾

Rys. 2. Zespó³ tn¹cy œcinarki: 1 - przek³adnia pasowa napêdu
pi³y, 2 - ramiê zawieszenia pi³y, 3 - uchwyt do zmiany po³o¿enia
ramienia zawieszenia pi³y z transportowego na robocze i od-
wrotnie, 4 - pi³a tarczowa, 5 - os³ona pi³y z pionowym
elementem prowadz¹cym, 6 - prêt naprowadzaj¹cy œciête pêdy
na podajnik œlimakowy
Fig. 2. Harvester cutting unit: 1 - saw drive belt transmission,
2 - arm of saw suspension, 3 - handle to change the position of
the arm of saw suspension from transport to work and vice
versa, 4 - saw blade, 5 - blade guard with vertical guidance
element, 6 - the red guiding cut stems on the screw feeder

Rys. 3. Zespó³ uk³adaj¹cy œciête ³odygi roœlin energetycznych:
1 - rama zespo³u uk³adaj¹cego, 2 - silnik hydrauliczny, 3 - po-
dajnik œlimakowy, 4 - prowadnica œciêtych pêdów
Fig 3. The unit laying stems of felled biomass pants: 1 - frame of
laying unit, 2 - hydraulic motor, 3 - screw feeder, 4 - cut stems
guide
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mo¿liwe wtedy, gdy prêdkoœæ tej czêœci jest wiêksza od
prêdkoœci jazdy ci¹gnika (przemieszczania siê pi³y tarczowej).
Efekt ten osi¹gniêto dziêki zastosowaniu hydraulicznie
napêdzanego podajnika œlimakowego (rys. 3). Prêdkoœæ obro-
towa przenoœnika zosta³a tak dobrana, aby nadaæ ¿¹dany
kierunek czêœci wierzcho³kowej ³odygi. Przenoœnik œlimakowy
napêdzany jest silnikiem hydraulicznym zasilanym z uk³adu
hydrauliki zewnêtrznej ci¹gnika. Rozdzielacz steruj¹cy
silnikiem hydraulicznym, w zale¿noœci od wersji maszyny,
mo¿e byœ umieszczony na jej korpusie lub w kabinie ci¹gnika.
Na rys. 4 przedstawiono maszynê podczas œcinania odrostów
na piêcioletniej, wczeœniej nie pielêgnowanej plantacji wierzby
energetycznej i efekty jej pracy. WyraŸnie widaæ, ¿e nawet
w tak skrajnych warunkach, roœliny zosta³y poprawnie i równo-
miernie u³o¿one, a œcinka stosunkowo grubych pêdów zosta³a
wykonana prawid³owo.

Œcinarka jest maszyn¹ zawieszan¹ na trzypunktowym
uk³adzie zawieszenia ci¹gnika rolniczego. System zawieszania
umo¿liwia ustawienie maszyny w po³o¿eniu roboczym
(rys. 5a) oraz transportowym (rys. 5b). Wysokoœæ ustawienia
maszyny w pozycji roboczej regulowana jest przez odpo-
wiednie ustawienie (zmienne skokowo) po³o¿enia ko³a
kopiuj¹cego. Przygotowanie do pracy nastêpuje przez opu-
szczenie maszyny i wsparcie jej na odpowiednio wyregu-
lowanym kole kopiuj¹cym.

Rys. 4. Œcinarka JSR 750 podczas pracy: a - pokos pêdów
œcinanej wierzby, b - pozostawione pniaki do rozmna¿ania
wegetatywnego
Fig. 4. Harvester JSR 750 during work: a - windrow of cut
willow shoots, b - stumps left for vegetative propagation
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Rys. 5. Œcinarka JSR 750: a - w po³o¿eniu roboczym, b - w po-
³o¿eniu transportowym
Fig. 5. Harvester JSR 750: a - in the operating position, b - in
the transport position

Prezentowana œcinarka jest urz¹dzeniem o stosunkowo
prostej budowie, co zapewnia jej du¿¹ niezawodnoœæ i ³atwoœæ
obs³ugi. Zalet¹ jest tak¿e mo¿liwoœæ agregatowania z ci¹gni-
kami o niewielkiej mocy i masie w³asnej. Dziêki temu koszty
eksploatacji maszyny s¹ niewielkie i mo¿e ona znaleŸæ
zastosowanie u wielu producentów roœlin energetycznych.

Przeprowadzone próby terenowe pozwoli³y na wstêpne
okreœlenie parametrów eksploatacyjnych œcinarki. Proces
œcinania pêdów trzyletniej wierzby energetycznej przebiega³
sprawnie (bez zmniejszenia prêdkoœci jazdy) przy prêdkoœci
jazdy dochodz¹cej do 2,5 km·h , a wydajnoœæ operacyjn¹, dla
typowej plantacji trzyletniej wierzby energetycznej, wynios³a
oko³o 0,2 .
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NEW HARVESTER FOR WOODY ENERGY PLANTS

Summary

This paper presents a new harvester for plants for energy purposes, diameter of plants stem (trunk) up to 7 cm. JSR 750 harvester is
a machine mounted on the agricultural tractor with a power of about 40 kW, equipped with joints to power external hydraulic
circuit. Plants are cut by means of a single saw blade with a diameter of 0.75 m driven by the PTO. The original solution consists in
hydraulically driven auger mechanism that lays cut plants parallelly to the direction of travel, with the tops to the front. The design
of machine and field trials were carried out with the participation of the Department of Agricultural and Forest Machinery of
Warsaw University of Life Sciences.

: energy biomass, plants harvesting, harvesterKey words

Opisane w artykule konstrukcje maszyn powsta³y we wspó³pracy Katedry Maszyn Rolniczych i Leœnych SGGW w Warszawie i
firmy Inventor Joñski Jan w Mokobodach w wyniku realizacji projektu „Prace badawczo-rozwojowe i wdro¿eniowe w firmie
„Inventor” w ramach dzia³ania 1.2. Budowa sieci wspó³pracy nauka - gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

A DICTIONARY OF AGRICULTURAL ENGINEERING

IN SIX LANGUAGES

Jest pierwszym tego typu s³ownikiem wydanym w Polsce.

Zawiera on ponad 13.350 wiod¹cych angielskich terminów podanych w uk³adzie
alfabetycznym z odpowiednikami w jêzyku polskim, niemieckim, francuskim,
w³oskim i rosyjskim.

Wydawca: PIMR Poznañ.
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