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Streszczenie

W pracy przedstawiono analizê istotnych parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych ró¿nicuj¹cych produkowane obecnie
na œwiecie prasy t³okowe wielkogabarytowe. Zwrócono uwagê na tendencje zwiêkszania wydajnoœci i uniwersalnoœci tych
maszyn w celu wyd³u¿enia okresu ich wykorzystania w ci¹gu roku.

ANALIZA PRAS T£OKOWYCH
WIELKOGABARYTOWYCH W ŒWIETLE
PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH

I EKSPLOATACYJNYCH

Do zbioru podsuszonej zielonki zgrabionej w wa³y u¿ywa
siê, obok sieczkarñ i przyczep zbieraj¹cych, prasy zwijaj¹ce
i prasy t³okowe formuj¹ce wielkogabarytowe bele prostopa-
d³oœcienne. Zasadnicze zespo³y pras wielkogabarytowych to:
podbieracze, zespo³y zasilaj¹ce, które podaj¹ zbierany materia³
do zespo³u prasuj¹cego, zespo³y prasuj¹ce i wi¹¿¹ce bele.

Prasy t³okowe wielkogabarytowe maj¹ cechy pras
konwencjonalnych formuj¹cych ma³e bele, pracuj¹ bez
zatrzymañ, a przy tym maj¹ znacznie wiêksz¹ wydajnoœæ - ze
wzglêdu na du¿y przekrój komory prasowania oraz prostsz¹
mechanizacjê prac za³adunkowo-transportowych podczas
zbioru bel (rys. 1).

Wysoki stopieñ zagêszczenia prasowanego materia³u
roœlinnego jak równie¿ zachowanie nastawionych wymiarów
beli, czyni j¹ przydatn¹ do zbioru rozmaitych materia³ów
roœlinnych, a przede wszystkim podsuszonej zielonki z prze-
znaczeniem do zakiszania [10, 14].

W prasach wielkogabarytowych zespó³ zasilaj¹cy pe³ni
funkcjê komory wstêpnego zagêszczenia. Przy ka¿dym ruchu
roboczym elementu nagarniaj¹cego porcja oddzielonej masy,
okreœlana jako pakiet, jest przesuwana w kierunku wejœcia do

Prasy wielkogabarytowe

Rys. 1. Prasa t³okowa wielkogabarytowa podczas pracy
Fig. 1. Large-size plunger baler during operation

komory prasowania. Rozwi¹zania konstrukcyjne zespo³u zasi-
laj¹cego komorê prasowania mo¿na podzieliæ na: rotacyjne,
wahaczowe i mieszane [4, 13].

Rotacyjny system zasilania (rys. 2) jest stosowany przede
wszystkim w prasach firmy Krone. Natomiast wahaczowy (wi-
d³owy) system zasilania (rys. 3) wykorzystano m. in. w prasach
Claas Quadrant, Lely-Welger oraz Sipma SA.
Mieszane rozwi¹zania zastosowano w prasach Hesston oraz
Massey Ferguson. Praca tych ostatnich urz¹dzeñ jest wysoko
oceniana, jednak¿e ze wzglêdu na wiêksz¹ z³o¿onoœæ konstru-
kcji nie znajduje szerokiego zastosowania [13].

Rys. 2. Schemat t³okowej prasy wielkogabarytowej z rota-
cyjnym zespo³em zasilaj¹cym: a - formowanie pakietu,
b - przemieszczanie pakietu przed t³ok
Fig. 2 Diagram of the large-size plunger baler with rotary
feeding system: a - forming a package, b - displacement of the
package in front of the plunger
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Rys. 3. Schemat t³okowej prasy wielkogabarytowej z wid³owym
zespo³em zasilaj¹cym
Fig. 3. Diagram of the large-size plunger baler with forks
feeding system

Prêdkoœæ obrotowa elementów zasilaj¹cych jest zsynchro-
nizowana z czêstotliwoœci¹ ruchu t³oka prasuj¹cego. W kon-
strukcji t³oka poszczególnych pras nie wystêpuj¹ zasadnicze
ró¿nice, jego czo³owa powierzchnia jest a¿urowa, a ruch
prostoliniowy. Przekrój poprzeczny komory prasowania ma
zwykle kszta³t prostok¹ta o zró¿nicowanych wymiarach.
Czynniki ró¿nicuj¹ce konstrukcjê pras zosta³y szczegó³owo
opisane w literaturze [4, 5, 11 i 13].

Zarówno prasy zwijaj¹ce, jak i t³okowe formuj¹ce wielko-
gabarytowe bele prostopad³oœcienne, mog¹ byæ wyposa¿one
w zespo³y rozdrabniaj¹ce podsuszon¹ zielonkê, których roz-
wi¹zania konstrukcyjne s¹ podobne do stosowanych w przy-
czepach zbieraj¹cych [6, 9, 12]. Zastosowanie tych urz¹dzeñ
wi¹¿e siê z wy¿sz¹ cen¹ zakupu, zwiêksza masê prasy,
zapotrzebowanie na moc, nak³ady na obs³ugê oraz nieznacznie
straty iloœciowe zielonki. Jednak dziêki rozdrobnieniu zielonki
przed sprasowaniem nastêpuje wzrost zagêszczenia bel
zarówno cylindrycznych, jak i prostopad³oœciennych, przez co
zmniejsza siê ich liczba zbierana z 1 ha. Dziêki temu z kolei
mniejsze jest zu¿ycie sznurka lub siatki oraz folii do ich owi-
jania. Ponadto zmniejszaj¹ siê koszty transportu i przechowy-
wania. Pociêcie zbieranej zielonki wp³ywa korzystnie na
proces fermentacji, a wiêc i jakoœæ kiszonki, oraz u³atwia jej
skarmianie.

W tab. 1 przedstawiono wybrane parametry techniczne pras
t³okowych wielkogabarytowych obecnie produkowanych na
œwiecie. Spoœród 41 analizowanych modeli wiêkszoœæ wypo-
sa¿ona jest w zespó³ rozdrabniaj¹cy, a niektóre z pozosta³ych na
specjalne ¿yczenie mog¹ mieæ montowany rozdrabniacz.
Szerokoœæ podbieraczy tego typu pras mieœci siê w zakresie od
1,95 do 2,40 m.

Przekrój komory prasowania ma zwykle kszta³t prostok¹ta,
rzadko kwadratu. Wymiary komór prasowania mieszcz¹ siê
w zakresie od 0,80 × 0,70 m (szerokoœæ × wysokoœæ) do 1,20 ×
1,30 m. Typowe wymiary szerokoœci komory prasowania to
0,80 m i 1,20 m, przy czym wiêkszy wymiar jest dominuj¹cy
i dotyczy ok. 66% modeli pras. Wysokoœæ komory prasowania
mieœci siê w zakresie 0,70-1,30 m. Najwiêcej pras posiada
komory o wysokoœci 0,70 m (48%), oraz 0,90 m (40,5%).

W prasach oferowanych przez Deutz Fahr, Kuhn i Vicon
wysokoœæ komory mo¿e byæ regulowana w zakresie 0,70-
0,80 m lub 0,80-0,90 m.

Przekrój komory prasowania decyduje o przepustowoœci
prasy [1]. Przyk³adowo prasy o wymiarach przekroju komory
prasowania 0,80 × 0,70 m (np. Z-550 produkcji Sipma SA)
nale¿¹ do maszyn o niskiej lub œredniej przepustowoœci.
Natomiast prasy o wymiarach komory 1,20 × 0,70 m (np. Claas
Quadrant 3400) nale¿¹ do pras o du¿ej przepustowoœci

Analiza parametrów pras t³okowych wielkogabarytowych

D³ugoœæ bel jest regulowana bezstopniowo, typowy zakres
to 0,50-3,00 m (np. prasy Claas 2200, 3200 i 3400). Jeszcze
d³u¿sze bele (do 3,20 m) mo¿na uzyskaæ stosuj¹c prasy firmy
Krone (model BigPack 1290 i 12130). Wielu producentów nie
okreœla dolnej granicy d³ugoœci bel (np. modele pras Case
i NH).

W prasach wielkogabarytowych powszechnie wykorzysty-
wany jest pojedynczy lub podwójny system wi¹zania sznu-
rkiem za pomoc¹ sup³acza. Podwójny sup³acz stosuje siê
przede wszystkim w prasach przeznaczonych do zbioru mate-
ria³u wilgotnego, z przeznaczeniem na sianokiszonkê.

W celu poprawienia wydajnoœci i niezawodnoœci pracy
sup³aczy czêsto s¹ one oczyszczane strumieniem powietrza
wytwarzanym przez system wentylatorów (np. prasy New
Holland). Liczba zespo³ów wi¹¿¹cych jest uzale¿niona od
szerokoœci komory prasowania i wynosi 4 przy 0,80 m i 6 przy
1,20 m szerokoœci komory prasowania (rys. 4). Do wi¹zania bel
w tego typu prasach stosuje siê sznurek mocniejszy ni¿ w

prasach konwencjonalnych, najczêœciej 7500 tex [g·km ].
Zasobniki na sznurek maj¹ ró¿n¹ pojemnoœæ od 18 k³êbków do
nawet 32, jak np. w prasach firmy Krone.

W tabeli uwzglêdniono odmiany pras wyposa¿one w zespó³
rozdrabniaj¹cy, podaj¹c maksymaln¹ liczbê no¿y w danym
modelu. W zale¿noœci od szerokoœci komory prasuj¹cej zespo-
³y rozdrabniaj¹ce pras maj¹ od 6 do 23 no¿y dla komory 80 cm
i od 23 do 49 no¿y dla komory 120 cm. W wiêkszoœci maszyn
liczbê no¿y mo¿na regulowaæ zale¿nie od potrzeb. Wiêksza
liczba no¿y umo¿liwia uzyskanie krótszej i bardziej wyrówna-
nej sieczki, w szczególnoœci poprzez ograniczenie sieczki
o d³ugoœci powy¿ej 40 mm. Wed³ug danych producentów,
prasy firmy Case modele LBX 422R i LBX 432R z 33 no¿ami
tn¹cymi rozdrabniaj¹ materia³ roœlinny na sieczkê d³ugoœci
39 mm.

Jeszcze krótsz¹ sieczkê mo¿na uzyskaæ stosuj¹c prasê
Quadrant 3200 FineCut firmy Claas, w której 49 no¿y tnie
materia³ roœlinny na sieczkê d³ugoœci zaledwie 20 mm. Ze
wzglêdów ¿ywieniowych, zw³aszcza przy stosowaniu TMR,
znacznie lepsza jest d³ugoœæ sieczki w kiszonce z traw
wynosz¹ca ok. 4 cm, zawieraj¹ca w³ókno strukturalne.

Jak wspomniano wczeœniej, zespó³ rozdrabniaj¹cy
powoduje wzrost zapotrzebowania na moc od 10 do 20%, ale
dziêki rozdrobnieniu podsuszonej zielonki przed sprasowa-
niem nastêpuje wzrost zagêszczenia bel prostopad³oœciennych
o 5-10%.

Wraz ze wzrostem wielkoœci beli wzrasta masa prasy, która
waha siê od 5540 kg (prasa Z-550 firmy Sipma SA) do 12 860
kg (model Quadrant 3400 RC firmy Claas) przy wyposa¿eniu
seryjnym. Dlatego te¿ du¿e prasy, o znacznym ciê¿arze, wypo-
sa¿one s¹ w osie tandemowe.
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Rys. 4. Zespó³ wi¹¿¹cy w prasie t³okowej wielkogabarytowej
Fig. 4. Tying system in large-size plunger baler
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Tabela. Parametry techniczne pras wielkogabarytowych [15]
Table. Technical parameters of the large-size plunger balers [15]



Odnoœnie nowych rozwi¹zañ w prasach nale¿y zaznaczyæ,
¿e firma Case opracowa³a wagê do bel prostopad³oœciennych,
tzw. „ ”, w której do wa¿enia bel wykorzystano
ostatni¹ rolkê na zeœlizgu, przez zamocowanie jej na
tensometrach. Proces wa¿enia zachodzi w chwili, w której
œrodek ciê¿koœci beli mija tê rolkê i wówczas masa beli jest
rejestrowana przez mikroprocesor. Dziêki temu mo¿liwe jest
precyzyjne okreœlenie plonu zbieranych roœlin [2, 3, 8].

Istnieje mo¿liwoœæ stosowania wybranych modeli pras do
zbioru niektórych roœlin energetycznych (np. miskant).
Przyk³adem jest model Quadrant 3200 FC firmy Claas, który
wspó³pracuje z samojezdn¹ sieczkarni¹ polow¹. Za pomoc¹
sieczkarni miskant jest œcinany i rozdrabniany. Nastêpnie przez
kana³ wyrzutowy sieczka ³adowana jest do specjalnego
zasobnika nabudowanego na prasê. Z pominiêciem podbie-
racza sieczka bezpoœrednio zasila zespó³ prasuj¹cy maszyny.

Prasy t³okowe formuj¹ce prostopad³oœcienne bele wielko-
gabarytowe to skomplikowane maszyny maj¹ce bardzo solidn¹
konstrukcjê. Wyposa¿a siê je w nowoczesne urz¹dzenia
kontrolne i steruj¹ce wieloma procesami pracy maszyny [5].
Nowe modele pras charakteryzuje coraz wiêksza wydajnoœæ
i uniwersalnoœæ. Przez u¿ywanie ich do zbioru s³omy, siana,
poduszonej zielonki i roœlin energetycznych znacznie wyd³u¿a
siê czas wykorzystania w ci¹gu roku, które mo¿e wynieœæ
nawet 10 miesiêcy. Jest to szczególnie istotne, poniewa¿ zakup
t³okowej prasy wielkogabarytowej wi¹¿e siê z bardzo
powa¿nym wydatkiem - ok. 100 tys. euro. Przeciwwag¹ dla
tych pras s¹ prasy zwijaj¹ce, których cena jest dwu- trzykrotnie
ni¿sza. Poza tym prasy zwijaj¹ce wymagaj¹ mniejszego
ci¹gnika - ok. 73 kW, wobec min. 110 kW dla pras t³okowych
wielkogabarytowych. To porównanie wypada na korzyœæ pras
zwijaj¹cych, dlatego te¿ ok. 80% pras sprzedawanych na rynku
niemieckim to prasy zwijaj¹ce [7]. Wielkie prasy t³okowe
kupowane s¹ przez u¿ytkowników, którzy mog¹ zapewniæ
wysokie wykorzystanie tych maszyn, np. przez przedsiêbior-
stwa us³ugowe lub wielkie gospodarstwa rolne specjalizuj¹ce
siê g³ównie w produkcji zbó¿. Za kupnem tego typu pras
przemawia wy¿sza wydajnoœæ. Wed³ug danych DLG wielkie

Bale tracker

Podsumowanie

prasy t³okowe osi¹gaj¹ wydajnoœæ 16-21 t/h przy prêdkoœci ok.
10 km/h, zaœ prasy zwijaj¹ce ok. 12 t/h. Poza tym bele
prostopad³oœcienne, ze wzglêdu na ich kszta³t i wymiary, s¹
³atwiejsze do transportu i sk³adowania (pe³ne wykorzystanie
pojemnoœci magazynów).
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ANALYSIS OF THE LARGE-SIZE PLUNGER BALERS IN THE LIGHT OF DESIGN

PARAMETERS AND OPERATING DATA

Summary

The paper presents an analysis of relevant design parameters and operating data differentiating the large-size plunger balers
currently produced all over the world. Attention was paid to trends in increasing the performance and versatility of these machines
in order to extend the period of annual use.
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