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Streszczenie

W artykule dokonano przegl¹du konstrukcji wybranych pras zwijaj¹cych sta³okomorowych do formowania ma³ych bel
cylindrycznych. Szczególn¹ uwagê zwrócono na budowê komory roboczej oraz przeznaczenie tych maszyn.
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PRASY ZWIJAJ¥CE STA£OKOMOROWE
DO FORMOWANIA MA£YCH BEL

Wstêp

Przegl¹d konstrukcji wybranych pras zwijaj¹cych

Nazwa pras sta³okomorowych wywodzi siê od sta³ej
objêtoœci przestrzeni roboczej, w której nastêpuje formowanie
beli cylindrycznej z materia³u dostarczanego przez podbieracz
palcowy lub bijakowy (prasy zbieraj¹ce) lub innego typu
zespó³ zasilaj¹cy w maszynach stacjonarnych [2, 3]. Z chwil¹
dostarczenia do komory zwijania nieznacznej iloœci materia³u
nastêpuje najpierw jego przemieszczanie do jej tylnej czêœci,
w której jest nieznacznie unoszony. Dalsze dostarczanie ma-
teria³u wraz z aktywnym oddzia³ywaniem elementów tylnej
czêœci komory roboczej powoduje „za³amanie siê” pocz¹tku
uformowanego strumienia materia³u [5]. W tym momencie
rozpoczyna siê formowanie rdzenia beli, który jest wprowa-
dzany w ruch obrotowy przez aktywne elementy robocze
dolnej i tylnej czêœci komory zwijania. Nale¿y jednak dodaæ, ¿e
formowaniu rdzenia beli w tego typu prasach w niewielkim
stopniu towarzyszy jego zagêszczanie. W³aœciwy proces za-
gêszczania materia³u w komorze roboczej tego typu pras
rozpoczyna siê w momencie jego kontaktu z wszystkimi jej
elementami aktywnymi (pe³ne wype³nienie komory).

Niew¹tpliwe zalety pras sta³okomorowych, a przede wszy-
stkim stosunkowo prosta konstrukcja komory zwijania oraz
ma³a wra¿liwoœæ na parametry zbieranego materia³u
doprowadzi³y do produkcji wielu typów tych maszyn. Nale¿y
podkreœliæ, ¿e prasy sta³okomorowe s¹ jedynymi maszynami
do zbioru ró¿nych materia³ów (s³oma siano, zielonka liœcie
drzew liœciastych i iglastych) w formie ma³ych bel cylindry-
cznych [4]. Do znacz¹cych producentów tych maszyn mo¿emy
zaliczyæ te, które zosta³y wymienione w tab. 1.

Interesuj¹c¹ ofertê przedstawia w³oska firma CAEB, która
jest producentem pras zwijaj¹cych oznaczonych symbolami:
MP 550, MP 550 TPL i MP 550 CNG. Maszyny te dziêki takim
cechom jak: du¿a manewrowoœæ, ma³a masa i wymiary, nisko
po³o¿ony œrodek ciê¿koœci i ³atwoœæ obs³ugi s¹ szczególnie
przydatne podczas pracy w górach. Prasa MP 550 przeznaczo-
na jest do wspó³pracy z ci¹gnikiem jednoosiowym, który
³¹czony jest specjalnym szybkosprzêgiem. Maszyna formuje
bele o œrednicy 50 cm i d³ugoœci 52 cm. Przeciêtna masa bel
siana wynosi 18-22 kg. Œrednia wydajnoœæ maszyny podczas
zbioru siana wynosi oko³o 1500 kg·h . Wa¿na zaleta tej prasy
wynika z mo¿liwoœci formowania bel podczas podjazdu pod
górê, gdy¿ bela jest wyrzucana z maszyny przed jednostk¹
napêdow¹. Operator ma wtedy mo¿liwoœæ zabezpieczenia beli
przed staczaniem siê w³¹cznie z u³o¿eniem jej w pozycji
pionowej. Warto równie¿ dodaæ, ¿e ci¹gnik wspó³pracuj¹cy
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z pras¹ zwijaj¹c¹ mo¿e byæ przeznaczony do napêdu owijarki
stanowi¹cej nastêpne ogniwo w technologii sporz¹dzania
kiszonek w formie ma³ych bel cylindrycznych. Do pracy na
du¿ych pochy³oœciach terenu przeznaczona jest przede
wszystkim maszyna MP 550 CNG, która ma podwozie
g¹sienicowe (rys. 1).

Maszyna oznaczona symbolem MP 550 TPL jest pras¹
przyczepian¹, która mo¿e wspó³pracowaæ z ci¹gnikiem
w trzech pozycjach (bezpoœrednio za ci¹gnikiem, z prawej lub
z lewej strony ci¹gnika). Dwie ostatnie pozycje pracy tej prasy
s¹ szczególnie przydatne, jeœli operator chce obserwowaæ pracê
podbieracza. Mo¿e to byæ korzystne podczas zbioru wartoœcio-
wej paszy, która nie jest wtedy przygniatana ko³ami ci¹gnika.
Wymieniony wariant ³¹czenia mo¿e byæ skutecznie stosowany
podczas zbioru materia³u u³o¿onego w nieregularnie ufor-
mowane "pokosy". Istnieje wtedy mo¿liwoœæ ³atwego obser-
wowania czynnoœci zwi¹zanych z rêcznym podawania materia-
³u do zespo³u podbieraj¹cego.

W grupie maszyn oferowanych przez firmê CAEB szcze-
góln¹ pozycjê zajmuj¹ prasy oznaczone symbolem
Quickpower (1230/930/730), które s¹ przeznaczone do zbioru
drobnych ga³êzi drzew owocowych, pêdów krzewów i wino-
roœli w formie bel cylindrycznych o œrednicy 40 cm. Dwie
pierwsze z wymienionych maszyn mog¹ byæ wyposa¿ane

Rys. 1. Prasa zwijaj¹ca MP 550 CNG na g¹sienicach
gumowych przeznaczona do pracy na terenach górskich
Fig. 1. MP 550 CNG Mountainpress (Round Baler) on rubber
tracks
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w transporter, który mo¿e pomieœciæ osiem bel. Podbieracz
tych maszyn ma kszta³t bêbna, którego zewnêtrzne fragmenty
s¹ krótkimi przenoœnikami œlimakowymi. Natomiast czêœæ
œrodkowa (naprzeciw rolkowej komory zwijania) ma odpo-
wiednio ukszta³towane zabieraki w postaci p³ytek prostopadle
przytwierdzonych do bêbna. Bezpoœrednio nad wymienionym
podbieraczem znajduj¹ siê napêdzana rolka z umieszczonymi
na jej obwodzie elementami wspomagaj¹cymi przemieszcza-
nie zbieranego materia³u do komory roboczej. W celu u³atwio-
nego podbierania materia³u i oddzielania od niego kamieni
mo¿na wyposa¿yæ te prasy w wid³y podbieraj¹ce (rys. 2).
Dodatkowym wyposa¿eniem tylko maszyny Quickpower 1230
s¹ szczotki nagarniaj¹ce, które s¹ napêdzane dwoma silnikami
hydraulicznymi.

Rys. 2. Prasa beluj¹ca do zbioru ga³êzi Quickpower 1230
z transporterem bel i szczotkami nagarniaj¹cymi
Fig. 2. Quickpower 1230 Round Baler for cut vine branches
with bale transporter and gathering brushes
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R - rolkowa, £B - ³añcuchowo-prêtowa, z silnikiem firmy Kubota/Mitsubishi,
K - ko³owe, G - g¹sienicowe, przy owijaniu bel siatk¹,
C - ci¹gnik, M - maszyna, P - poza maszyn¹, z centralnie usytuowanym dyszlem zaczepowym,
z ko³ami zgarniaj¹cymi z obrotowym podajnikiem

Typ komory roboczej (1)

Wyszczególnienie

Producent

Model prasy zwijaj¹cej

ABBRIATA CAEB Gallignani IHI STAR Takakita Wolagri

M50
MINIROTO

MP 550
CNG

MB 60
Gold

TCR
0800WN

JCR
0850WKN

SE-511 SR-612N R500/Z
R500/Z
SUPER

Uk³ad jezdny (2)

Miejsce operatora (3)

Sposób owijania
(sznurek/siatka)
Szerokoœæ
podbieracza, m 0,7-1,05

Œrednica bel, m
Szerokoœæ bel, m
D³ugoœæ prasy, m
Szerokoœæ prasy, m
Wysokoœæ prasy, m
Wymagana moc
(moc silnika), kW

Wydajnoœæ, ha·h
(bele·h )
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0,85 0,83/1,3 - 0,71,0 1,02 0,83/1,3
(4)
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0,63
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0,7
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0,53

0,63

1,99

0,96

1,14

0,5

0,73

1,885

1,53

1,34

0,57

0,63

1,8

1,4

1,2

0,57

0,63

1,8

1,4

1,2

13,4 6,6-14,8 11 18-30

(75-150)

3,2-3,4
(5)

(4,4) 11 11

- (50-80) - - - -0,12-0,15 0,2-0,26
(6)

380
(7)

230-255 500 590 820 340 680 460 500
(8)

7
(5)

Tab. 4. Wa¿niejsze dane techniczne pras zwijaj¹cych sta³okomorowych do formowania ma³ych bel
Table 4. Main technical data of fixed chamber round balers for small bales forming

Znacz¹cy producent pras zbieraj¹cych na rynku japoñskim,
IHI STAR Machinery Corporation, oferuje bogaty asortyment
pras zwijaj¹cych zmiennokomorowych i sta³okomorowych. Na
szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ maszyny do formowania ma³ych
i œrednich bel cylindrycznych (MRB0850, MRB0870
MRB0855T, MRB0855N, TCR0800WT, TCR0800WN,
TRB0910, TRB-TCR/0930-2210/WT, TRB-TCR/930-
2210/WN). Wymienione w tab. 1 maszyny s¹ wyposa¿one
w komorê robocz¹ zbudowan¹ z napêdzanych rolek [7]. Klapa
tylna pras przeznaczonych do formowania ma³ych bel jest
otwierana jednym si³ownikiem hydraulicznym, który jest
usytuowany na zewn¹trz maszyny. Maszyny do formowania
ma³ych bel ³¹czy siê zwykle z ci¹gnikiem poprzez trzy-
punktowy uk³ad zawieszenia (wyj¹tek stanowi¹ prasy, do napê-
du których stosuje siê mikroci¹gniki). Na szczególne podkre-
œlenie zas³uguj¹ prasy z w³asn¹ jednostka napêdow¹, które
wyposa¿ane w g¹sienicowy uk³ad jezdny s¹ przystosowane do
pracy w trudnych warunkach terenowych (rys. 3).

Rys. 3. Samojezdna mini prasa zwijaj¹ca JCR0850WKT prze-
znaczona do pracy na terenach podmok³ych podczas
wy³adunku beli
Fig. 3. JCR0850WKT Self-propelled Mini Round Baler
specially for working in a muddy field during unloading of bale
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W ofercie japoñskiej firmy Takakita s¹ samojezdne prasy na
podwoziu g¹sienicowym, które pozwalaj¹ na formowanie bel
o œrednicy oko³o 50 cm (tab. 1). Komora robocza tych maszyn
jest typu ³añcuchowo-prêtowego (Products, 2010). Prasy ozna-
czone symbolem SR-612N (rys. 4) s¹ wyposa¿ane w fotel
operatora, którego nie maj¹ maszyny SE-511.

Prasy zwijaj¹ce przeznaczone do formowania ma³ych bel
cylindrycznych s¹ maszynami sta³okomorowymi z racji
wzglêdnie prostej budowy komory roboczej, która jest zwykle

Rys. 4. Samojezdna ma³ogabarytowa prasa SR-612N
Fig. 4. SR-612N Self-Propelled Small-Size Round Baler
(Riding-Type)

Podsumowanie

typu rolkowego. Znaczna wiêkszoœæ oferowanych tego typu
pras jest wyposa¿ana w zespól owijania bel siatk¹, które
wp³ywa znacz¹co na zwiêkszanie ich wydajnoœci. G³ównym
przeznaczeniem tych maszyn s¹ ma³e gospodarstwa, a zw³a-
szcza po³o¿one na terenach górskich. Niektóre z oferowanych
maszyn maj¹ uk³ad jezdny typu g¹sienicowego, co czyni je nie-
zwykle przydatnymi na terenach podmok³ych lub o znacznym
nachyleniu. W³oska firma CAEB jest producentem specjalnej
konstrukcji maszyn przeznaczonych do zbioru drobnych ga³êzi
drzew owocowych, pêdów krzewów i winoroœli.
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FIXED CHAMBER ROUND BALERS FOR FORMING SMALL BALES

Summary

This paper presents constructions of selected fixed chamber round balers for forming small bales. Particular attention was paid to
design of working chamber and the purpose of these machines.

: round balers; technical characteristics; round bales; trendsKey words
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