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Streszczenie

Dokonano przegl¹du najnowszych konstrukcji maszyn do szeregowego owijania du¿ych bel cylindrycznych i prostopad³oœciennych.
Szczególn¹ uwagê zwrócono na zespo³y robocze bezpoœrednio uczestnicz¹ce w procesie roboczym.
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MASZYNY DO GRUPOWEGO OWIJANIA BEL FOLI¥

Wstêp

Budowa maszyn do grupowego owijania bel foli¹

Jednym z podstawowych czynników decyduj¹cych o jakoœci
kiszonek produkowanych w formie bel cylindrycznych i prosto-
pad³oœciennych jest skutecznoœæ zabezpieczenia konserwowanej
paszy przed dostêpem powietrza [1, 5]. W warunkach anaerobowych
mog¹ siê dynamicznie rozwijaæ po¿¹dane drobnoustroje, które
warunkuj¹ jakoœæ produktu. Os³anianie foli¹ konserwowanej paszy
zbieranej prasami mo¿e byæ realizowane przez: przykrycie foli¹
silosow¹ zgrupowanych bel, owijanie foli¹ rozci¹gliw¹ pojedynczych
bel, umieszczanie bel w rêkawach foliowych, owijanie foli¹ rozci¹-
gliw¹ bel czo³owo przylegaj¹cych do siebie [6,8]. Dwie ostatnie z wy-
mienionych metod bazuj¹ na maszynach specjalnej konstrukcji, które
s¹ przeznaczone dla du¿ych gospodarstw i jednostek us³ugowych.

Maszyny do grupowego owijania bel (ang.
), nazywane

niekiedy owijarkami szeregowymi, mo¿na podzieliæ miêdzy innymi
ze wzglêdu na: przydatnoœæ do owijania bel odpowiedniego kszta³tu,
rodzaj napêdu, sposób podawania bel na stó³ roboczy [2, 4].

Znaczna wiêkszoœæ oferowanych maszyn mo¿e byæ stosowana do
owijania zarówno bel cylindrycznych, jak i prostopad³oœciennych. Do
grupy tego typu owijarek nale¿¹: Hybrid firmy Anderson Group Co.,

Stretch-O-Matic 7500/8400/9600 firmyAM Machinery, In-Line Bale
Wrapper 652/855/2552/ 2555/2557 firmy Reeves Manufacturing Ltd.,
Cube-Line Wrapper 4000 firmy Singer Inc., LW 1266 firmy Frontier
Equipment, Tube 2020 firmy Elho. W grupie maszyn przeznaczonych
do owijania tylko bel cylindry-cznych mo¿na wymieniæ: Tbk 42 firmy
Agronic, LW 1166 firmy Frontier Equipment, NWS-660, NWS-
660(E) i NWS-660 firmyAnderson oraz Heli-Wrapper™ 1500R firmy
ReeseAgri UFO z Nowej Zelandii.

Ze wzglêdu na rodzaj napêdu maszyny do grupowego owijania bel
mo¿emy podzieliæ na jednostki wyposa¿one w silnik spalinowy
(rys. 1) lub napêdzane przez hydraulikê zewnêtrzn¹ wspó³pracuj¹-
cego z nimi ci¹gnika. Maszyny oznaczone symbolem Tbk 42 firmy
Agronic nie maj¹ w³asnej jednostki napêdowej.

Najnowsza generacja maszyn do grupowego owijania bel
cylindrycznych pozwala na pracê w systemie zautomatyzowanym,
który obejmuje równie¿ podawanie bel na stó³ roboczy (rys. 2 i 3).
Maszynami tego typu s¹ Wraptor Combo System firmy Anderson

tube-line bale wrapper,
linewrap bale, in-line bale wrapper, spiral wrapper

®

Rys. 1. Owijarka Spider 7500 oferowana przez firmê SaMASZ
Fig. 1. Spider 7500 wrapper offered by SaMASZ

i owijarki firmy Tubeline Manufacturing wyposa¿ane w zespó³
samoza³adowczy NHK FastLift (fiñska firma NHK Keskus Oy).

Znaczna wiêkszoœæ maszyn przeznaczonych do grupowego
owijania bel foli¹ rozci¹gliw¹ zbudowana jest z kilku podstawowych
zespo³ów roboczych, wœród których mo¿emy wyró¿niæ [7]:
- uk³ad jezdny, którego zadaniem jest przemieszczanie maszyny

z prêdkoœci¹ precyzyjnie zsynchronizowan¹ z obrotami pierœcie-
nia obrotowego z zamontowanymi do niego podajnikami folii,

- stó³ roboczy z rolkami prowadz¹cymi, pierœcieniem obrotowym
i popychaczem hydraulicznym,

- rolki umo¿liwiaj¹ce delikatne zsuwanie „rulonu” z owiniêtych
foli¹ bel na pod³o¿e,

- uk³ad sterowania i kontrolowania funkcjonowania pracy owijarki.

Owijarki Heli-Wrapper™ 1500R firmy Reese Agri UFO s¹
maszynami zawieszanymi na trzypunktowym uk³adzie zawieszenia
kategorii II (rys. 4).

Formowanie „rulonu” z bel zawieraj¹cych materia³ przeznaczony
do kiszenia zwykle rozpoczyna siê i koñczy belami ze s³omy (mo¿liwe
jest tak¿e stosowanie bel owijanych foli¹ rozci¹gliw¹). Ma to na celu
zabezpieczenie przed dostêpem powietrza czo³owych powierzchni bel
„rulonu”, na które jest trudno na³o¿yæ foliê rozci¹gliw¹ [3]. W³aœciwe
zabezpieczanie bel w tego typu owijarkach wymaga odpowiedniej
konstrukcji sto³u roboczego, w którym mo¿emy wyró¿niæ czêœæ przed-
ni¹ i tyln¹. Do zadañ czêœci przedniej nale¿y odpowiednie pozycjo-
nowanie i przesuwanie bel w strefê funkcjonowania pierœcienia obro-

Rys. 2. Maszyna do grupowego owijania bel cylindrycznych Wraptor
Combo System firmy Anderson
Fig. 2. Wraptor Combo System machine for in-line round bales
wrapping (Anderson)

Rys. 3. Owijarka firmy Tubeline Manufacturing z zespo³em samoza³a-
dowczym NHK FastLift
Fig. 3. Tubeline Manufacturing wrapper with NHK FastLift self-
loading unit
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towego z podajnikami folii rozci¹gliwej. Centralne ustawianie bel jest
realizowane przez boczne prowadnice, które mog¹ byæ w postaci
pod³u¿nych wychylanych lub przesuwanych prêtów (Tube 2020 firmy
Elho, owijarki firmy Anderson) lub ukoœnie usytuowanych burt (ma-
szyna Tbk 42 firmy Agronic). W niektórych maszynach stosuje siê
elementy w kszta³cie œciêtego sto¿ka, których zadaniem jest wspoma-
ganie pozycjonowania rulonu z bel na stole roboczym lub rolkach
znajduj¹cych siê najbli¿ej pod³o¿a. W owijarkach Tbk 42 firmy
Agronic zastosowano dwie pary elementów w postaci odwróconych
sto¿ków œciêtych, które s¹ ustawione ukoœnie. Takie rozwi¹zanie
zapewnia korzystniejsze prowadzenie „rulonu” oraz ma bardziej
delikatne oddzia³ywanie na foliê rozci¹gliw¹.

Przygotowanie do pracy maszyn do grupowego owijania bel foli¹
rozci¹gliw¹ polega przede wszystkim na ich przestawieniu z pozycji
transportowej na robocz¹, które jest realizowane przez uk³ad
hydrauliczny w³asny (maszyny wyposa¿one we w³asn¹ jednostkê
napêdow¹) lub wspó³pracuj¹cego z ni¹ ci¹gnika. Przestawienie to
polega przede wszystkim na pochyleniu sto³u roboczego i opusz-
czeniu zestawu rolek umo¿liwiaj¹cych zsuwanie owiniêtego „rulonu”
bel na pod³o¿e. Przygotowanie maszyn nie maj¹cych w³asnego Ÿród³a
napêdu jest poprzedzane ³¹czeniem ich z ci¹gnikiem, który jest
nastêpnie przemieszczany owijark¹ podczas jej pracy. W przypadku
owijarek Heli-Wrapper™ 1500R obraca siê stó³ roboczy o 180°,
a nastêpnie opuszcza zestaw rolek, po których zsuwa siê na pod³o¿e
„rulon” z owiniêtych bel. Prawid³owe zabezpieczanie bel foli¹
rozci¹gliw¹ wymaga starannego ich pozycjonowania na stole
roboczym, które jest realizowane przez ustawienie bocznych
prowadnic (na przyk³ad w maszynach NWS-660 i Hybrid firmy
Anderson). Napêdzany hydraulicznie popychacz dociska belê do
czo³owej powierzchni beli poprzednio owijanej. Uzyskanie odpowie-
dniego nacisku miêdzy belami jest sygna³em do wprawienia w ruch
obrotowy pierœcienia z podajnikami folii. Na przesuwan¹ belê
nak³adane s¹ warstwy folii, która uprzednio zosta³a rozci¹gniêta w
podajniku. W tego typu maszynach stosuje siê wysoki stopieñ
pokrywania foli¹ poprzednio na³o¿onych warstw folii (w wiêkszoœci
powy¿ej 75%) w celu uzyskania wymaganego zabezpieczenia
zakiszanego materia³u przed dostêpem powietrza. Maszyny LW 1266
firmy Frontier Equipment s¹ dodatkowo wyposa¿ane w si³ownik
hydrauliczny, który pozwala na podnoszenie ty³u maszyny w pocz¹t-
kowym okresie owijania bel. Zapewni to œcis³e przyleganie do siebie
bel, kiedy jeszcze nie ma wspó³dzia³anie pomiêdzy popychaczem
a „rulonem”.

W celu delikatnego usuniêcia „rulonu” z maszyny stosuje siê
niekiedy dodatkowy popychacz z trzpieniem teleskopowym (maszyny
NWS-660 firmy Anderson). Natomiast w owijarkach Tbk 42 firmy
Agronic wykorzystuje siê ramiê popychacza standardowego, które
ustawia siê równolegle do osi symetrii owijanych bel. W³¹czony
wtedy napêd popychacza zapewnia d³u¿sz¹ drogê przemieszczania siê

maszyny do ty³u, a tym samym zsuniêcie siê „rulonu” bel z zestawu
rolek stanowi¹cego element koñcowy owijarki.

Znaczna wiêkszoœæ oferowanych maszyn do grupowego owijania
bel wymaga stosowania maszyn ³adunkowych do za³adunku bel na
stó³ roboczy. Do nielicznych wyj¹tków nale¿¹ maszyny: Wraptor
Combo System firmy Anderson i owijarki firmy Tubeline
Manufacturing wyposa¿ane w zespo³y samoza³adowcze NHK
FastLift. Pierwsza z wymienionych maszyn (a w³aœciwie zestaw)
obejmuje dwie œciœle wspó³pracuj¹ce ze sob¹ jednostki: owijarkê
( ) i samoza³adowczowy³adowczy transporter (

). Wymieniony transporter jest ³¹czony z ci¹-
gnikiem przez wychylany hydraulicznie (w dwóch p³aszczyznach)
dyszel. Takie po³¹czenie umo¿liwia „dopasowanie” transportera do
„w³aœciwej” owijarki w czasie jej pracy. Polega ono na ustawieniu
w jednej linii osi symetrii bel drugiego rzêdu znajduj¹cych siê na
transporterze i osi symetrii sto³u roboczego. Napêdzany hydraulicznie
popychacz, który znajduje siê w tylnej czêœci transportera (tylko z jego
lewej strony) przesuwa rz¹d bel na stó³ roboczy, które s¹ wtedy
owijane. Owijarka firmy Tubeline Manufacturing mo¿e byæ wypo-
sa¿ona w wózek za³adowczy usytuowany z prawej strony, którego
rama opiera siê na dwóch ko³ach. Bele przeznaczone do owijania foli¹
ustawia siê w jednym rzêdzie (œciœle przylegaj¹c do siebie czo³owo)
w taki sposób, ¿e pierwsza z nich znajduje siê w strefie roboczej
zespo³u za³adunkowego, którego zewnêtrzne ramiê jest przesuwane
hydraulicznie w kierunku prostopad³ym do osi symetrii beli.

Maszyny do grupowego owijania bel foli¹ rozci¹gliw¹ s¹
przeznaczone do zabezpieczania przed dostêpem powietrza tylko
bocznych powierzchni bel. W tego typu owijarkach nak³adanie
poszczególnych warstw folii na powierzchniê boczn¹ beli (lub bel) jest
poprzedzone dosuniêciem jej do uprzednio umieszczonej beli (lub bel)
na stole roboczym. Proces owijania jest zatem realizowany w wyniku
spiralnego nak³adania warstw folii na bele, z których formuje siê
szereg sk³adaj¹cy siê z bel przylegaj¹cych do siebie czo³owo.
Podstawowa zaleta takiego sposobu zabezpieczania bel przed
dostêpem powietrza wi¹¿e siê ze znacznym zmniejszeniem zu¿ycia
folii. Jest to szczególnie istotne podczas owijania bel prosto-
pad³oœciennych, które mo¿na umieszczaæ na stole roboczym maszyny
w formie pakietu sk³adaj¹cego siê z kilku ustawionych na sobie bel.
Najnowsza generacja maszyn do grupowego owijania bel
cylindrycznych pozwala na pracê w systemie zautomatyzowanym,
który obejmuje równie¿ podawanie bel na stó³ roboczy.

Inline Bale Wrapper Self
Loading Bale Carrier
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TUBE-LINE BALE WRAPPERS

Summary

This paper presents new constructions of machines for in-line wrapping of big cylindrical and rectangular bales. Particular attention was
paid to working units directly participating in the working process.

: wrapper, in-line wrapping, round bales, rectangular balesKey words
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