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Streszczenie

W pracy przeanalizowano istotne parametry konstrukcyjne i eksploatacyjne charakteryzuj¹ce nowoczesne prasy zwijaj¹ce.
W czêœci tej dokonano przegl¹du rozwi¹zañ technicznych stosowanych w prasach sta³okomorowych dostêpnych na rynku.

ANALIZA PRAS ZWIJAJ¥CYCH W ŒWIETLE
PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH

I EKSPLOATACYJNYCH.
Czêœæ 1. Prasy sta³okomorowe

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŒNA 1/2011

Wstêp

Prasy zwijaj¹ce sta³okomorowe

Wspó³czeœnie produkowane prasy zwijaj¹ce s¹ maszynami
uniwersalnymi. Zbiera siê nimi s³omê pokombajnow¹, siano
oraz podsuszon¹ zielonkê z przeznaczeniem na kiszonkê. Zbiór
ka¿dego z tych materia³ów umo¿liwia uzyskanie du¿ego
zagêszczenia, dziêki czemu ogranicza siê przestrzeñ potrzebn¹
do przechowywania bel. W³aœciwe ugniecenie materia³u ma
kluczowe znaczenie w przypadku zbioru zielonki na kiszonkê
[4, 10, 11, 14]. Rozwi¹zania konstrukcyjne i wyposa¿enie no-
woczesnych pras zapewniaj¹ uzyskanie optymalnego poziomu
zagêszczenia, co w powi¹zaniu z dok³adnym owiniêciem bel
foli¹ gwarantuje uzyskanie wysokiej jakoœci paszy. Zasa-
dniczymi zespo³ami roboczymi pras zwijaj¹cych s¹:
podbieracze, zespo³y podaj¹ce materia³ do komory prasuj¹cej,
zespo³y prasuj¹ce i zespo³y wi¹¿¹ce bele.

Rozwój konstrukcji pras dotyczy tych podzespo³ów, które
decyduj¹ o wydajnoœci i jakoœci pracy. Najwa¿niejszym z nich
jest zespó³ prasuj¹cy bele, którego konstrukcja ró¿nicuje prasy
na sta³o- i zmiennokomorowe.

Prasy zwijaj¹ce sta³okomorowe odznaczaj¹ siê stosunkowo
prost¹ konstrukcj¹ wewnêtrznego zespo³u zwijaj¹cego,
którego budowa umo¿liwia formowanie bel o jednakowej
œrednicy. Materia³ podbierany przez maszynê, równomiernie
wype³niaj¹cy komorê formuj¹c¹, wprawiany jest w ruch
obrotowy. W momencie, gdy komora wype³ni siê ca³kowicie
materia³em, nastêpuje w³aœciwe zagêszczanie, przez
oddzia³ywanie elementów roboczych komory na zewnêtrzne
warstwy zbieranego materia³u. W miarê ci¹g³ego podawania
materia³u zagêszczenie stopniowo zwiêksza siê powoduj¹c
wzrost nacisku na tyln¹ czêœæ komory formuj¹cej. Ten sposób
zagêszczania beli, w kierunku jej œrodka, ma wp³yw na
niejednorodn¹ gêstoœæ (rdzeñ jest luŸniejszy ni¿ warstwy
zewnêtrzne beli) i przebieg zapotrzebowania mocy do
zagêszczania materia³u (du¿o wiêksze w koñcowej fazie
zwijania) [5, 17, 19, 21].

Istotn¹ zalet¹ pras sta³okomorowych jest stosunkowo
prosta konstrukcja zespo³u zwijaj¹cego oraz wyeliminowanie
problemów zwi¹zanych z pocz¹tkiem formowania beli. Prasy
te s¹ ma³o wra¿liwe na wilgotnoœæ i nierównomiernoœæ
roz³o¿enia zielonki w wa³ku na polu [10].

W prasach sta³okomorowych producenci stosuj¹ ró¿ne
rodzaje zespo³ów formuj¹cych. Ich zadaniem jest wymuszanie
obrotu i zagêszczanie materia³u. S¹ to najczêœciej przenoœniki
³añcuchowo-prêtowe (rys. 1a) lub napêdzane rolki walcowe
(rys. 1b) [6].
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Rys. 1. Komory pras zwijaj¹cych sta³okomorowych:
a - ³añcuchowo-prêtowa, b - walcowa
Fig. 1. Kind of forming chambers in the fixed chamber round
balers: a - chain & slat conveyor, b - roller

Modyfikacj¹ w budowie tych zespo³ów jest ³¹czne stoso-
wanie zarówno przenoœników jak i rolek, w efekcie czego
zmniejsza siê d³ugoœæ ³añcuchów i wyd³u¿a ich ¿ywotnoœæ.
W tych konstrukcjach rolki walcowe zwykle instaluje siê w dol-
nej i przedniej czêœci komory, które maj¹ za zadanie pod-
trzymywaæ formowan¹ belê i u³atwiaæ inicjacjê procesu obra-
cania siê materia³u wewn¹trz komory, a tak¿e owijania uformo-
wanej beli siatk¹.

Nieco inne rozwi¹zanie zaproponowa³a firma Krone
w swojej najnowszej linii pras zwijaj¹cych (Comprima), gdzie
³añcuchy zast¹piono bardzo wytrzyma³¹ taœm¹ parciano-
gumow¹ (system NovoGrip), do której przykrêcono poprze-
czne prêty (rys. 2). Zapewnia to nie tylko du¿¹ wydajnoœæ pracy
i gêstoœæ bel, ale tak¿e cichobie¿noœæ oraz mniejsze zu¿ycie
techniczne i koszty konserwacji.

Coraz czêœciej nowoczesne prasy sta³okomorowe maj¹
mo¿liwoœæ regulacji stopnia zagêszczania beli. Realizuje siê to
przez zmianê przekroju komory formuj¹cej w koñcowej fazie
zwijania. Rozwi¹zanie takie proponuje m. in. firma Claas
(system MPS), gdzie zespó³ trzech ³ukowo osadzonych rolek
walcowych przesuwany jest hydraulicznie do œrodka komory.

Niektóre firmy w swoich prasach proponuj¹ nowoczesne
rozwi¹zania, które s¹ nietypowe dla pras sta³okomorowych.
Interesuj¹cym rozwi¹zaniem, ³¹cz¹cym w sobie zalety pras
sta³o- i zmiennokomorowych, jest model Comprima F 155
firmy Krone. Maszyna wyposa¿ona jest w hybrydow¹ komorê
formuj¹c¹, która dzia³a jak komora sta³a do momentu uformo-
wania beli o œrednicy 125 cm. Po przekroczeniu tej œrednicy
przenoœnik ³añcuchowo-prêtowy odsuwa siê od rolek prowa-
dz¹cych a¿ do osi¹gniêcia ¿¹danej, rêcznie nastawionej œredni-
cy beli. Nastêpuje wtedy zagêszczanie beli w oparciu o zasadê
formowania bel w prasach ze zmienn¹ komor¹. System ten
umo¿liwia skokow¹ regulacjê œrednicy beli co 5 cm w zakresie
od 125 do 150 cm.



Rys. 2. System NovoGrip w prasach Comprima firmy Krone:
1 - przekrój porzeczny komory zwijaj¹cej, 2 - taœma parciano-
gumowa z przykrêconymi prêtami (Ÿród³o:
Fig. 2. System NovoGrip in round balers Krone Comprima:
1 - transverse section of forming chamber, 2 - rubber/fabric
belts with metal slats (source: www.krone.de)

Analiza parametrów praz zwijaj¹cych sta³okomorowych

W niniejszej pracy przeprowadzono analizê podstawowych
parametrów technicznych 77 modeli sta³okomorowych pras
zwijaj¹cych produkowanych obecnie na œwiecie. Wiele z tych
modeli oferowanych jest w ró¿nych odmianach, które ró¿ni¹
siê m. in. szerokoœci¹ podbieracza, rodzajem podajnika, zasto-
sowaniem rozdrabniacza podbieranego materia³u lub innym
wyposa¿eniem. W wiêkszoœci poszczególne modele i odmiany
maj¹ bogate wyposa¿enie opcjonalne montowane na ¿yczenie
klienta.

Poddane analizie prasy charakteryzuj¹ siê zmienn¹
szerokoœci¹ robocz¹ podbieracza, w zakresie od 1,20 (Z-279
produkcji Sipma S.A.) do nawet 2,30 m (Kuhn FB 2135 w od-
mianie SuperSilage). Widoczne s¹ ró¿nice w rozwi¹zaniach
konstrukcyjnych zespo³u zwijaj¹cego belê. Spoœród 77 rozpa-
trywanych modeli, najwiêcej pras produkuje siê z zespo³em
zwijaj¹cym wyposa¿onym w przenoœnik ³añcuchowo-prêtowy
lub przenoœnik ³añcuchowo-prêtowy wspó³pracuj¹cy z kilko-
ma rolkami walcowymi. Ich ³¹czny udzia³ wynosi ok. 63%.
Inny typ komory tworz¹ napêdzanie rolki walcowe, stosowane
np. w prasach Rolland firmy Claas. Stanowi¹ one ok. 31%
udzia³u. Udzia³ pozosta³ych rodzajów komór jest znikomy
i wynosi ok. 6%.

Analiza wymiarów komór prasowania wykazuje, ¿e prawie
wszystkie komory prasowania maj¹ szerokoœæ równ¹
1,20±0,03 m, Nieliczne modele maj¹ szerokoœæ komory wyno-
sz¹c¹ 1,00±0,02 m. Dotyczy to kilku w³oskich producentów,
którzy proponuj¹ szerok¹ ofertê wymiarow¹ pras, z prasami
kompaktowymi w³¹cznie. Z kolei analizuj¹c wartoœci œrednic
komór prasowania nietrudno dostrzec, ¿e dominuj¹ prasy z ko-
morami o œrednicach 1,20-1,25 m (65%) i 1,50-1,55 m (22%),
a bardzo niewielki udzia³ maj¹ prasy o innych œrednicach ko-
mory, np. 1,00 m (4%). Dwóch producentów oferuje prasy sta-
³okomorowe o regulowanej œrednicy: w zakresie 1,25-1,35 m
(modele 623 i 644 firmy John Deere) oraz w zakresie 1,25-
1,50 m w odstêpach co 5 cm (model Comprima F 155 firmy
Krone).

Spoœród mo¿liwych sposobów wi¹zania bel dominuj¹cy
jest system uniwersalny, a wiêc mo¿liwoœæ wi¹zania siatk¹ lub
sznurkiem. Udzia³ pras, gdzie mo¿liwe jest wi¹zanie tylko
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sznurkiem jest nieznaczny i dotyczy prostych modeli, w któ-
rych obwi¹zywanie siatk¹ niekiedy stanowi wyposa¿enie
opcjonalne. Niektórzy producenci oferuj¹ w wybranych
modelach mo¿liwoœæ owijania bel foli¹. Takie opcjonalne
wyposa¿enie ma w swojej ofercie np. firma New Holland.

Z analizy wybranych parametrów technicznych pras sta³o-
komorowych wynika, ¿e wiele modeli wyposa¿ono w zespo³y
rozdrabniaj¹ce o zró¿nicowanej liczbie no¿y: od 10 w prasie
Pony 100 Cut System firmy Wolari, do 26 w prasach Comprima
F 125 i 155 firmy Krone w odmianach z systemem XCut 26,
gdzie teoretyczna d³ugoœæ sieczki wynosi tylko 42 mm.
Wiêkszoœæ zespo³ów rozdrabniaj¹cych stosowanych w prasach
ma mo¿liwoœæ wy³¹czania funkcji ciêcia, b¹dŸ ³atwego
demontowania niektórych no¿y (rys. 3). W ten sposób
konfiguracjê prasy mo¿na zmieniaæ w zale¿noœci od rodzaju
zbieranego materia³u i jego przeznaczenia [4].

Systemy rozdrabniania stosowane w prasach potrzebuj¹
dodatkowego zapotrzebowania na moc napêdow¹. Wymaga to
czêsto solidniejszego uk³adu przeniesienia napêdu, co wraz
z dodatkow¹ mas¹ samego rozdrabniacza powoduje wzrost
masy w³asnej ca³ej maszyny.

W wyposa¿eniu podstawowym niektóre prasy mog¹ wa¿yæ
nawet 3,5 tony (model Trotter 155 w odmianie UltraCut firmy
Feraboli). Masê w³asn¹ pras podnosz¹ te¿ inne elementy wypo-
sa¿enia opcjonalnego, np. ko³a typu tandem.

Prasy zwijaj¹ce sta³okomorowe, oprócz niew¹tpliwych
zalet, takich jak: prosta konstrukcja, ma³a wra¿liwoœæ na
wilgotnoœæ materia³u i brak trudnoœci z rozpoczêciem zwijania
beli posiadaj¹ równie¿ pewne niedogodnoœci. Wad¹ tego typu
pras jest wzrost zapotrzebowania na moc w koñcowej fazie
formowania beli, ograniczona mo¿liwoœæ regulacji zagê-
szczania oraz brak mo¿liwoœci formowania bel o zró¿nico-
wanej œrednicy [4, 17, 20, 21]. Skutkuje to czêsto niemo¿li-
woœci¹ uformowania beli, gdy zabraknie materia³u. Niektóre
z tych wad usuniête s¹ w prasach zmiennokomorowych,
których dzia³anie oparte jest na innej zasadzie.

Rys. 3. Prasa zwijaj¹ca z zespo³em rozdrabniaj¹cym
Fig. 3. Round baler with a rotor cutter
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The paper examines the important parameters characterizing the design and performance of modern round balers. This part
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