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ciągniki, kombajny i maszyny rolnicze

Przy prawidłowym ustawieniu
zbierze w godzinę nawet 50 bel
To pierwsza i jak na razie jedyna prasoowijarka opracowana przez polskiego producenta. Ma rotor, noże tnące, stałokomorową
walcową lub łańcuchowo-walcową komorę
zwijania. Posiada automatyczny system
owijania bel folią. W odpowiednich warunkach w godzinę można nią sprasować i owinąć około 45–50 balotów. Aby wykorzystać
potencjał prasoowijarki Unia Master, trzeba
przed wyjazdem na łąkę dokładnie sprawdzić maszynę i ją wyregulować. Na co zwrócić uwagę przy zakładaniu siatki? Jak reguluje się stopień zgniotu i ostrzy noże? Na jakiej
wysokości ustawić podbieracz? W tym artykule znajdziesz odpowiedź na te pytania.
Obsługa z komputera
Prasoowijarka Master to jedna z najbardziej zaawansowanych technicznie maszyn
produkowanych w grupie kapitałowej Unia.
Powstaje od 2011 roku w fabryce Unia Famarol w Słupsku i kosztuje obecnie ok. 160
tys. zł netto. Wyposażona jest w rozbudowany układ elektroniczny, który pozwala sterować maszyną w trybie automatycznym. Na
wyposażeniu ma 19 czujników zamocowanych przy komorze zwijającej, stole podającym czy owijarce. Dane z czujników trafiają do dwóch połączonych ze sobą skrzynek
sterowniczych – jedna znajduje się z prawej
strony przy komorze zwijającej, druga z lewej przy owijarce. Do pierwszej kierowane
są informacje z trzech czujników związanych z mechanizmem nakładania siatki na
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balocie (dwa umieszczone przy siłownikach
siatki, jeden to czujnik impulsów wałka wydającego siatkę), dwóch czujników przy tylnej klapie prasy (górne i dolne położenie)
i po jednym odpowiadającym za sygnalizację
załączenia noży, położenia uchylnej podłogi
pod rotorem oraz stopnia wypełniania komory w trakcje pracy. Skrzynka owijarki gromadzi dane z 11 kolejnych czujników, z których większość związanych jest z owijarką
(trzy dotyczące położenia stołu, dwa informują o wydawaniu folii, dwa kolejne odpowiadają za prawidłowe ustawienie ramion
owijających). Ostatnie trzy czujniki ulokowane są przy ramieniu przerzucającym balot
z prasy na owijarkę. Dwa z nich informują
o skrajnych położeniach ramienia (góra/dół),

a jeden zamocowany centralnie informuje
o obecności beli na ramieniu. Wewnątrz obu
skrzynek znajdziemy elektroniczne płytki
z diodami sygnalizującymi aktywność danych
czujników. Wszystkie dane przekazywane są
dalej do zamocowanego w kabinie ciągnika
komputera Superior z kolorowym dotykowym wyświetlaczem o przekątnej 5,7 cala.
Jest on produkowany przez polską firmę Adel.
Posiada sześć okien roboczych, a na jednym
z nich można sprawdzić aktywność czujników, co jest sygnalizowane podświetlaniem
symboli każdego z nich. Najważniejszy dla
rolnika jest jednak ekran pracy. Użytkownik
widzi na nim symbolikę maszyny, poszczególne operacje, a także może odczytać ilość

Przy tym oknie komputera Superior można zmienić
ustawienie liczby warstw folii na beli oraz szybkość
obracania się ramion owijarki
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owiniętych bel oraz ilość oplotów balotu
folią. Cały cykl roboczy może się odbywać
w trybie automatycznym. Można wybrać również tryb ręcznego sterowania maszyną, przy
którym indywidualnie inicjowane jest otwieranie tylnej klapy, załączanie noży tnących,
poruszanie ramienia załadunkowego, stołu
lub ramion owijarki. Tryb ten służy głównie
do usuwania blokad, sytuacji awaryjnych lub
w przypadku konserwacji maszyny do przestawienia położenia danego elementu. Elektronika w maszynie pozwala również na indywidualne ustawienie parametrów roboczych.
W podbieraczu trzeba sprawdzić kompletność palców i ich stan techniczny. Wymiana poprzedzona jest
demontażem ślizgów (na zdjęciu z prawej)

Aby zmienić odciążenie podbieracza trzeba
przestawić płytkę przesuwną przy sprężynach

czy ustawienia wydatku oleju dla ramienia
przeładunkowego nie powinny być wykonywane samodzielnie przez rolnika, tylko przez
pracowników autoryzowanego serwisu. Producent dopuszcza tylko, po konsultacji telefonicznej z serwisem, indywidualną zmianę
ustawienia zaworu proporcjonalnego (Valve

Delta) sterującego ilością i przepływem oleju. Taka modyfikacja jest konieczna po zmianie ciągnika współpracującego z maszyną
o niższym lub wyższym wydatku pompy
hydraulicznej.
> ciąg dalszy na str. 32

Dotyczy to głównie zaprogramowania ilości owinięć folią oraz prędkości obrotowej ramion owijarki, z uwzględnieniem,
że na początku nakładania folii na belę,
ramiona wirują wolniej (ok. 5 obr./min)
i sukcesywnie przyspieszają do maksymalnie 35 obr./min. Producenci folii w zależności od jej rodzaju zwykle zalecają, aby
w trakcie pracy bela pokrywana była trzema warstwami. Odpowiada to ustawieniu
32–34 obrotów ramion owijarki, na których mocowane są rolki o szerokości 750
mm. Pozostałe możliwe ustawienia maszyny jak np. prędkość otwierania klapy,
czas reakcji czujników, czas otwarcia noży

Podbieracz powinien poruszać się 2–3 cm nad
powierzchnią darni. Regulację przeprowadza
się na otworach znajdujących w ramionach kół
podporowych
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> ciąg dalszy ze str. 31
Ustawienie podbieracza
Podbieracz w prasoowijarce
Master ma po 5 rzędów palców.
Mierzy 2,1 m szerokości. Zawieszony jest na dwóch siłownikach
hydrauliczych na których nasunięte są sprężyny. Służą one do
odciążenia podbieracza. Ich naciąg można regulować. W tym celu
wystarczy ręcznie zmienić położenie płytek blokujących, umieszczając je w jednym z trzech nacięć, po uprzednim uniesieniu
podbieracza. W normalnych warunkach pracy należy wybrać
nacięcie środkowe. Na miękkim
podłożu zalecane jest zwiększenie

Skrzynka sterownicza przy komorze zwijającej...

znajdują się na wysokości 2–3 cm
nad powierzchnią darni. Regulację powinno się przeprowadzić
bezpośrednio na łące, co pozwala uwzględnić wielkość zapadania
się kół w darni. Na łące ustawia
się również położenie blachy dociskowej z rolką, mających za zadanie
dociskanie pokosu podczas pobierania. W tym przypadku regulacji
dokonuje się zmieniając długość
łańcucha podtrzymującego.

Noże powinny być ostrzone systematycznie. Niestety, powszechną praktyką
jest ostrzenie w chwili, gdy nagle wzrasta zapotrzebowanie mocy ciągnika

obciążenia, a na twardym, nastawienie mniejszego obciążenia. To
ustawienie jest o tyle istotne, że
przy nieprawidłowym ustawieniu
i szybkiej jeździe istnieje ryzyko,
że podbieracz nie będzie utrzymywał stałej równej pozycji, a będzie
podskakiwał.

...przy owijarce

Kolejną regulacją przy podbieraczu jest ustawienie wysokości pracy. Polega ona na zmianie położenia
kół kopiujących względem ramion,
na których znajduje się 12 różnych
otworów regulacyjnych. Zalecane
przez producenta położenie to takie, w którym palce podbieracza

Jak prawidłowo ostrzyć noże
docinacza?
Jednym z czynników mających
decydujący wpływ na jakość
uzyskiwanej sianokiszonki jest

stopień zagęszczenia bel. Im są
one mocniej sprasowane, tym lepiej. Wynika to z faktu, że większa
gęstość materiału eliminuje nadmiar powietrza, które mogłoby
hamować rozwój bakterii kwasu
mlekowego. Dlatego też w przypadku zbioru podsuszonej zielonki najlepsze efekty daje praca
maszynami wyposażonymi w zespoły rozdrabniające. Omawiana prasoowijarka wyposażona
jest w rotor, który współpracuje
z mechanizmem tnącym z 14 nożami. Uwzględniając odległości
między nożami teoretyczna długość cięcia wynosi około 74 mm.
Ocena zespołu rozdrabniającego

Aby zdemontować noże trzeba unieść i zaryglować tylną klapę
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ogranicza się do sprawdzenia stanu technicznego oraz stopnia zużycia noży tnących. Noże powinny być ostrzone systematycznie
w wyspecjalizowanych punktach.
Taka usługa kosztuje mniej więcej
10 zł netto za jeden nóż. W praktyce często rolnicy przeprowadzają tę czynność własnoręcznie, gdy
nagle wzrasta obciążenie ciągnika,
co objawia się wzrostem zużycia
paliwa. Noże należy ostrzyć tylko po gładkiej stronie. Ostrzenie

JAK PROWADZIĆ MASZYNĘ
PRZY WĄSKIM POKOSIE?
W takich warunkach prawidłowe jest prowadzenie prasoowijarki w ten sposób, że
raz materiał zbierany jest tylko jedną stroną podbieracza,
a po jakichś 10–20 m trzeba
skierować materiał na jego
drugą stronę. W ten sposób
następuje równomierne napełnianie przestrzeni ładowania

Liczba owinięć beli siatką może być regulowana w zakresie od jednego i jednej czwartej do trzech i pół. Regulacje dokonuje się dźwignią przekładając ją
w różne położenia

po stronie falistej może znacznie
skrócić ich żywotność. Często rolnicy do tego celu wykorzystują
szlifierkę kątową. Należy prowadzić ją pod kątem 16–17 stopni na
szerokości ok. 10 mm.
Stopień zgniotu reguluje się poprzez
zmianę miejsca mocowania sprężyn
naciągowych

Ustawienie stopnia zgniotu
Maszyna wyposażona jest w mechaniczne blokowanie tylnej komory oparte na sprężynach, dźwigniach i hakach. I właśnie od ustawienia tych elementów zależy

Otwory w osłonie umożliwiają określenie spowolnienia prędkości siatki. Przy
dużej rolce trzeba zmniejszyć docisk, przy mniejszej należy go zwiększyć

wielkość stopnia zgniotu. Możliwości jest tutaj pięć, bo tyle jest
otworów na dźwigniach regulacyjnych, w których mocuje się sprężyny naciągowe. Wedle wskazań
producenta, skrajny otwór (przy
zamkniętej komorze znajdujący
się najwyżej na dźwigni) pozwala uzyskać maksymalny zgniot.
Zawsze w trakcie pracy osiągnięcie maksymalnego stopnia zgniotu sygnalizowane jest dźwiękiem
i komunikatem na komputerze.
Poprzedzone jest to możliwością
kontrolowania z kabiny aktualnego stanu napełnienia komory
zwijania poprzez obserwowanie
wskaźnika stopnia napełnienia
umieszczonego w górnej części
maszyny.
Przy montowaniu siatki trzeba
ustawić jej docisk
Prasoowijarka Unia Master
formuje bele o średnicy 1,2 m
i szerokości 1,2 m. Owijane są
w komorze siatką, która jest podawana aparatem załączanym siłownikiem elektrycznym. Mechanizm działa tak, że po załączeniu

10–20 m

10–20 m

> dokończenie na str. 34
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> dokończenie ze str. 33
przemieszcza się dźwignia włączająca, co z kolei inicjuje napięcie paska klinowego. Wówczas
przekazywany jest moment obrotowy na rolkę podającą, która
zaczyna się poruszać. Wraz z nią
zaczyna poruszać się segment
ząbkowany, który uruchamia pręt
wyzwalający siatkę. Pod koniec
wiązania i po odcięciu siatki pasek klinowy, a wraz z nim rolka
podająca, zatrzymują się. Liczbę owinięć zmienia się dźwignią
przy mechanizmie. Przestawienie jej na najniższe położenie
umożliwia wykonie jednego pełnego i 1/4 owinięcia. Z kolei ustawanie w najwyższym położeniu
umożliwia wykonanie maksymalnego nałożenia siatki na belę trzy
i pół raza. Maszyna przystosowana jest do pracy z rolkami siatki
o szerokości od 1,23 do 1,25 mm
i średnicy do 32 cm. Mocowane są
one w przedniej części maszyny
u góry, przekładając koniec siatki
przez prowadnice i wałek gumowy. Aby mechanizm działał prawidłowo po dłuższym przestoju, wałek gumowy powinno się
przesmarować talkiem. Mechanizm wiązania siatką posiada dodatkową regulację. W pokrywie

znajduje się pięć otworów. Umożliwiają one zmianę wielkości
docisku, a w efekcie precyzyjne
ustawienie prędkości spowolnienia siatki. Przy dużej rolce należy zastosować mniejszy docisk,
a przy mniejszej większy.
Jak ocenić naprężenie folii?
Nakładanie folii na belę następuje na owijarce wyposażonej
w dwa szybkoobrotowe ramiona z podajnikami folii 750 mm
oraz stół zbudowany w postaci trzech rolek, z których każda
wyposażona jest w trzy taśmy
antypoślizgowe. Wszystko jest

W trakcie nakładania folia na belę zmniejsza swą szerokość z 750 mm
do około 600 mm

napędzane hydraulicznie. Po
dłuższym przestoju warto skontrolować naprężenie folii. Zalecenie jest takie, że gdy bela jest
w połowie owinięta, wykonać flamastrem linię o długości 10 cm
w środku rolki folii zamocowanej
w podajniku (na zdjęciu z lewej).
Potem trzeba powoli rozpocząć
pracę i owijać belę do momentu, gdy folia z linią zostanie nałożona na belę. Przerwać owijanie i odmierzyć bieżącą długość
linii. W wyniku rozciągnięcia o 70
procent powinna ona mieć długość 17 cm plus minus 1 cm. Jeśli
rozciągnięcie nie jest prawidłowe
OBLICZENIE PRZYBLIŻONEGO (SZACUNKOWEGO) ZUŻYCIA SIATKI
WYKONUJE SIĘ WEDŁUG WZORU:
Średnica beli x liczba owinięć x liczba π
Przykładowo, gdy na belę o średnicy 1,2 m są nakładane 2,5 warstwy siatki, to na owinięcie jednego balotu zużyje się około 10 mb
siatki, gdyż:
1,2 x 2,5 x 3,14 = 9,42 mb
Na tej podstawie można przyjąć, że:
rolka z siatką długości 2000 m wystarczy na 200 bel
rolka z siatką długości 3000 m wystarczy na 300 bel
rolka z siatką długości 4200 m wystarczy na 420 bel

34

Nr 21 27 maja 2018

Stół owijarki

należy wyczyścić aluminiowe rolki podajnika i sprawdzić czy się
swobodnie obracają.

Smarowanie łańcuchów
Przed przystąpieniem do pracy
trzeba także sprawdzić stan przekładni łańcuchowych, w tym: naciągniecie napinaczy oraz rozciągnięcie łańcuchów. Dopuszczalne
rozciągnięcie łańcuchów wynosi
do 3 procent. Gdy rozciągnięcie jest

Jest to możliwe dzięki centralnemu układowi smarowania. W tym
rozwiązaniu olej ze zbiorniczka
za pomocą pompy tłoczony jest
do odpowiednich przewodów, na
końcach których umieszczone są
pędzle podające olej. W przypadku prezentowanej maszyny, która
pochodzi z 2012 roku, olej jest dozowany w momencie zamykania
klapy. W najnowszych prasoowijarkach Master pompa centralne-

Przy układzie centralnego smarowania ważne jest odpowiednie położenie
pędzli. Powinny być ustawione tak, aby tylko delikatnie ocierały się o ogniwa,
wszak służą one do podawania oleju a nie czyszczenia łańcuchów

wyższe, należy łańcuch wymienić,
ponieważ będzie powodował nadmierne zużywanie kół zębatych. Jak
zatem skontrolować rozciągnięcie
łańcucha? Można to zrobić za pomocą specjalnej miarki. Gdy jej nie
posiadamy, należy zmierzyć odległość 10 ogniw na nowym naciągniętym łańcuchu i porównać ten
wymiar do odległości uzyskanej na
łańcuchu zamontowanym w prasie. W przypadku maszyny, na której pokazujemy etapy przygotowania do pracy, wszystkie łańcuchy są smarowane automatycznie.

go smarowania jest stale zasilana
otrzymując napęd z górnego walca.
Każdą jej sekcję można indywidualnie ustawić. Dostępne jest także
centralne smarowanie łożysk, co
wiąże się z dopłatą 4400 zł netto.
Podziękowania dla pracowników firmy Unia Famarol w Słupsku Łukasza Prawdzika, Jarosława
Modrzewskiego, Stefana Rolbieckiego oraz Krzysztofa Szajnera za
pomoc w prezentacji przeprowadzania poszczególnych regulacji
w prasoowijarce.
Przemysław Staniszewski
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