
AUTOBUSY 157

Wstęp
Celem transportu ładunków jest ich przemieszcza-

nie z miejsc produkcji lub składowania do miejsc kon-
sumpcji, ponownego składowania albo wtórnego lub 
fi nalnego przerobu. Wewnątrz przedsiębiorstw produk-
cyjnych, ze względu na powtarzalność operacji prze-
syłania towarów, stosowane są środki do transportu 
cyklicznego. Są to wozy i wózki,  dźwignice, suwnice, 
przenośniki a nawet rurociągi [8]. W trakcie  transpor-
tu wewnątrz zakładowego mogą być wykonywane po-
szczególne operacje technologiczne. Dzieje się tak na 
linii produkcyjnej lub montażowej, na której zespoły lub 
elementy maszyn przemieszczane są w sposób płyn-
ny, zgodnie z kolejnością operacji technologicznych. 
Można również łączyć proces produkcyjny z przewo-
żeniem materiałów na znaczne odległości w środkach 
transportu specjalistycznego. Przykładem jest produk-
cja betonu w betoniarkach samochodowych, w trakcie 
jazdy na plac budowy lub  przewożenie śmieci połą-
czone z ich segregacją, rozdrabnianiem lub zagęsz-
czaniem [3]. W stosunku do środków transportu, w któ-
rych poza przemieszczaniem towarów odbywa się 
również przerób przewożonych towarów można użyć 
określenia "kombajn transportowy". 

1. Wozy paszowe
1.1. Budowa i działanie

Wozy paszowe służą do przygotowania, przewoże-
nia i zadawania paszy do żłobów w gospodarstwach 
zajmujących się chowem bydła. Dawki paszy powinny 
zapewnić zbilansowane zapotrzebowanie zwierząt na 
wartości odżywcze w żywionej grupie zwierząt. Sub-
straty musza być więc dokładnie dobierane wg recep-
tury pod względem wagowym i żywieniowym.  System 
TMR - Total Mixed Ratio stosowany jest w oborach 
wolno stanowiskowych, które pozwalają na karmienie 
dawkami paszy, w której składniki są dokładnie wymie-
szane w celu dostarczenia wszystkim zwierzętom wy-
branej grupy technologicznej pokarmu o jednakowym 
składzie [9]. W systemach skarmiania zwierząt, w któ-
rych składniki byłyby podawane osobno, zwierzęta do-

minujące w stadzie wyjadałyby z zestawu najbardziej 
wartościowe substraty uszczuplając ich zawartość 
w pozostałej części karmy. Wymagałoby to indywidu-
alnego dokarmiania części zwierząt. 

Komponenty pasz różnią się pod względem skład-
ników odżywczych i pod względem konsystencji. Ze 
względu na konsystencję można je podzielić na:
 – materiały włókniste, suche lub wilgotne:  siano, sło-

ma, trawy, rośliny zbóż, kiszonki, liście,
 – materiały ziarniste i proszki: ziarno zbóż w całości 

lub rozdrobnione, koncentraty pochodzące z prze-
mysłu paszowego, składniki mineralne,

 – materiały miąższyste: bulwy roślin okopowych, 
owoce,

 – substancje płynne: wywary, melasa, tłuszcze, woda.
Konsystencja materiałów organicznych wpływa na 

ich właściwości reologiczne a te mają decydują o jako-
ści rozdrobnienia i zmieszania substratów.

Wozy paszowe ze względu na sposób ich przemiesz-
czania można podzielić na samojezdne i ciągnione 
a ze względu na sposób mieszania komponentów na 
wozy z poziomym i pionowym systemem mieszania. 
Budowę ciągnionego wozu paszowego z pionowym 
systemem mieszania przedstawia rysunek 1. 

Składniki do przygotowania karmy do większości 
wozów dostarczane są za pomocą ładowaczy nabu-
dowanych na ciągnikach. Programowalny system wa-
żenia zainstalowany w wozach paszowych automa-
tycznie oblicza konieczną masę paszy na podstawie 
wprowadzonej ilości sztuk bydła i dawki. Informację 
o wadze zawartości znajdującej się w pojemniku moż-
na odczytać z terminalu zamontowanego na wozie lub 
z terminalu ręcznego.  System zapamiętuje dawki dla 
poszczególnych zwierząt. Sam sumuje masę ładowa-
nych komponentów, a odejmuje ilość paszy podczas 
zadawania. Rozwiązanie to pomaga w stosowaniu, 
w zależności od rodzaju aktualnie skarmianego bydła, 
kilku dawek składających się z różnych komponentów. 
Do wyznaczenia wagi ładunku w zbiorniku służą za-
montowane na ramie sensory, na których opiera się 
zbiornik. Substraty rozdrabniane i mieszane są za po-
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ne lub potrójne ślimaki (rys. 2). W wozach z poziomym 
systemem mieszającym stosowane są zazwyczaj dwa 
poziome ślimaki o zwojach przeciwbieżnych (rys. 3). 
Pomiędzy nimi znajduje się poprzeczny, dozujący 
przenośnik taśmowy. Poza pionowym i poziomym sys-
temem mieszania stosowane są również systemy rol-
kowe, łańcuchowe i bębnowe [1, 6].

Zadawanie paszy z wozów, z pionowym systemem 
mieszania, odbywa się za pomocą bocznych otworów 
wysypowych lub za pomocą poprzecznego przenośni-
ka taśmowego znajdującego się z przodu lub z tyłu 
wozu, za zasuwą (rys 4 i 5).

Zamontowane jako wyposażenie dodatkowe dmu-
chawy – rzutniki (rys. 6) służą do dodatkowego rozrzu-
cania słomianej ściółki. Pozwalają, po rozdrobnieniu 
bel przez układ mieszania, na rozrzucanie słomy na 
odległość do 18 m.  

Aby przyspieszyć zadawanie pasz w oborach o ob-
sadzie powyżej 100 krów można stosować albo dwa 
wozy paszowe ciągnione lub można je zastąpić jednym 
wozem samojezdnym. Wozy takie z reguły wyposażo-
ne są w system załadowczy (rys. 7). W skład systemu 
załadowczego wchodzi wysięgnik, którym jest osłonię-
ty blaszanym tunelem przenośnik taśmowy, napędzany 
silnikiem hydraulicznym oraz zamocowany na końcu 
wysięgnika frez do odcinania i podbierania z pryzmy 
składników. 

Ważnym wyposażeniem nowoczesnych wozów pa-
szowych są systemy wspomagające dokładność dozo-
wania i przygotowania pasz, które służą do transmisji 
danych pomiędzy komputerem a terminalem wozu. 
Umożliwiają one wymianę informacji w formatach 

mocą ślimaków z zamocowanymi nożami. W wozach 
z  pionowym systemem mieszania, w zależności od 
pojemności wozu, montowane są pojedyncze, podwój-

Rys. 1. Budowa wozu paszowego z pionowym syste-
mem mieszająco-rozdrabniającym (przykład oparty na 
konstrukcji wozów Alimamix Evolution): 1 - pojemnik, 
2 - przestawne przeciwostrza, 3 - regulowana zasuwa, 
4 - podest kontrolny, 5 - terminal wagi, 6 - poprzeczny 
przenośnik taśmowy, 7 - ślimak mieszający, 8 - prze-
stawny nóż rozdrabniający, 9 - przekładnia planetar-
na, 10 - wałek napędowy, 11 - skrzynia przekładniowa, 
12 - sensor wagi, 13 - rama

Rys. 2. Schemat przemieszczania się paszy w wozie 
paszowym z pionowym systemem mieszająco-roz-
drabniającym (Kuhn)

Rys. 4. Boczne zadawanie paszy poprzez otwory  wy-
sypowe (Kuhn)

Rys. 5. Zadawanie paszy za pomocą poprzecznego 
przenośnika taśmowego (Kuhn)

Rys. 3. Schemat przemieszczania sie paszy w wozach 
z poziomym systemem mieszająco- rozdrabniającym [6]
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kompatybilnych ze wszystkimi podstawowymi progra-
mami służącymi do zarządzania stadem. Dodatkowym 
wyposażeniem jest system kamer i czterodzielny mo-
nitor, które umożliwiają wzrokową kontrolę mieszania 
i zadawania paszy.

1.2. Bilans czasu pracy wozów paszowych
Dobór objętości wozu może stanowić problem przy 

małym stadzie gdyż wóz paszowy powinien być do-
brany przy uwzględnieniu jednokrotnego zadania cało-
dniowej dawki paszy TMR dla największej grupy krów, 
żywionych taką samą ilością i rodzajem paszy [2]. 
Według Romaniuka [4] czas potrzebny na wykonanie 
wszystkich operacji technologicznych – T w jednym cy-
klu pracy wozu paszowego jest równy:

T = t1 + t2 + t3 + t4 + t5  (1)
 

gdzie: 
t1 – czas obsługi technicznej i innych operacji 
pomocniczych,
t2 – sumaryczny czas przejazdu wozu paszowego 
do miejsca załadunku paszy objętościowej i pasz 
wysokobiałkowych,
t3 – sumaryczny czas załadunku paszy objętościowej 
i pasz wysokobiałkowych,
t4 – czas potrzebny na wymieszanie pokarmu,
t5 – czas zadawania wymieszanej paszy.

We wzorze nie występuje czas przejazdu z miejsca 
załadunku paszy objętościowej i pasz wysokobiałko-
wych do miejsca zadawania pasz. Czas ten powinien 
być zbliżony do czasu mieszania pasz, czyli czasu 
produkcji.  Zbyt duże różnice pomiędzy czasem trans-
portu z miejsca załadunku substratów do miejsca wy-
ładowania produktu a czasem potrzebnym na proces 
produkcji czynią zastosowanie kombajnów transporto-
wych nieopłacalnym. 

Rys. 6. Wóz z dmuchawą do rozrzucania słomy 
(Strautmann)

Rys. 7. Samojezdny wóz paszowy (Siloking, Sano)

Podsumowanie
Zaletą kombajnu transportowego - mobilnej maszy-

ny produkcyjnej jest możliwość przerobu surowców 
w czasie transportu i dostarczania gotowego produktu 
do miejsc oddalonych od miejsca składowania surow-
ców. Ten system może być wspomagany przez wysoki 
poziom automatyzacji i możliwość wykorzystania GPS 
do kontrolowania zarówno transportu jak i procesu 
produkcji wykonywanej podczas transportu. 
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TMR mixing feeders as example of transportation and manufacturing

Abstract
There are shown in the paper the designs and  use of TMR trailed and propelled feeders. Combination of 

transport and processing of the transported material can take place provided that the times of processing and 
transportation are similar.
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