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S t r e s z c z e n i e 

W pracy przedstawiono wyniki kilkuletnich badań maszyn do zbioru zielonek na siano i kiszonki 
prowadzonych przez Katedrę Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW w Warszawie oraz Instytut Me-
lioracji i Użytków Zielonych w Falentach. W maszynach zastosowano innowacyjne rozwiązania 
konstrukcyjne, które przyczyniły się do poprawienia wskaźników agrotechnicznych i eksploatacyj-
nych oraz wdrożenia w kraju nowoczesnych technik zbioru zielonek na siano i kiszonkę. 

Efektem badań było wskazanie właściwego rozwiązania materiałowego i konstrukcyjnego pal-
ców spulchniaczy instalowanych w kosiarkach górno- i dolnonapędowych, dobór pras zwijających 
wyposażonych w zespół rozdrabniający i pras tłokowych, formujących wielkogabarytowe bele pro-
stopadłościenne oraz przyczepianych sieczkarń polowych z elektrohydraulicznym sterowaniem. 
Umożliwiło to opracowanie i wdrożenie nowoczesnych technologii zbioru zielonek na kiszonkę. 
Badane maszyny zostały wdrożone do seryjnej produkcji i większość rozwiązań konstrukcyjnych 
jest chroniona patentami lub wzorami użytkowymi. 

Osiągnięciem naukowym tych badań było opracowanie formuł empirycznych wiążących wskaź-
niki jakościowe i energetyczne pracy maszyn z parametrami zespołów roboczych i zbieranych mate-
riałów roślinnych. 
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WSTĘP 

Trwałe użytki zielone w 1995 r. w Polsce zajmowały powierzchnię 4050 tys. 
ha, co stanowiło 21,7% użytków rolnych [OLSZEWSKI, PINTARA, 1998]. Przewidu-
je się, że areał trwałych użytków zielonych będzie się zmniejszał, ale w związku z 
malejącą równocześnie powierzchnią gruntów rolnych w 2010 r. ich udział 
w powierzchni użytków rolnych zostanie utrzymany na zbliżonym poziomie – 
22,1%, a z uwzględnieniem uprawy polowej zielonek – 26,6%. Dominującą formą 
konserwacji zielonek jest suszenie na siano – około 65% pasz zbieranych z trwa-
łych użytków zielonych. Wysuszenie zielonki do wymaganej wilgotności siana, 
w warunkach polowych, jest połączone z dużym ryzykiem strat jakościowych 
i ilościowych materiału roślinnego. Zmniejszenie tych strat jest możliwe przez 
zbiór siana wilgotnego (ponad 600 g·kg–1 sm.) z dosuszaniem aktywną wentylacją. 
Technologia ta została opracowana w Polsce i wdrożona do praktyki już w latach 
60. ubiegłego wieku, a z zastosowaniem kolektorów słonecznych w latach 80. 
[PABIS, 1987]. Mimo niewątpliwych zalet tej technologii, szacuje się, że tym spo-
sobem zbiera się około 5% siana [OLSZEWSKI, 1991]. Wysoka jakość siana jest 
niezbędna ze względów żywieniowych, zwłaszcza młodych zwierząt. 

Poprawę efektywności zagospodarowania plonu z użytków zielonych w na-
szym kraju można będzie uzyskać przez zwiększenie w wytwarzanych paszach 
udziału kiszonek, a zmniejszenie – siana. Przewiduje się, że w niedługim czasie 
udział kiszonek w strukturze konserwacji zielonek niskołodygowych będzie więk-
szy niż siana i w 2010 r. wyniesie odpowiednio 56 i 40% [OLSZEWSKI, PINTARA, 
1998]. 

Kiszonki są pewniejszą i tańszą formą konserwacji zielonek niż siano, a pod-
czas ich sporządzania występują mniejsze straty jakościowe [PODKÓWKA, 1979; 
ZASTAWNY, 1993; ZASTAWNY, ZARODA, ZAWADZKA, 1992]. Wyniki licznych 
badań krajowych i zagranicznych dowodzą również, że żywienie zwierząt kiszon-
kami przynosi lepsze efekty produkcyjne niż żywienie sianem. W przodujących 
gospodarczo krajach Europy, w których oprócz tradycyjnych metod wprowadzono 
nowe z zastosowaniem pras formujących duże bele cylindryczne lub prostopadło-
ścienne, kiszonka od wielu lat stanowi dominującą formę konserwacji pasz zielo-
nych [GACH, 1994; GACH, ZASTAWNY, JANKOWSKA-HUFLEJT, 1994]. 

Rozwojowi nowych technologii zbioru zielonki towarzyszy postęp w konstruk-
cji maszyn wiodących, stosowanych również w tradycyjnych technologiach [DMI-
TREWSKI, GACH, WASZKIEWICZ, 1997; GACH, 1997]. Ważne znaczenie w tych 
innowacjach konstrukcyjnych w Polsce miały badania prowadzone przez Katedrę 
Maszyn Rolniczych i Leśnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w War-
szawie wspólnie z Instytutem Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach. Celem 
tych badań było tworzenie nowych lub doskonalenie istniejących konstrukcji ma-
szyn rolniczych, stosowanych do zbioru roślin zielonych na siano i kiszonki. Bada-
ne maszyny zostały wdrożone do praktyki rolniczej. 
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Celem pracy jest przedstawienie syntetycznych wyników badań prototypów 
maszyn stosowanych do koszenia roślin niskołodygowych, obróbki skoszonego 
materiału roślinnego, zbioru siana i podsuszonej zielonki prasami zwijającymi i tło-
kowymi, formującymi wielkogabarytowe bele prostopadłościenne, oraz zbioru 
podsuszonej zielonki i kukurydzy ciągnikową sieczkarnią polową dokładnego cięcia. 

BADANIA KOSIAREK ROTACYJNYCH  
ZE SPULCHNIACZEM POKOSÓW 

W połowie lat 70. XX w. wprowadzono do praktyki rolniczej kosiarki rotacyj-
ne wyposażone w urządzenia kondycjonujące zielonkę w trakcie koszenia. Szersze 
zastosowanie znalazły spulchniacze i zgniatacze pokosów, w których działanie 
elementów roboczych na źdźbła roślin znacznie przyspiesza proces ich suszenia 
w warunkach polowych [GACH, GÓRSKI, MISZCZAK, 1985; KUCZEWSKI i in., 
1991]. Zgniatacze są zalecane do obróbki roślin grubołodygowych – głównie mo-
tylkowatych, a spulchniacze pokosów – do traw. 

Straty ilościowe zielonki powstające podczas koszenia roślin na skutek pracy 
kosiarek wyposażonych w spulchniacz pokosów zależą od roślin, warunków polo-
wych pracy oraz rozwiązań konstrukcyjnych maszyn i wynoszą 1–5% [SAVOIE, 
1988; SHINNERS, KOEGEL, STRAUB, 1991]. Zastosowanie tego typu maszyn umoż-
liwia jednak zwiększenie jakości paszy i zmniejszenie ogólnych strat, które wyni-
kają ze skrócenia czasu suszenia roślin w warunkach polowych i zmniejszenia 
operacji przetrząsania. Możliwy jest również zbiór zielonek kondycjonowanych 
i podsuszonych na kiszonkę, zwłaszcza sieczkarniami zbierającymi, bez potrzeby 
roztrząsania po zgrabieniu w wały lub bezpośrednio z pokosów. Wymienione efek-
ty uzyskuje się w wyniku procesu zachodzącego w szczelinie roboczej między 
palcami a klepiskiem spulchniacza, gdzie podczas tarcia zewnętrznego elementów 
roboczych o źdźbła roślin i wewnętrznego między roślinami niszczona jest ze-
wnętrzna warstwa wosku. Ułatwia to odparowanie wody, a uformowany pokos jest 
luźno ułożony, mimo że podczas tej obróbki rośliny są zginane i łamane, nie tracą 
jednak swojej sprężystości. 

Początkowo spulchniacze były wyposażone w wirniki ze stalowymi palcami. 
Badania wykazały, że intensywne działanie palców stalowych na źdźbła roślin 
powoduje duże straty zielonki [GACH, GÓRSKI, MISZCZAK, 1985]. Dlatego podjęto 
próby nad zastosowaniem palców wykonanych z tworzyw sztucznych. Okazało się, 
że palce tego typu działają na rośliny mniej intensywnie, mają większą trwałość niż 
stalowe i dodatkowo pełnią funkcję amortyzatorów pracy wirników napędowych. 

W Polsce pionierskie badania nowych elementów konstrukcyjnych spulchnia-
czy pokosów do kosiarek rotacyjnych przeprowadzono w SGGW i IMUZ w latach 
1992–1998 [GACH i in., 1999; KUCZEWSKI i in., 1991], a wcześniej także 
w IBMER [NAPIERAJ, 1989]. Opracowano założenia konstrukcyjne, a następnie 
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przygotowano dokumentację konstrukcyjną znacznie zmodernizowanego spulch-
niacza do kosiarki rotacyjnej z górnym napędem (we współpracy z FAMAROL 
SA) i z dolnym napędem (w ramach współpracy z SIPMA SA). Celem ekspery-
mentów laboratoryjno-polowych było dobranie rodzaju tworzywa na palce spulch-
niacza, ich liczby, kształtu, sposobu rozmieszczenia na wirniku i zbadanie wpływu 
zastosowanych spulchniaczy na efekty jakościowe zbieranej zielonki i efekty ener-
getyczne pracy agregatu ciągnik–maszyna. 

Badaniom poddano palce stosowane w spulchniaczu zainstalowanym na ko-
siarce rotacyjnej z górnym napędem (wykonane z kopolimeru propylenowo-etyle-
nowego J 330 – nazwa handlowa MALEN-P-J-330, polietylenu niskociśnieniowe-
go, poliamidu STIAMIDU S-27, Itamidu 35, Itamidu 25 i Itamidu 15) oraz kosiar-
ce dolnonapędowej (w kolejnych etapach badań palce wykonane z kopolimeru 
propylenowo-etylenowego J 400, polietylenu niskociśnieniowego, polietylenu wy-
sokociśnieniowego, XENOPRENU L 330 10 K 59 T, polipropylenu z dodatkiem 
kauczuku i Elastollanu B 95 A). Na podstawie badań eksploatacyjnych kosiarek ze 
spulchniaczami pokosów stwierdzono, że najbardziej trwałe okazały się palce wy-
konane z kopolimeru propylenowo-etylenowego i Elastollanu B 95 A. 

Palce zaprojektowano w trzech wersjach, które modyfikowano w wyniku ana-
lizy sposobu pracy i miejsc zużycia lub uszkodzenia elementu roboczego (rys. 1). 
Analizując wytrzymałość palca metodą elementów skończonych (MES), skonstru-
owano palce z dodatkowym użebrowaniem, zaprojektowanym w miejscach najbar- 
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Rys. 1. Kształty badanych palców spulchniaczy montowanych w kosiarkach: a) bez wzmocnienia,  

b) wzmocniony w miejscu mocowania, c) wzmocniony w miejscu mocowania i strefie największego 
obciążenia 

Fig. 1. The shape of tested conditioner fingers mounted in the mowers: a) without reinforcement, 
 b) reinforced at mounting point, c) reinforced at mounting point and in the zone of the largest load 
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dziej krytycznych pęknięć i złamań (rys. 1c). Palce te okazały się najmniej podatne 
na złamania. 

Palce na wirniku spulchniacza kosiarki górnonapędowej montowano parami 
w taki sposób, że po zainstalowaniu tworzyły literę „V”. Rozmieszczono je 
w kształcie „jodełki” i wzdłuż linii śrubowej w 27 uchwytach wirnika napędowego. 
Na podstawie doświadczeń wprowadzono do badań również wirniki z mniejszą 
liczbą palców. Palce instalowano na dwa sposoby – 24 w 6 rzędach wzdłuż linii 
śrubowej lub 22 w 7 rzędach równoległych do osi wirnika. W kosiarce dolnonapę-
dowej zamocowano 36 par palców w kształcie litery „V” wzdłuż linii śrubowej. 
Badania wykazały, że efekty pracy spulchniacza wyposażonego w 24 lub 22 palce 
są porównywalne z działaniem wirnika z 27 palcami. Dzięki zastosowaniu wirnika 
z mniejszą liczbą palców uzyskuje się korzyści eksploatacyjne, energetyczne 
i ekonomiczne. Pozostałe parametry konstrukcyjne i eksploatacyjne kosiarek ze-
stawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Charakterystyka parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych badanych kosiarek rota-
cyjnych ze spulchniaczem pokosów 

Table 1. Characteristics of construction and exploitation parameters of studied rotary mowers with 
conditioners 

Kosiarka   Mower 
Parametr 
Parameter 

Jednostka 
miary 
Unit 

górnonapędowa 
top-drive 

dolnonapędowa 
bottom-drive 

Liczba tarcz   Number of discs szt.   pcs 2 4 
Liczba noży   Number of knives szt.   pcs 6 8 
Średnica tarczy z nożami    
Diameter of disc with knives 

mm 886 486 

Prędkość obrotowa tarczy 
Rotary speed of disc 

obr.·min–1

rev·min–1
1 835 2 906 

Liczba par palców spulchniacza 
Number of conditioner finger pairs 

szt.   pcs 27, 24, 22 36 

Średnica wirnika spulchniacza 
Diameter of conditioner rotor 

mm 550 500 

Prędkość obrotowa wirnika    
Rotary speed of rotor 

obr.·min–1

rev·min–1
709,0 912,6 

Szerokość robocza koszenia    
Working width of cutting 

m 1,71±0,14 1,46±0,13 

Wysokość ścierniska   Height of stubble mm 60±25 70±20 
Szerokość pokosu   Swath width m 0,9±0,1 1,1±0,1 
Wydajność efektywna   Effective output ha·h–1 1,43±0,03 1,22±0,02 
Straty ścierniskowe   Stubble losses % 2,1±0,7 1,9±0,7 
Masa maszyny   Weight of machine kg 570 540 
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Badania jakości pracy kosiarek ze spulchniaczem pokosów przeprowadzono na 
trwałych użytkach zielonych podczas zbioru traw w fazie pełnego kłoszenia roślin. 
Mieszanka traw składała się z mozgi trzcinowatej (Phalaris arundinacea L.) 
(48,2±3,5%), życicy trwałej (Lolium perenne L.) (23,1±3,6%), kupkówki pospoli-
tej (Dactylis glomerata L.) (15,1±1,6%) i tymotki (Phleum) (9,1±0,7%). Inne rośli-
ny i chwasty stanowiły 4,5±0,7%. Długość zbieranych roślin zawierała się w prze-
dziale 0,19–0,97 m i zmniejszała się wraz z kolejnym koszeniem w ciągu roku. 
Średnica roślin na wysokości koszenia wynosiła 0,7–3,9 mm, gęstość runi – 836– 
–1232 szt.·m–2, a plon roślin – 17,4–30,1 t·ha–1, gdy wilgotność mieściła się w gra-
nicach 77,0–87,5%. 

Jakościowym kryterium oceny pracy kosiarki ze spulchniaczem pokosów jest 
dynamika wysychania roślin, którą przedstawiono w zestawieniu z dynamiką wy-
sychania roślin pozostawionych w pokosie naturalnym (rys. 2). Na podstawie prze-
biegu porównywanych krzywych można stwierdzić różnice szybkości schnięcia 
trawy w pokosie spulchnionym i naturalnym w identycznych warunkach pracy 
maszyn. Na przykład w drugim dniu trawa w pokosie spulchnionym zawierała 
około 650 g·kg–1 sm., a zatem jako wilgotne siano mogła być zebrana i dosuszona 
w miejscu składowania. W tym samym czasie trawa z pokosu nie spulchnionego 
zawierała około 550 g·kg–1 sm. i w tym stanie możliwy byłby jej zbiór na sianoki-
szonkę. Z przebiegu porównywanych krzywych suszenia trawy wynika, że różnice 
w dynamice tego procesu są największe w początkowej fazie suszenia do zawarto-
ści 600 g·kg–1 sm. Taki efekt uzyskano zarówno na skutek zwiększenia wymiarów 
przekroju poprzecznego pokosu, jak oddziaływania elementów roboczych spulch-
niacza na rośliny, zwłaszcza na łodygi, z których starcie warstwy wosku umożliwi-
ło szybsze odparowanie wody znajdującej się w głębszych warstwach roślin. Na 
podstawie profilogramów pokosów obrobionych i nieobrobionych można stwier-
dzić, że przekrój poprzeczny pokosu spulchnionego jest blisko dwukrotnie większy 
niż pokosu utworzonego kosiarką bez spulchniacza. Pokosy obrobione są bardziej 
nastroszone, co w warunkach wietrznej pogody dodatkowo przyspiesza proces 
wysychania roślin. 

Zastosowanie spulchniacza wiąże się ze zwiększeniem zapotrzebowania na 
moc do napędu mechanizmów i zespołów napędowych oraz większym zużyciem 
paliwa. Do pomiarów mocy użyto zestawu, który składał się z miernika momentu 
obrotowego i prędkości obrotowej zamontowanego na wale odbioru mocy (WOM) 
ciągnika i momentomierza indukcyjnego zainstalowanego na wale napędzającym 
wirnik spulchniacza. Zużycie paliwa przez silnik ciągnika Ursus 4512 mierzono za 
pomocą paliwomierza metodą objętościową. Na podstawie badań stwierdzono, że 
zapotrzebowanie na moc do napędu spulchniacza stanowi 17–34% mocy całkowi-
tej potrzebnej do napędu kosiarki i zwiększa się wraz ze zwiększającym się stru-
mieniem  obrabianej masy materiału roślinnego.  W zakresie  prędkości jazdy agre- 
gatu ciągnik–maszyna 1,1–2,8 m·s–1 całkowite zapotrzebowanie na moc kosiarki 
dolnonapędowej  ze  spulchniaczem  pokosów  wynosiło  11,0–16,7 kW. Uwzględ-  
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Rys. 2. Dynamika wysychania trawy po skoszeniu: a) kosiarką górnonapędową, b) kosiarką dolnona-
pędową; 1 – ze spulchniaczem, 2 – bez spulchniacza 

Fig. 2. Dynamics of grass drying after cutting with: a) top-drive mower, b) bottom-drive mower; 1 –
 with conditioners, 2 – without conditioners 

niając szerokość roboczą koszenia (1,46 m), moc jednostkowa wynosiła 7,5– 
–11,4 kW·m–1. Zapotrzebowanie na moc do pracy kosiarki górnonapędowej było 
o 2–4 kW·m–1 szerokości roboczej większe niż kosiarki dolnonapędowej. Wartości 
te są porównywalne z wartościami mocy jednostkowej dla tego typu maszyn po-
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dawanymi przez innych autorów [NAPIERAJ, 1989; OLSZEWSKI, 1991; ROSZKO-
WSKI i in., 1996]. Średnie zużycie paliwa przez ciągnik współpracujący z kosiarką 
dolnonapędową ze spulchniaczem pokosów wynosiło 4,9–8,3 kg·h–1 i było o 43– 
–45% większe od zużycia paliwa przez agregat składający się z ciągnika i kosiarki 
bez spulchniacza pokosów. Średnie zużycie paliwa podczas pracy tego samego 
ciągnika z kosiarką górnonapędową wyposażoną w spulchniacz pokosów było 
o 32% większe niż z kosiarką dolnonapędową ze spulchniaczem pokosów. 

Na podstawie pomiarów wyznaczono metodą regresji związek między pracą jed-
nostkową (w kJ·m–2) a wydajnością koszenia (w m2·s–1) oraz między zapotrzebo-
waniem na moc do napędu zespołów roboczych a godzinowym zużyciem paliwa: 

  (1) WeA 2569,03396,0 +−=

  (2) 539,0PGp =

gdzie: 
A – praca jednostkowa, kJ·m–2; 
W – wydajność koszenia, m2·s–1; 
Gp – godzinowe zużycie paliwa, kg·h–1; 
P – zapotrzebowanie na moc do napędu zespołów roboczych, kW. 

Wyznaczone zależności empiryczne mogą być wykorzystane do prognozowa-
nia wskaźników energetycznych dla innych tarczowych zespołów rotacyjnych. 

Badania kosiarek ze spulchniaczem potwierdziły prawidłowe funkcjonowanie 
maszyn, a uzyskane wskaźniki energetyczne, eksploatacyjne i jakościowe spełniły 
wymagania agrotechniczne. W związku z pozytywnymi wynikami badań obydwa 
urządzenia wdrożono do produkcji w FAMAROL SA w Słupsku oraz w SIPMA 
SA w Lublinie. Rozwiązania konstrukcyjne są chronione wzorem użytkowym nr 
56940 – spulchniacz pokosów do kosiarki rotacyjnej [MAGIERA i in., 1999] i paten-
tem nr 183217 – palec spulchniacza. 

BADANIA PRAS ZBIERAJĄCYCH 

Prace naukowo-badawcze dotyczyły również maszyn stosowanych do zbioru 
podsuszonej zielonki i siana, tj. pras zwijających i pras tłokowych formujących 
wielkogabarytowe bele prostopadłościenne. Realizowano je w ramach projektu 
celowego nr 56611 95C/2281 pt. „Opracowanie konstrukcji prasy zwijającej 
z urządzeniem rozdrabniającym” [WASZKIEWICZ i in., 1996] oraz projektu celowe-
go nr 5 P06F003 95C/2598 pt. „Prasa zbierająca wielkogabarytowa” [WASZKIE-
WICZ i in., 1997]. Partnerem wykonawczym tych projektów była SIPMA SA 
w Lublinie. Obie maszyny były krajowymi prototypami pras zbierających, których 
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założenia konstrukcyjne były porównywalne z odpowiednikami wyrobów impor-
towanych. 

Zaprojektowano prasę zwijającą ze stałą komorą prasowania, mimo że ten typ 
powoduje 2,5-krotnie większe straty zielonki niż prasy zmiennokomorowe [KOE-
GEL, STRAUB, WALGENBACH, 1985]. Zadecydowały o tym takie czynniki, jak: 
prostsza konstrukcja komory prasowania, brak trudności z rozpoczęciem zwijania 
beli, mała wrażliwość na wilgotność i równomierność rozłożenia zielonki w wale, 
formowanie beli o cylindrycznym kształcie i gładkiej powierzchni. Z tych powo-
dów w krajach Unii Europejskiej prasy stałokomorowe zdominowały rynek pras 
zwijających. Istotną nowością w stosowanych w Polsce rozwiązaniach konstruk-
cyjnych pras zwijających był zaprojektowany w prototypie zespół rozdrabniający, 
którego zastosowanie umożliwia zwiększenie zagęszczenia bel cylindrycznych 
o 5–10% [GACH, 2003]. Uzyskane dzięki temu zwiększenie masy bel powoduje 
zmniejszenie ich liczby, a tym samym zmniejszenie zużycia sznurka lub siatki oraz 
folii do owijania. Zmniejszają się również koszty transportu i przechowywania. 
Pocięcie zbieranej zielonki wpływa korzystnie na jakość kiszonki i ułatwia jej 
skarmianie. Zastosowanie urządzeń tnących w prasach powoduje jednak wzrost 
ceny, masy prasy, zapotrzebowania na moc, nakładów na obsługę oraz strat zielon-
ki. Drobne części zielonki, powstające podczas rozdrabniania, mogą zakłócać 
funkcjonowanie aparatów wiążących i samego zespołu rozdrabniającego, a straty 
materiału roślinnego mogą być nawet 5-krotnie większe niż podczas zbioru prasą 
konwencjonalną. 

Celem badań było określenie i przeanalizowanie czynników decydujących 
o jakości i energochłonności zbioru podsuszonej zielonki przeznaczonej na kiszon-
kę z wykorzystaniem prasy zwijającej. Badania wykonywano podczas zbioru mie-
szanki traw składającej się z: wiechliny łąkowej (Poa pratensis L.) – 26%, kup-
kówki pospolitej (Dactylis glomerata L.) – 18%, życicy wielokwiatowej (Lolium 
multiflorum Lam.) – 15%, wyczyńca łąkowego (Alopecurus pratensis L.) – 12% 
i rajgrasu wyniosłego (Arrhenatherum elatius (L.) P.B.) – 11%. Zioła i chwasty 
stanowiły 18%. Wilgotność względna roślin w czasie ich koszenia wynosiła 
77,0±2,5%, wysokość łanu 58,5±6,5 mm, wysokość ścierniska 61±11 mm, średni-
ca roślin na wysokości koszenia 2,9±0,4 mm, plon 4,45±0,14 t·ha–1 i masa jednost-
kowa wału materiału roślinnego 2,5±0,1 kg·m–1 [KOSTYRA, 2001]. 

Prasa zwijająca formująca cylindryczne bele o wymiarach Ø 1,2×1,2 m współ-
pracowała z ciągnikiem Ursus 1204. Zespół rozdrabniający był wyposażony 
w zestaw noży sterowanych hydraulicznie. Zastosowanie wszystkich noży umoż-
liwiło uzyskanie sieczki o teoretycznej długości 75 mm, a po usunięciu co drugiego 
noża teoretyczna długość cięcia się podwajała. 

Wyniki badań i analiz świadczą, że czynnikami decydującymi o jakości i ener-
gochłonności zbioru podsuszonej zielonki przeznaczonej na kiszonkę z wykorzy-
staniem prasy zwijającej są: długość rozdrobnionych roślin, wilgotność i strumień 
masy materiału, które bezpośrednio wpływają na zagęszczenie zwijanej beli. Pod-
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czas zbioru zielonki mającej wilgotność 36, 50 i 60% stosowano różne prędkości 
jazdy agregatu ciągnik–maszyna: 0,56, 0,86 i 1,36 m·s–1. Zagęszczenie uformowa-
nej beli z zastosowaniem rozdrabniania zwiększyło się średnio o 18% z wykorzy-
staniem wszystkich noży i o 8% po zdemontowaniu co drugiego noża w stosunku 
do pracy prasy z wyłączonym zespołem rozdrabniającym. Otrzymane wartości 
zagęszczenia bel dla pracy prasy z zespołem rozdrabniającym o różnej liczbie noży 
są porównywalne z wartościami zagęszczenia bel dla tego typu pras zwijających 
[LISOWSKI, 1996]. Wpływ parametrów pracy na stopień zagęszczenia beli przed-
stawiono na rysunku 3. 
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Rys. 3. Stopień zagęszczenia zielonki w beli osiągany przy różnych parametrach zbioru prasy zwija-

jącej obliczony na podstawie analizy wariancji 

Fig. 3. Compactness of green forage in a bale achieved at various parameters of rolling balers calcu-
lated from analysis of variance 

Na podstawie otrzymanych wyników sformułowano model empiryczny za-
gęszczenia materiału w beli cylindrycznej, będący związkiem tego zagęszczenia 
oraz charakterystycznych parametrów eksploatacyjnych i technicznych agregatu 
ciągnik – prasa: 

 
rzsm

r lQQv
1002212,851,26869,6485,215 ++−+=ρ  (3) 

gdzie: 
ρr – zagęszczenie materiału zielonki w beli cylindrycznej, kg·m–3; 
v – prędkość jazdy agregatu ciągnik – prasa, m·s–1; 
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Q – strumień masy materiału zielonki wilgotnej, kg·s–1; 
Qsm – strumień masy suchej substancji, kg sm.·s–1; 
lrz – rzeczywista długość sieczki, mm. 

W badanych warunkach pracy prasy zwijającej zapotrzebowanie na moc 
do napędu mechanizmów napędowych i zespołów roboczych zmieniało się od 
9 kW, gdy prędkość jazdy i wilgotność zielonki były najmniejsze, a zespół 
rozdrabniający wyłączony, do 19 kW, gdy prędkość jazdy i wilgotność zie-
lonki były największe i zastosowano wszystkie noże tnące. Wymagana moc 
na WOM ciągnika jest odwrotnie proporcjonalna do długości sieczki i wprost 
proporcjonalna do strumienia masy zielonki. Zależność między tymi wielko-
ściami została opisana równaniem regresyjnym: 

 Q
l

P
rz

pr 04,14,101543,7 ++=  (4) 

gdzie: 
Ppr – zapotrzebowanie mocy na WOM ciągnika, kW; 
Q – strumień masy materiału zielonki wilgotnej, kg·s–1; 
lrz – rzeczywista długość sieczki, mm. 

Mimo zwiększenia zapotrzebowania na moc i związanego z tym większego zu-
życia paliwa, wyniki jakościowe kiszonki przygotowanej z trawy w postaci bel 
okrągłych i indywidualnie owiniętych folią wykazały, że celowe jest rozdrabnianie 
roślin. Pocięty materiał, cechujący się dużą jednorodnością rozkładu cząstek, ła-
twiej było zagęścić w beli, co umożliwiło zmniejszenie przestrzeni wypełnionych 
powietrzem i zapewniło warunki beztlenowej fermentacji. W przypadku krótszych 
cząstek większa powierzchnia roślin była wystawiona na działanie bakterii i za-
chodziła lepsza fermentacja, jednocześnie jednakowa długość sieczki zapewniała 
jednolity przebieg tego procesu w całej objętości beli. Rozdrobnienie materiału 
wpływało korzystniej na przebieg fermentacji mlekowej w porównaniu z materia-
łem nierozdrobnionym. Długa sieczka lub nierozdrobnione rośliny negatywnie 
wpływały na stopień zagęszczenia materiału w beli, przez co pozostawało w niej 
więcej powietrza. Pogarszało to warunki fermentacji i ostatecznie jakość kiszonki 
była gorsza. 

Prasa wielkogabarytowa jest podstawową maszyną w technologii produkcji 
sianokiszonki w postaci pryzm układanych z bel prostopadłościennych okrywa-
nych folią. Umożliwia to 6–7-krotne zmniejszenie zużycia folii w porównaniu 
z technologią zbioru sianokiszonki prasą zwijającą i indywidualnym owijaniem bel 
okrągłych folią. Technologia z wykorzystaniem prasy wielkogabarytowej umożli-
wia pełną mechanizację załadunku, transportu, układania pryzm i zagospodarowa-
nia bel. 
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Na podstawie zgromadzonych doświadczeń i nabytych umiejętności w kon-
strukcji pras wysokiego stopnia zgniotu, formujących małe bele prostopadłościen-
ne, oraz informacji uzyskanych w badaniach importowanych pras wielkogabaryto-
wych opracowano dokumentację techniczną i wykonano pierwszy krajowy proto-
typ wielkogabarytowej prasy tłokowej, formującej bele prostopadłościenne, który 
po wprowadzonych poprawkach konstrukcyjnych wdrożono do produkcji. Charak-
terystyczną cechą prasy jest poprzeczny przekrój komory prasowania, której szero-
kość wynosi 0,8 m, a wysokość 0,7 m. Porównując ten parametr z innymi prasami, 
dostępnymi na rynkach światowych, badaną prasę można zaliczyć do grupy pras 
średnich, których wymiary komory wynoszą zwykle 0,8x0,8 m. Komory pras du-
żych osiągają wymiar 1,22 × 1,27 m [LISOWSKI, 1996]. 

Podczas badań prasa wielkogabarytowa współpracowała z ciągnikiem Ursus 
1204. W podstawowej konfiguracji zmienności parametrów stosowano trzy pręd-
kości robocze (0,48, 0,83 i 1,18 m·s–1) i trzy wartości ciśnienia w układzie hydrau-
liki zewnętrznej ciągnika. Minimalne ciśnienie prasowania ustalono na 1,5 MPa, 
jako dolną granicę wartości dla pras wysokiego stopnia zgniotu, które skokowo 
zwiększano do 3 i 6 MPa [WASZKIEWICZ, LISOWSKI, 1999]. 

Badania przeprowadzono podczas zbioru podsuszonej zielonki mającej wilgot-
ność 54,9±1,5% i 63,9±1,9%. Na podstawie badań stwierdzono, że podsuszona 
zielonka o wilgotności 62–66% jest najbardziej podatna na zagęszczenie, a udział 
podstawowych składników (białka, włókna, popiołu, tłuszczu i bezazotowych sub-
stancji wyciągowych) w zrobionej z niej sianokiszonce i składowanej w formie 
pryzmy okrywanej folią był podobny, jak w materiale wyjściowym (niezależnie od 
ciśnienia prasowania). Wartość energetyczna sianokiszonki również nie odbiegała 
od wartości energetycznej zielonki. Ocena punktowa jakości sianokiszonki, doko-
nana na podstawie klucza Fliega-Zimmera, wykazała, że otrzymana pasza była 
bardzo dobra, zawierała dużo kwasu mlekowego i octowego, a nie zawierała szko-
dliwego kwasu masłowego. Uzyskano paszę o zapachu winno-owocowym, barwy 
jasno- i ciemnooliwkowej, o bardzo dobrze zachowanej strukturze, takiej samej jak 
w materiale wyjściowym. Sianokiszonka miała odczyn pH 4,6±0,1. Osiągnięcie tak 
dobrych efektów jakościowych było możliwe dzięki zagęszczeniu materiału w beli 
do 360–450 kg·m–3. Ustalono zależność zagęszczenia od parametrów pracy prasy 
i warunków zbioru roślin w postaci następującej formuły empirycznej: 

 27,321346,1332,0 ++= pQpwtρ  (5) 
gdzie: 

ρt – zagęszczenie materiału w beli prostopadłościennej, kg·m–3; 
Q – strumień masy materiału wilgotnego, kg·s–1; 
w – wilgotność zbieranego materiału roślinnego, %; 
p – ciśnienie prasowania, MPa. 
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Do prognozowania zapotrzebowania na moc na WOM ciągnika wyznaczono 
równanie regresyjne w postaci: 

 693,9538,0 += pQPpt  (6) 

gdzie: 
Ppt – zapotrzebowanie mocy na WOM ciągnika, kW; 
Q – strumień masy materiału wilgotnego, kg·s–1; 
p – ciśnienie prasowania, MPa. 

Znajomość zapotrzebowania na moc do pracy prasy umożliwia dobranie od-
powiedniego typu ciągnika do współpracy z maszyną. Natomiast efektywność 
energetyczną jej pracy lepiej ocenić na podstawie stosunku mocy do strumienia 
masy materiału przemieszczającego się wewnątrz prasy, definiowanego jako praca 
jednostkowa, którą można oszacować za pomocą opracowanej formuły empirycz-
nej: 

  250,8065,0657,1107,0 2 ++−= pQQL j

gdzie: 
Lj – praca jednostkowa, kJ·kg–1; 
Q – strumień masy materiału wilgotnego, kg·s–1; 
p – ciśnienie prasowania, MPa. 

W celu uzyskania dużej efektywności pracy prasy zbierającej należy dążyć do 
uzyskania dużych wartości strumienia materiału zielonki. Można to osiągnąć przez 
formowanie grubych wałków i stosowanie dużej prędkości jazdy.  

BADANIA PRZYCZEPIANEJ SIECZKARNI POLOWEJ  
Z TOPOROWYM ZESPOŁEM ROZDRABNIAJĄCYM 

Badania rozdrabniania materiału roślinnego (trawy i kukurydzy) kontynuowa-
no w latach 1999–2000 w ramach projektu celowego nr 7 T07C 093 98C/4020 pt. 
„Sieczkarnia przyczepiana do zbioru zielonek”, którego partnerem wykonawczym 
była SIPMA SA w Lublinie [WASZKIEWICZ i in., 2000].  

Po zaprzestaniu produkcji samojezdnej sieczkarni zbierającej przez PFMŻ 
w Poznaniu na krajowym rynku pojawiła się luka, którą pod koniec lat 90. XX w. 
starano się wypełnić przez zaprojektowanie dwurzędowej, przyczepianej sieczkarni 
polowej dokładnego cięcia, przeznaczonej głównie do zbioru kukurydzy na ki-
szonkę. Koncepcję nowego wyrobu oparto na toporowym zespole rozdrabniają-
cym, najczęściej stosowanym w sieczkarniach zawieszanych i przyczepianych, 
w których liczba rzędów adaptera do zbioru kukurydzy nie przekracza 3. Najwięk-
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szą zaletą toporowego zespołu rozdrabniającego jest bardzo dobre rozdrabnianie 
materiału roślinnego i zwarta budowa. Wadą zaś, która zadecydowała o niestoso-
waniu tych zespołów w kombajnach samojezdnych, jest ich ograniczona przepu-
stowość. Sieczkarnie ciągnikowe znajdują zastosowanie w gospodarstwach, w któ-
rych pod uprawę roślin na kiszonkę przeznacza się kilkadziesiąt hektarów. 

Innowacyjnym rozwiązaniem technicznym sieczkarni było elektrohydrauliczne 
sterowanie zespołami roboczymi maszyny, zwłaszcza zastosowanie silników hy-
draulicznych do napędu walców wciągająco-zgniatających, a w układzie sterują-
cym ich napędem – możliwość zmiany prędkości obrotowej oraz ruchu rewersyj-
nego walców, co znacznie przyczyniło się do zwiększenia efektywności i polep-
szenia warunków pracy. 

Badania przyczepianej sieczkarni polowej prowadzono pod kątem poprawienia 
wskaźników techniczno-eksploatacyjnych maszyny, ze szczególnym uwzględnie-
niem efektów jakościowych i zużycia energii. 

Podczas zbioru z wałka zielonki koszonej w fazie strzelania w źdźbło i kłosze-
nia oraz kukurydzy z pnia sieczkarnią polową z toporowym zespołem rozdrabnia-
jącym, z nastawieniami parametrów pracy maszyny na teoretyczną długość cięcia 
8,8–43,8 mm, uzyskano rzeczywistą długość sieczki 10,8–51,8 mm, zależną od 
gatunku zbieranych roślin. Współczynnik nierównomierności długości sieczki wy-
nosił 1,07–2,99 i zmniejszał się wraz ze zwiększającą się długością cięcia. Do cię-
cia materiału na dłuższe odcinki wymagany był mniejszy moment obrotowy, ale 
stosunek szczytowego zapotrzebowania na moment obrotowy do wartości średniej 
był większy, co wskazuje, że w tych warunkach można zastosować ciągnik mniej-
szej mocy, ale należy zapewnić większą rezerwę mocy silnika. 

Przeprowadzone badania podczas cięcia kukurydzy wykazały, że rodzaj łopa-
tek rzutnika, wielkość szczeliny roboczej między płytką denną a powierzchnią 
obwodową łopatek rzutnika, liczba noży i prędkość obrotowa tarczy nożowej istot-
nie wpływają na efektywność rozdrabniania ziaren kukurydzy. Natomiast kierunek 
i kształt karbów płytki dennej, typ listwy prowadzącej mocowanej do noży i natę-
żenie strumienia masy kukurydzy wprowadzanej do sieczkarni nie różnicowały 
wskaźnika rozdrobnienia. Spośród rozpatrywanych układów pracy sieczkarni naj-
lepszy okazał się wariant z zastosowaniem płytki dennej z prętami, łopatek rzutni-
ka z listwą cepową, gładkiej listwy prowadzącej, szczeliny roboczej na wlocie 
8 mm i na wylocie 2 mm, 10 noży i prędkości obrotowej tarczy nożowej wynoszą-
cej 1 000 obr. min–1. Podczas cięcia kukurydzy o wilgotności 44 i 67% efektyw-
ność rozdrobnienia ziaren wynosiła odpowiednio 90–95 i 98–100%. 

O wysokim poziomie opracowanej konstrukcji i przydatności praktycznej ma-
szyny świadczy nagroda ministra rolnictwa i rozwoju wsi, którą w 2002 r. zostały 
wyróżnione wyniki prac badawczo-rozwojowych pt. „Opracowanie i wdrożenie do 
praktyki rolniczej przyczepianej sieczkarni zbierającej Z 374 z elektrohydraulicz-
nym sterowaniem”. 
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PODSUMOWANIE 

W pracach o charakterze utylitarnym, które dotyczyły prototypowych, różnych 
maszyn stosowanych w technice rolniczej, koncentrowano się na zagadnieniach 
związanych z ich techniczną jakością pracy oraz poprawieniem wskaźników agro-
technicznych. 

Sformułowane modele empiryczne, dotyczące wskaźników jakościowych 
i energetycznych pracy maszyn mogą być wykorzystane do prognozowania tych 
wielkości podczas pracy agregatu ciągnik–maszyna w określonych warunkach 
eksploatacyjnych. 
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Czesław WASZKIEWICZ, Aleksander LISOWSKI, Stanisław GACH, Jan ZASTAWNY 

RESEARCH AND DEVELOPMENT WORKS  
ON SELECTED GREEN FORAGE HARVESTERS FOR HAY AND SILAGE  

Key words: harvesting technique, innovation, silage  

S u m m a r y 

Results of long studies of green forage harvesters for hay and silage are presented. Works were 
carried out at the Department of Agricultural and Forest Machinery of Warsaw Agricultural Univer-
sity and at the Institute for Land Reclamation and Grassland Farming in Falenty. The machines were 
characterized by innovative constructional solutions, which contributed to the improvement of agri-
cultural and exploitation coefficients and to implementation of modern green forage harvesting tech-
niques in the country. As a result, the proper material and design solutions of the conditioner fingers 
in the top-drive and bottom-drive mowers were pointed out. Selection of rolling balers equipped with 
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cutting units, balers forming large rectangular bales and trailed forage harvesters with electro-
hydraulic control enabled to work out and implement modern technologies for green forage harvest-
ing. Studied machines were implemented to serial production, where most design solutions are pro-
tected by local patents and utility patterns. Scientific achievement of the study was the development 
of empirical formulas connecting the qualitative and energetic operational coefficients with the pa-
rameters of working units and harvested plant material. 
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