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Streszczenie

Zespo³y mieszaj¹ce s¹ najwa¿niejsz¹ czêœci¹ wozów paszowych. Przygotowuj¹ paszê o homogenicznej strukturze, co utrudnia
zwierzêtom pobieranie i wyjadanie wybranych sk³adników. Dobry system mieszania umo¿liwia karmienie krów dobrze
zbilansowan¹ pasz¹; zwiêksza produkcjê mleka. W artykule omówiono pionowe i ³opatowo-bêbnowe zespo³y mieszaj¹ce
stosowane w wozach paszowych.

ZESPO£Y MIESZAJ¥CE W WOZACH PASZOWYCH
Cz. II. Zespo³y mieszaj¹ce pionowe i ³opatowo-bêbnowe

1. Mieszad³a œlimakowe pionowe

Mieszad³a œlimakowe pionowe s¹ stosowane równie czêsto,
jak mieszad³a poziome. Jak wynika z tab. 1 (czêœæ I [1])
mieszad³a pionowe dobrze mieszaj¹ zarówno pasze o bogatej,
jak i ubogiej strukturze, s¹ przydatne do rozdrabniania
komponentów paszy sprasowanej w bele zarówno
cylindryczne jak i prostopad³oœcienne, mo¿liwe jest tak¿e
zastosowanie w wozach wyposa¿onych w ten system
mieszaj¹cy urz¹dzenia do samoza³adunku. Równie¿
zapotrzebowanie na moc w przeliczeniu na jeden metr
szeœcienny objêtoœci zbiornika nie odbiega od zapotrze-
bowania na moc w zespo³ach mieszaj¹cych ze œlimakami
poziomymi. Wymienione powy¿ej w³aœciwoœci tego systemu
mieszania powoduj¹, ¿e jest ono cenione ze wzglêdu na
uniwersalnoœæ i prostotê, i jest szeroko stosowane, niezale¿nie
od pojemnoœci zbiornika.

Wozy paszowe z pionowym zespo³em mieszaj¹cym (rys. 1)
mimo, ¿e ich zespo³em roboczym jest mieszad³o o uzwojeniu
œlimakowym, nie dzia³aj¹ tak agresywnie na mieszane
sk³adniki paszy, jak zespo³y z poziomymi zespo³ami miesza-
j¹co-rozdrabniaj¹cymi. Nie zagra¿aj¹ wiêc nadmiernemu
rozdrobnieniu i zniszczeniu struktury paszy. W wyniku ich
dzia³ania pasza jest wynoszona z do³u do góry zbiornika w wy-
niku obrotu œlimaka i ukszta³towania jego zwojów, po czym
swobodnie opada w dó³, zapewniaj¹c dobre wymieszanie
sk³adników o ró¿nej konsystencji. To swobodne opadanie
paszy w dó³ jest bardziej podobne do mieszania paszy
mieszad³em ³opatowo-bêbnowym ni¿ mieszad³ami œlimako-
wymi poziomymi. Na rys. 2 przedstawiono schemat przemies-
zczania siê paszy w wozie paszowym z mieszad³em œlimako-
wym pionowym.

W tym systemie mieszania zespo³em roboczym jest œlimak
usytuowany pionowo w zbiorniku maj¹cym kszta³t
odwróconego œciêtego sto¿ka przy zastosowaniu jednego
œlimaka lub wanny w przypadku zastosowania dwu lub wiêcej
œlimaków. Œlimak pionowy ma kszta³t sto¿ka, w którym dolne
zwoje s¹ o najwiêkszej œrednicy i zwê¿aj¹ siê ku górze.

Liczba zwojów œlimaków pionowych wynosi od 1,75 do 3
zwojów, przy czym nie ma wyraŸnej zale¿noœci miêdzy liczb¹
zwojów na bêbnie a pojemnoœci¹ zbiornika. W wozie paszo-
wym Biga 12 Maxi Eco firmy Peecon o pojemnoœci skrzyni
12 m mieszad³o ma 1,75 zwoju, natomiast w wozie paszowym
Solomix 1 1000VL firmy Trioliet o pojemnoœci 10 m na
mieszadle nawiniêtych jest 2,5 zwoju, a w wozie Solomix 2
o pojemnoœci 1600VL o pojemnoœci skrzyni 16 m zastosowa-
no mieszad³o o trzech uzwojeniach. W tym ostatnim typie wozu
paszowego zastosowane s¹ jednak dwa mieszad³a [2]. Na rys. 3
przedstawiono mieszad³a œlimakowe pionowe o zró¿nicowanej
liczbie zwojów
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Rys. 1. Wóz paszowy z jednym mieszad³em œlimakowym piono-
wym
Fig. 1. Feed carrier with vertical one-auger mixing system

Rys. 2. Schemat przemieszczania siê paszy w trakcie mieszania
w wozie paszowym firmy Strautmann z pionowym mieszad³em
œlimakowym
Fig. 2. Schema of the feed flow in feed carrier of firm
Strautmann with one-auger vertical mixer

W zespole mieszaj¹cym pionowym do wa³u, którego wyso-
koœæ wynosi ok. 1/3 g³êbokoœci zbiornika przymocowana jest
spiralna pe³na taœma zwê¿aj¹ca siê ku górze. Do zewnêtrznej
krawêdzi taœmy przymocowane s¹ no¿e w liczbie od 4 do 9,

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŒNA 4/2008



zwykle 5 lub 7, o regulowanym lub nie k¹cie wychylenia.
Zadaniem ich jest rozciêcie d³ugo³odygowych komponentów
paszy, a mo¿liwoœæ ich regulacji przez wysuniêcie poza górn¹
krawêdŸ taœmy œlimaka pozwala na dostosowanie ich dzia³ania
do zmieniaj¹cej siê struktury paszy. Efekt rozdrabniania
wzmacniany jest przez umieszczone wewn¹trz zbiornika
najczêœciej dwa regulowane, rêcznie lub hydraulicznie,
przeciwostrza (stalnice, trzymaki), u³atwiaj¹ce rozdrabnianie
komponentów paszy (s³oma, siano, sianokiszonki) spraso-
wanych w bele cylindryczne i prostopad³oœcienne. Te przeciw-
ostrza s¹ chowane po rozdrobnieniu sprasowanej paszy.

Taœmy œlimaków, jak i przymocowane do ich krawêdzi no¿e
s¹ pochylone w kierunku osi mieszad³a i nie pozwalaj¹ na
nadmierne przemieszczanie siê paszy na zewn¹trz w kierunku
œcian zbiornika, mimo ¿e zbiornik nie posiada naro¿y, ale
przesuwaj¹ mieszan¹ paszê do góry. Takie rozwi¹zanie zespo³u
mieszaj¹cego zapewnia ochronê struktury paszy, wymagan¹
jakoœæ ciêcia, niskie zapotrzebowanie na moc oraz dobr¹ jakoœæ
mieszania.

W wiêkszych wozach paszowych stosowane s¹ zespo³y
mieszaj¹ce sk³adaj¹ce siê z dwóch (Biga Twin Eco o pojemno-
œci 17 m ), a nawet trzech œlimaków (Biga Mammoet o poje-
mnoœciach zbiornika 24, 30, 36 i 45 m , czy wóz paszowy
o pojemnoœci 38 m firmy JF). Zespó³ trzech pionowych œlima-
ków zastosowanych w wozie paszowym serii Biga Mammoet
o pojemnoœci zbiornika 45 m przedstawiono na rys. 4.

Ten system mieszania ceniony i stosowany jest ze wzglêdu
na swoj¹ uniwersalnoœæ. Jak wynika z tab. 1 (czêœæ I [1]) wóz
paszowy z mieszad³em pionowym jest przydatny do mieszania
zarówno pasz o bogatej jak i ubogiej strukturze, do rozdrabnia-
nia materia³ów sprasowanych w bele cylindryczne i prosto-
pad³oœcienne. Przy tym systemie mieszania mo¿liwe jest

Rys. 3. Mieszad³a œlimakowe pionowe o ró¿nej liczbie zwojów
Fig. 3. Vertical auger mixers with different numbers of coils

3

3

3

3

zastosowanie urz¹dzeñ do samoza³adunku zbiornika. Wozy
paszowe z pionowym zespo³em mieszaj¹cym wyposa¿one
w urz¹dzenia do samoza³adunku, mog¹ byæ nape³niane za
pomoc¹ frezu (w wozach samojezdnych), albo za pomoc¹ klapy
lub „szczêki” z wycinakiem (rys. 5).

Dla okreœlenia przydatnoœci dla gospodarstwa paszowozu
ze wzglêdu na pojemnoœæ skrzyni wa¿ne jest, aby znaæ stopieñ
wykorzystania pojemnoœci zbiornika, który jest uzale¿niony od
systemu mieszania. Przyjmuje siê, ¿e z 1 m przygotowanej

Rys. 4. Zespó³ trzech pionowych œlimaków zastosowanych
w wozie paszowym Biga Mammoet
Fig. 4. Three vertical augers mixing system in feed carrier of
Biga Mammoet firm

Rys. 5. Samojezdny wóz paszowy Dunker 120 firmy Walker
z pionowym jednoœlimakowym zespo³em mieszaj¹cym
Fig. 5. Self-propelled feed carrier Dunker 120 of Walker firm
with vertical one auger mixing system
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paszy mo¿na wykarmiæ dziennie 8 krów. W wozach paszowych
z pionowym œlimakiem podobnie jak w wozach paszowych
z trzema lub czterema œlimakami stopieñ wykorzystania
zbiornika wynosi od 95 do 100%.

Dla lepszego wykorzystania pojemnoœci skrzyni i aby
zapobiec wysypywaniu siê materia³u ze zbiornika w przypadku
du¿ego udzia³u s³omy, siana, zw³aszcza sprasowanych w bele,
producenci umieszczaj¹ na górnej krawêdzi zbiornika rurowy
pierœcieñ lub ko³nierz zabezpieczaj¹cy. Pierœcieñ ten mo¿e byæ
zamocowany na sta³e lub zak³adany w zale¿noœci od formy
za³adowywanych sk³adników paszy. Zmniejsza siê jednak
przez to wielkoœæ otworu za³adowczego i utrudniony jest przez
to za³adunek skrzyni wozu paszowego, ale ogranicza siê
niebezpieczeñstwo strat i zwiêksza efektywne wykorzystanie
pojemnoœci zbiornika.

Gdy zastosowane rozwi¹zania konstrukcyjne, zw³aszcza
kszta³t zbiornika i zespo³y tn¹co-mieszaj¹ce, s¹ optymalnie
zaprojektowane i wykonane zapotrzebowanie na moc kszta³tu-
je siê w granicach 3 kW na 1 m pojemnoœci, ale w innych przy-
padkach mo¿e dochodziæ nawet do 5 kW na 1 m pojemnoœci
skrzyni.

Innym typem mieszade³ poziomych s¹ mieszad³a ³opa-
towo-bêbnowe. Zespó³ roboczy sk³adaj¹cy siê z pojedynczego
wa³u, na którym umieszczone s¹ ³opaty mieszaj¹ce paszê mo¿e
byæ usytuowany zarówno wzd³u¿, jak i w poprzek zbiornika
wozu paszowego. Przy zastosowaniu tego typu zespo³u
roboczego wystêpuje tak zwane „ ”. Pasza
jest przemieszczana przez obracaj¹ce siê ³opaty i przez ca³y
okres mieszania jest stosunkowo luŸna. Na rys. 6 przedsta-
wiono ³opatowo-bêbnowy zespó³ mieszaj¹cy w wozie paszo-
wym firmy Keenan.

Rozwi¹zania konstrukcyjne stosowane w wozach paszo-
wych z ³opatowo-bêbnowym systemem mieszania s¹ znacznie
prostsze w porównaniu z systemami œlimakowymi. Maj¹ one
mniej skomplikowany uk³ad przeniesienia napêdu i mniejsze
zapotrzebowanie na moc. System „swobodnego mieszania”
bardzo delikatnie obchodzi siê z mieszanymi komponentami,
dziêki czemu nawet przy d³u¿szym ich mieszaniu nie nastêpuje
zniszczenie struktury paszy. Jednak wad¹ tego systemu jest
gorsze ujednorodnienie paszy w krótkim czasie mieszania,
dlatego proces ten nale¿y nieco przed³u¿yæ. Gorsze ujedno-
rodnienie paszy wynika, bowiem ze sposobu dzia³ania urz¹dze-
nia mieszaj¹cego.
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2. Mieszad³a ³opatowo-bêbnowe

swobodne mieszanie

Rys. 6. £opatowo-bêbnowy zespó³ mieszaj¹cy stosowany w
wozach paszowych firmy Keenan
Fig. 6. Six Angled Paddles mixing system in Keenan feed
carrier

º

Mimo prostej konstrukcji tego systemu mieszania, wed³ug
uzyskanych materia³ów stwierdzono, ¿e tylko nieliczni produ-
cenci wozów paszowych (Keenan, Scheffcik, Kverneland)
stosuj¹ ten system.

Ten system mieszania stosunkowo delikatnie obchodzi siê
z pasz¹. Podczas mieszania nie jest niszczona struktura paszy
i s¹ zachowane jej w³aœciwoœci fizykomechaniczne. Poniewa¿
jednak pasza w zbiorniku jest przemieszczana wzd³u¿ tylko
w niewielkim stopniu, dlatego dok³adnoœæ wymieszania
komponentów paszy zale¿y od równomiernego, wzd³u¿nego
nape³niania zbiornika. Zespó³ mieszaj¹cy ³opatowo-bêbnowy
charakteryzuje siê prost¹ budow¹ w stosunku do mieszade³
œlimakowych.

Wozy paszowe z systemem „swobodnego mieszania” nie s¹
przystosowane zbyt dobrze do rozdrabniania sk³adników paszy
sprasowanych w bele, nierozdrobnionych na d³ug¹ sieczkê
w fazie zbioru prasami zbieraj¹cymi. Materia³y d³ugo³odygowe
przed za³adunkiem do zbiornika wymagaj¹ zatem wczeœniej-
szego rozdrobnienia.

System mieszade³ ³opatowo-bêbnowych charakteryzuj¹ siê
prost¹ konstrukcj¹, niskim zapotrzebowaniem na moc, które
wynosi ok. 3 kW na 1 m pojemnoœci zbiornika i przyjaznym dla
paszy procesie mieszania. W zale¿noœci od zastosowanego
systemu mieszania stopieñ wykorzystania zbiornika wynosi od
70 do 80%. Poniewa¿ pasza w zbiorniku przemieszczana jest
w niewielkim zakresie, g³ównie wokó³ osi bêbna i tylko niezna-
cznie wzd³u¿ zbiornika w wyniku niewielkiego (o oko³o 15 )
przestawienia ³opat mieszad³a w stosunku do pobocznicy
bêbna, dlatego dok³adnoœæ wymieszania sk³adników bardzo
zale¿y od równomiernego wzd³u¿nego nape³niania zbiornika.
Nale¿y, zatem stosowaæ komponenty pasz objêtoœciowych
maj¹cych strukturê sieczki.

W wozach paszowych z wzd³u¿nym ³opatowo-bêbnowym
urz¹dzeniem rozdrabniaj¹co-mieszaj¹cym nie stosuje siê urz¹-
dzeñ do samoza³adunku.

Analiza poszczególnych systemów mieszaj¹co-
rozdrabniaj¹cych stosowanych obecnie w wozach paszowych
wykaza³a, ¿e w zakresie dok³adnoœci wymieszania
komponentów nie ma istotnych ró¿nic miêdzy tymi systemami.

Najlepsz¹ skutecznoœci¹ mieszania, rozdrabniania i zacho-
wania wymaganych w³aœciwoœci fizykomechanicznych paszy
cechuj¹ siê wozy paszowe wyposa¿one w mieszad³a z pozio-
mymi i pionowymi œlimakami. S¹ one szczególnie przydatne
do mieszania komponentów o bogatej i zró¿nicowanej struktu-
rze. Zespo³y œlimakowe w miarê dobrze przystosowane s¹ do
rozdrabniania sk³adników sprasowanych w bele.

Nieco gorsze jest natomiast wymieszanie komponentów
przy zastosowaniu w wozie paszowym systemu ³opatowo-
bêbnowego umieszczonego zarówno wzd³u¿ osi zbiornika
maszyny. Ten system mieszania zalecany jest do przygoto-
wania pasz sk³adaj¹cych siê z komponentów o ubogiej struktu-
rze b¹dŸ sk³adników wilgotnych. Ze wzglêdu na konstrukcjê
mieszad³a wozy te nie mog¹ byæ wyposa¿ane w urz¹dzenia
samonape³niaj¹ce, lecz musz¹ byæ nape³nianie tylko za pomoc¹
urz¹dzeñ zewnêtrznych.

1. Wozy paszowe s¹ obecnie niezbêdnym wyposa¿eniem
ka¿dego gospodarstwa zajmuj¹cego siê hodowla byd³a.
Zapewniaj¹ one przegotowania jednorodnej struktury
paszy z wielu zró¿nicowanych komponentów.
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3. Ocena systemów mieszania i rozdrabniania kompo-
nentów pasz

4. Podsumowanie
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2. Maszyny te musz¹ charakteryzowaæ siê rozwi¹zaniami
konstrukcyjnymi oraz jakoœci¹ materia³ów i wykonawstwa
zapewniaj¹cymi bezawaryjn¹ pracê w ci¹gu ca³ego roku.

3. Analiza literatury wykaza³a, ¿e nie ma istotnych ró¿nic
w dok³adnoœci mieszania komponentów, miêdzy omówio-
nymi systemami mieszaj¹cymi.

4. Do samonape³niania najbardziej przydatne s¹ wozy paszo-
we z zespo³ami mieszaj¹cymi wyposa¿onymi w poziome
œlimaki, natomiast wozy paszowe z zespo³ami ³opatowo-
bêbnowymi musz¹ byæ za³adowywane za pomoc¹ urz¹dzeñ
zewnêtrznych.
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THE MIXING SYSTEMS IN THE FEED CARRIES.
Part 2. Vertical and angled paddles mixing systems

Summary

The mixing system is the most important part of the feed carrier. This system prepares feed in homogenous ration, it makes more
difficult for cows to separate and sort the ingredients to pick out their favorite food. The well mixed rations enable to ensure that the
cows eat balanced feed; this is optimizing for the milk production. In the paper the vertical and angled paddles mixing system in
feed carriers was presented.
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