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Spiralny wał tnący

Budowa spiralnego
wału tnącego
Głównym elementem budowy innowacyjnego wału
jest rura oraz skręcone noże rozmieszczone
w trzech rzędach wzdłuż sześciu linii śrubowych.
Spiralny wał tnący cechuje unikalna geometria
o zarysie spiralnym pozwala na płynne zagłębianie
się wału na całej szerokości roboczej. Spiralny zarys
przede wszystkim w największym stopniu ogranicza
nadmierne drgania wału wynikające z zagłębiania się
podczas pracy, co sprzyja zachowaniu stałej
głębokości oraz lepszemu komfortowi pracy.
Listwy tnące umieszczone sąsiadująco w jednym
rzędzie tworzą nieprzerwaną linię śrubową przez
co wyeliminowany jest problem utykania się resztek
roślin i kamieni. Poprzez płynne zagłębianie się wału
spada zapotrzebowanie na moc (znacznie łatwiej
przeciąć coś stopniowo niż całą krawędzią cięcia).
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Dwa warianty
zastosowania

Spiralny wał tnący może pracować solo jako pojedynczy wał uprawowy stanowiący dodatkowe
wyposażenie maszyn ROLMAKO lub innych producentów, których konstrukcja urządzenia
pozwala na taką adaptacje. Przy użyciu wału uzyskujemy sinusoidalny ślad cięcia, który
zwiększa wydajność maszyny wstępnie przygotowując i ułatwiając pracę następnych elementów roboczych maszyny, często pozwalając na pracę w warunkach w których wcześniej nie
była możliwa. Ślady cięcia spiralnego wału nożowego przedstawiono na rysunku.

Ślad pozostawiony przez pojedynczy spiralny wał tnący

Spiralny wał tnący może tworzyć samodzielną maszynę (w ofercie Rolmako ProCut lub
TurboCut) w której podstawowymi narzędziami roboczymi są dwa wały w układzie
tandem, o przeciwległych kierunkach spirali. Dzięki temu uzyskujemy jeszcze dokładniejszy wzór płynnego cięcia krzyżowego poprzez skrzyżowanie się dwóch przeciwnych
do siebie sinusoid.

Ślad pozostawiony przez podwójny spiralny wał tnący w układzie tandem

Rozwiązania zastosowane w spiralnym wale tnącym będące efektem przeprowadzonych
prac badawczo-rozwojowych zostały objęte ochroną własności intelektualnej w formie
zgłoszenia patentowego nr P.436730 z dnia 21.01.2021. Otrzymane dla zgłoszenia patentowego sprawozdanie o stanie techniki potwierdza przydatność do przemysłowego stosowania, nowość oraz poziom wynalazczy rozwiązania.sinusoid.
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Charakterystyka
Geometria wału to noże tnące, rozmieszczone wzdłuż
sześciu linii spiralnych. Taka geometria pozwala na
wykonywanie prac polowych z dużymi prędkościami
roboczymi. Średnica zewnętrzna wału 320mm pozwala
zwiększyć prędkość obrotową wału w stosunku
do wcześniejszych rozwiązań. Ma to pozytywny wpływ
na poziom rozdrobnienia resztek roślin po przejeździe
roboczym. Unikalna geometria wału o zarysie spiralnym
umożliwia płynne jego zagłębianie podczas cięcia roślin
co niweluje nadmierne drgania wału poprawiając jakość
i komfort pracy. Konstrukcja wału daje wysoką
efektywność zabiegów agrotechnicznych wykonywanych
na ścierniskach poprzez rozdrabnianie resztek
pożniwnych oraz podczas niszczenia poplonów.
Pomaga to skutecznie zwalczać szkodniki upraw,
zwłaszcza omacnicę prosowiankę przez niszczenie
jej zimowisk w łodygach kukurydzy, bez stosowania
wyspecjalizowanych zabiegów mulczujących z użyciem
kosztownych maszyn. Stosowanie tego rozwiązania
pozytywnie wpływa też na poziom przygotowania
ścierniska lub pola z poplonem do następnych zabiegów
uprawowych, a w trudnych warunkach wręcz umożliwia wykonanie tych zabiegów. Ciągłość linii spiralnej
rozmieszczenia noży oraz zamknięta konstrukcja,
uniemożliwia utykanie się resztek roślin i kamieni
w konstrukcji wału.
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Parametry techniczne
Kąt opasania rury centralnej
wału przez listwy nożowe

114 stopni/mb

Skok linii śrubowej wzdłuż
której rozmieszczone są noże tnące

3161 mm

Prędkość obrotowa spiralnego wału tnącego

367,5 obr./min.

Ilość skręconych noży tnących

6 szt./mb

Odległość pomiędzy liniami cięcia.

167 mm

Długość linii cięcia na 1 m2 gleby

12,8 m

Spiralny wał tnący może zostać zastosowany w maszynach uprawowych jako opcja doposażenia podnosząc wydajność
oraz efektywność urządzeń z którymi współpracuje.
Maszyny Rolmako kompatybilne ze spiralnym wałem tnącym:
Agregat talerzowy
(kompaktowa brona talerzowa) U 693
Brona talerzowa U 652
Wielofunkcyjny kultywator uprawowy
(Agregat do bezorkowej uprawy gleby) U 436
Brona mulczowa SpringExpert
Wał nożowy ProCut

Minimalnym wydatku
energetyczny
spiralnego wału tnącego
przy zachowaniu
najlepszych parametrów
pracy znacząco
zwiększa rentowność
uprawy.

Wał nożowy MaxiCuter (TurboCut)
Wał do wyrównywania pola I rozbijania brył
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Przykładowe możliwości
zastosowania w maszynach
Rolmako:

Brona mulczowa
SpringExpert

Brona talerzowa
U 652

Wał nożowy
ProCut

Wielofunkcyjny kultywator
uprawowy U 436

Uniwersalność zastosowania
w różnych maszynach uprawowych.
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