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1. WPROWADZENIE
Poradnik ten pomoże Ci opanować zasady eksploatowania narzędzi i maszyn do uprawy
roli, oraz wykształcić umiejętności z tego zakresu.
Poradnik zawiera:
− wymagania wstępne, czyli wykaz umiejętności, jakie powinieneś opanować przed
przystąpieniem do realizacji jednostki modułowej,
− cele kształcenia, czyli wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas realizacji tej
jednostki modułowej,
− materiał nauczania, który umożliwi Ci samodzielne przygotowanie się do wykonywania
ćwiczeń i zaliczenie sprawdzianów,
− pytania sprawdzające, które pomogą Ci sprawdzić, czy już opanowałeś zamieszczony
materiał nauczania z zakresu eksploatacji maszyn i narzędzi do uprawy roli,
− ćwiczenia, które ułatwią Ci nabycie umiejętności praktycznych,
− sprawdzian postępów, zadań który pozwoli Ci na samodzielne określenie opanowania
wymaganych umiejętności i wiadomości po zakończeniu każdego rozdziału materiału
nauczania,
− sprawdzian osiągnięć ucznia, przykładowy zestaw pytań, który służy do oceny poziomu
opanowania umiejętności i wiadomości z zakresu całej jednostki,
− wykaz literatury.
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311[22].Z2
Użytkowanie i naprawa
narzędzi, maszyn
i urządzeń rolniczych

311[22].Z2.01
Eksploatowanie
narzędzi i maszyn do
uprawy roli

311[22].Z2.04
Eksploatowanie
maszyn
i urządzeń do zbioru
zielonek

311[22].Z2.02
Eksploatowanie
siewników i sadzarek

311[22].Z2.03
Eksploatowanie
narzędzi, maszyn
i urządzeń do
nawożenia i ochrony
roślin

311[22].Z2.05
Eksploatowanie
maszyn do zbioru
zbóż

311[22].Z2.07
Eksploatowanie maszyn
i urządzeń stosowanych
w produkcji zwierzęcej

311[22].Z2.06
Eksploatowanie
maszyn do zbioru
roślin okopowych

311[22].Z2.08
Eksploatowanie urządzeń
i środków transportu
stosowanych
w gospodarstwie rolnym

Schemat układu jednostek modułowych
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć:
dobierać środki ochrony indywidualnej do wykonywanych prac,
interpretować przepisy bezpieczeństwa dotyczące procesów pracy,
określać konsekwencje naruszenia przepisów bhp podczas wykonywania zadań
zawodowych,
charakteryzować sposoby likwidacji lub ograniczenia zagrożeń urazami mechanicznymi,
określać sposoby likwidacji lub ograniczenia zagrożeń związanych z substancjami
chemicznymi,
stosować podstawowe przepisy bhp podczas wykonywania pracy,
organizować bezpieczne i ergonomiczne stanowisko pracy,
udzielać pierwszej pomocy osobom po urazach mechanicznych, porażeniu prądem,
zatruciach substancjami chemicznymi,
odczytywać różne rodzaje rysunków technicznych,
charakteryzować materiały stosowane w budowie maszyn,
charakteryzować maszyny i urządzenia energetyczne i transportowe,
przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska podczas wykonywania badań,
określać budowę i działanie mechanizmów ciągnika rolniczego,
stosować przepisy ruchu drogowego podczas kierowania pojazdem,
kierować pojazdem samochodowym,
obsługiwać mechanizmy ciągnika rolniczego,
stosować zasady eksploatacji pojazdów rolniczych,
diagnozować stan techniczny zespołów ciągnika rolniczego,
naprawiać i regulować mechanizmy ciągnika rolniczego,
przystosowywać ciągnik rolniczy do prac polowych i transportowych,
korzystać z katalogów części, instrukcji obsługi i napraw pojazdów,
wykonywać planowe przeglądy i naprawy pojazdów rolniczych,
prowadzić dokumentację pracy pojazdów i środków transportowych,
organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii oraz przepisami
bezpieczeństwa i ochrony środowiska,
stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji pojazdów
rolniczych,
określać zasady przewozu osób i ładunków,
określać przeznaczenie przyrządów kontrolno-pomiarowych znajdujących się
w pojeździe oraz przyrządów do sterowania pojazdami,
określać czynności kierującego pojazdem przed i po uruchomieniu silnika,
określać podstawowe czynności kontrolne i obsługowe urządzeń wpływających na
bezpieczeństwo jazdy,
posługiwać się mechanizmami sterowania pojazdem,
samodzielnie wykonywać manewry pojazdem samochodowym,
bezpiecznie włączać się do ruchu drogowego.
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3. CELE KSZTAŁCENIA
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć:
scharakteryzować czynniki siedliska,
wyjaśnić klasyfikację gruntów i bonitację gleb,
określić rodzaje i zadania zabiegów uprawowych,
sformułować wymagania agrotechniczne stawiane narzędziom i maszynom do uprawy
roli,
rozróżnić narzędzia i maszyny do uprawy roli,
scharakteryzować budowę pługów ciągnikowych,
wyjaśnić zasady obsługi i regulacji pługów ciągnikowych,
wyjaśnić budowę, działanie oraz regulacje maszyn do uprawy roli,
wyjaśnić budowę i przeznaczenie agregatów uprawowych,
scharakteryzować narzędzia do doprawiania gleby,
wykonać naprawy bieżące maszyn i narzędzi do uprawy roli,
wykonać konserwację maszyn i narzędzi do uprawy roli,
wyjaśnić zasady organizacji pracy oraz bezpiecznej obsługi narzędzi i maszyn do uprawy
roli.
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA
4.1. Siedlisko i jego czynniki, klasyfikacja i bonitacja gruntów.
Agrotechniczne warunki uprawy roli
4.1.1. Materiał nauczania
Siedlisko i jego czynniki, klasyfikacja gruntów i bonitacja gleb
Glebą nazywa się wierzchnią warstwę skorupy ziemskiej. Stanowi ona środowisko życia
dla roślin. Powstanie gleby zawsze poprzedza proces wietrzenia tzw. skały macierzystej.
Proces ten powoli doprowadza do jej rozdrobnienia. Na tak przygotowanym podłożu,
stopniowo rozwijają się glony, mchy, porosty, bakterie, pierwotniaki, grzyby i inne drobne
organizmy. W następnej kolejności pojawiają się rośliny wyższe. Martwe szczątki roślin
i innych organizmów tworzą warstwę próchnicy. Zawiera ona łatwo przyswajalne składniki
dla kolejno następujących roślin. W ten sposób, w wyniku wielowiekowego procesu
glebotwórczego powstaje warstwa gleby. Najważniejsze czynniki biorące udział w tym
procesie to:
− klimat,
− woda,
− ukształtowanie terenu,
− rośliny, zwierzęta i organizmy żywe,
− działalność człowieka.
Gleby w Polsce
Gleby w Polsce zaczęły powstawać po ustąpieniu lodowców. Wówczas tworzyły się
gleby tundrowe, które stanowiły pierwszy etap procesu glebotwórczego. Z chwilą ocieplenia
się klimatu i pojawienia się lasów rozpoczął się właściwy proces glebotwórczy. W lasach
iglastych, w środowisku kwaśnym, następowało bielicowanie gleb i rozkład ściółki leśnej
przez grzyby. W ten sposób powstały gleby bielicowe. W środowisku mniej kwaśnym, na
podłożu lasów liściastych, wytworzyły się gleby brunatne. Z kolei na podłożu bogatym w sole
mineralne i pokrytym roślinnością trawiastą, powstały bogate w próchnicę czarnoziemy.
W Polsce wyróżnia się następujące rodzaje gleb:
− gleby początkowego stadium rozwoju,
− gleby bielicowe,
− gleby brunatne i płowe,
− czarnoziemy,
− czarne ziemie,
− gleby bagienne,
− mady,
− rędziny.
Największą powierzchnię kraju (82%) zajmują gleby bielicowe, brunatne i płowe.
Wymienione gleby różnią się między sobą odmiennym profilem glebowym. Obszar gleb,
zajęty w Polsce pod lasy stanowi ok. 28% powierzchni kraju. Gleby wykorzystywane
w rolnictwie zajmują ok. 60%. Przeważają wśród nich gleby o jakości średniej i gleby słabe.
Tego rodzaju gleby zajmują ponad połowę powierzchni kraju. Występują one w północnej
i środkowej części Polski. Gleby te wymagają wzbogacania w obornik, kompost i nawozy
sztuczne. Niekiedy niezbędne jest wykonanie dodatkowych zabiegów wapnowania, a także
uregulowanie stosunków wodnych.
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Gleby początkowego stadium rozwoju nie mają wykształconego profilu glebowego.
Występują głównie w górach i na terenach rekultywowanych. Nie nadają się do
wykorzystania rolniczego.
Gleby bielicowe (25%) dzielą się na słabo, średnio i silnie zbielicowane. Gleby te powstały
z piasków przy udziale roślinności borów. W większości są porośnięte borami iglastymi.
W ich profilu występuje poziom organiczny, nazywany także poziomem próchnicy
nadkładowej. Gleby bielicowe w rolnictwie wykorzystuje się w niewielkim stopniu.
Gleby brunatne (52%) – są to gleby umiarkowanie wilgotnych lasów iglastych i mieszanych.
Powstały w wyniku procesu brunatnienia (wietrzenia) minerałów glebowych zawierających
w swoim składzie żelazo. Żelazo uwolnione podczas wietrzenia osadzając się na powierzchni
cząstek glebowych, nadaje im charakterystyczne, brunatne zabarwienie.
Gleby płowe (5%) są odmianą gleb brunatnych, z silniej wymytymi związkami ilastymi
i żelazistymi. Skałami macierzystymi gleb brunatnych i płowych są gliny morenowe. Gleby te
należą do gleb średnio urodzajnych, dość bogatych w składniki pokarmowe dla roślin.
Ponieważ gleby brunatne zajmują w Polsce znaczny obszar, stanowią one w naszym kraju
podstawę produkcji rolniczej.
Czarnoziemy (1%) – to gleby zawierające dużą warstwę próchniczną, powstałe na terenach
łąkowo-stepowych. W Polsce są to gleby o najwyższej jakości.
Czarne ziemie (2%) – są glebami zbliżonymi do czarnoziemu, powstałymi na terenach
zabagnionych. Ich ciemne zabarwienie spowodowane jest dużą zawartością próchnicy.
Gleby bagienne (9%) –obejmują gleby torfowe i mułowo-torfowe. Powstają w wyniku
gromadzenia szczątków roślinności bagiennej w warunkach beztlenowych. Warunkiem
urodzajności tych gleb, zwłaszcza torfowych, jest właściwa melioracja i intensywne
nawożenie.
Mady (5%) – występują w dolinach rzek. Największy obszar tych gleb znajduje się na
Żuławach. Gleby te powstały z osadów nanoszonych przez wylewające okresowo rzeki.
Rędziny (1%) – są to gleby powstałe ze zwietrzenia skał wapiennych i gipsowych. Mają one
dużą zawartość wapnia. Występują głównie na wyżynach.
Właściwości gleby
W glebie zachodzą złożone procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne, które
w końcowym efekcie mają duży wpływ na jej urodzajność. Właściwości chemiczne gleby
w sposób pośredni określają jej zasobność. Przeprowadzając analizę chemiczną gleby
otrzymujemy informacje na temat:
− zawartości mikro- i makroelementów stanowiących pokarm dla roślin,
− odczynu gleby (zasadowego lub kwaśnego),
− zawartości związków próchniczych,
− zawartości wolnych jonów pierwiastków.
Właściwości fizyczne gleby określają:
− skład mechaniczny gleby,
− jej strukturę (może być zwarta lub luźna),
− stosunki wodno – powietrzne,
− warunki termiczne.
Analiza właściwości fizycznych gleby, pozwala między innymi określić opór stawiany
przez glebę korzeniom roślin i narzędziom uprawowym. Uwzględniając opór, jaki stawia
gleba pługowi w procesie orki, wyróżnia się następujące rodzaje gleb: lekkie, średnie, ciężkie
i bardzo ciężkie. Klasyfikacja ta ułatwia dobór narzędzi i siły pociągowej do wykonania
określonych zabiegów uprawowych.
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Klasyfikacja gleb:
− gleby lekkie, to wszelkiego rodzaju gleby piaszczyste, stawiające nieduży opór,
− gleby średnie, to gleby gliniaste, wapniowe z domieszką piasku lub próchnicy,
− gleby ciężkie, to gleby gliniaste ciężkie, czarne ziemie, mady ciężkie i rędziny,
− gleby bardzo ciężkie, to mady ilaste i rędziny ilaste, stawiające podczas zabiegów
uprawowych największy opór.
Gleba składa się z trzech faz:
− fazy stałej – obejmującej cząstki mineralne, organiczne i organiczno-mineralne o różnym
stopniu rozdrobnienia,
− fazy ciekłej – czyli wody, w której są rozpuszczone związki mineralne i organiczne
tworzące roztwór glebowy,
− fazy gazowej – stanowiącej mieszaninę gazów i pary wodnej.
faza gazowa 25%
powietrze

25%

faza ciekla 25%
woda

50%

25%

faza stała 50%
w tym:
minerały 45%,
próchnica 5%

Rys. 1. Udział poszczególnych faz w przeciętnej glebie mineralnej

W zależności od rodzaju składników, gleba może posiadać różną barwę:
− ciemnoszarą i brunatną barwę nadają glebie związki próchnicze,
− żółtą i czerwonawą - związki żelaza
− białą - związki węglanu wapnia i krzemionki
Bonitacja gleb
Aby określić wartość użytkową gleb i ich przydatność rolniczą, wprowadzono podział na
9 klas bonitacyjnych. Klasy I i II obejmują gleby najlepsze, natomiast klasy V , VI i VI Rz
gleby słabe i bardzo słabe. W Polsce przeważają gleby średnie i słabe. Gleby o takiej jakości
zajmują ponad połowę powierzchni kraju. Najlepsze gleby w Polsce występują na Żuławach,
Wyżynie Lubelskiej i Sandomierskiej oraz Nizinie Śląskiej.
Bonitacyjna klasyfikacja gleb ornych, określa przydatność określonych gleb do produkcji
rolniczej. Poszczególne klasy charakteryzują wartość gleby, wynikającą z jej zdolności
produkcyjnych. Klasę bonitacyjną ustala się na podstawie przyrodniczych właściwości gleby,
jej profilu glebowego, właściwości otoczenia i warunków uprawy.
Gleby klasy I - to gleby orne najlepsze. Należą do nich: czarnoziemy, rędziny kredowe,
czarne ziemie, gleby brunatne (bogate w próchnicę). Są to gleby najbardziej zasobne
w składniki pokarmowe, łatwe do uprawy (przewiewne, ciepłe i nie zaskorupiające się).
Gleby klasy II - to gleby orne bardzo dobre. Mają skład i właściwości podobne (lub nieco
gorsze), jak gleby klasy I, jednak położone są w mniej korzystnych warunkach terenowych
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lub też posiadają nieco gorsze stosunki wodne, co powoduje, że plony roślin uprawianych na
tej klasie gleb, mogą być niższe niż na glebach klasy I (np. mady pyłowe).
Gleby klasy III a - to gleby orne dobre.
Gleby klasy III b - to gleby orne średnio dobre. Do klas III a i III b należą gleby brunatne
i gleby bielicowe. W porównaniu do gleb klas I i II, posiadają one gorsze właściwości
fizyczne i chemiczne. Odznaczają się dużym wahaniem poziomu wody w zależności od
opadów atmosferycznych. Na glebach tej klasy daje się zauważyć procesy ich degradacji.
Gleby klasy IV a - to gleby orne średniej jakości – lepsze.
Gleby klasy IV b - to gleby orne średniej jakości - gorsze. Plony roślin uprawianych na
glebach klas IV a i IV b są wyraźnie niższe niż na glebach klas wyższych nawet wówczas,
gdy utrzymywane są w dobrej kulturze rolnej. Gleby te są bardzo podatne na wahania
poziomu wód gruntowych.
Gleby klasy V – to gleby orne słabe. Do tej klasy należą gleby kamieniste lub piaszczyste
o niskim poziomie próchnicy. Są ubogie w substancje organiczne. Do tej klasy zaliczmy
również gleby orne słabe położone na terenach nie zmeliorowanych albo takich, które do
melioracji się nie nadają.
Gleby klasy VI – to gleby orne najsłabsze. Posiadają bardzo niski poziom próchnicy. Próba
uprawy roślin na glebach tej klasy niesie ze sobą duże ryzyko uzyskania bardzo niskich
plonów.
Gleby klasy VI Rz – to gleby pod zalesienia, są bardzo ubogie, suche, w efekcie
nieprzydatne do prowadzenia upraw polowych. Winny być bezwzględnie zalesione.
Działalność człowieka może w dużym stopniu wpłynąć na urodzajność gleb. Poprzez
dokonywanie odpowiednich zabiegów uprawowych, systematyczne nawożenie i umiejętne
zmianowanie roślin, produktywność gleby może wzrosnąć. Jednocześnie niewłaściwe
gospodarowanie, niszczenie gruzełkowatej struktury gleby, nieumiejętne odwadnianie - może
doprowadzić do obniżenia właściwości gleby i w efekcie obniżyć jej urodzajność.
Rodzaje i zadania zabiegów uprawowych
Uprawą roli nazywa się całokształt czynności wykonywanych narzędziami i maszynami
uprawowymi, w celu stworzenia uprawianym roślinom jak najlepszych warunków do wzrostu
i rozwoju.
Orka jest podstawowym zabiegiem uprawowym. Jej celem jest stworzenie optymalnych
warunków do rozwoju roślin, poprzez umożliwienie gromadzenia wody i składników
pokarmowych w glebie. Praca pługa polega na odcięciu skiby na odpowiedniej głębokości
i szerokości, a następnie jej odwróceniu. Podczas tego procesu następuje zagęszczanie
i jednoczesne kruszenie cząstek gleby. Równocześnie następuje kształtowanie powierzchni
pola i niszczenie chwastów.
Ze względu na głębokość rozróżnia się następujące rodzaje orek:
− orka płytka na głębokość do 15cm,
− orka średnia na głębokość do 25cm,
− orka głęboka na głębokość do 35cm,
Stosując pogłębiacz można dodatkowo spulchnić podorną warstwę gleby. Uwzględniając
zadania, jakie ma spełnić orka, rozróżnia się następujące rodzaje zabiegów:
− podorywkę
− orkę siewną,
− orkę przedzimową (zięblę),
− oraz orkę uzupełniającą.
Podorywkę wykonuje się na głębokość 6 do 8cm. Jest to orka płytka, której celem jest:
− zniszczenie chwastów,
− zapobieganie wysiewu nasion przez chwasty krótkotrwałe,
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−
−
−
−
−
−
−

przykrycie grubszą warstwą gleby nasion chwastów już wysianych,
podcięcie chwastów rozmnażających się z rozłogów korzeniowych,
podcięcie rozłogów na polach zachwaszczonych perzem,
ułatwienie wsiąkania wody z opadów atmosferycznych,
zapobiegnięcie parowania wody z gleby,
zniszczenie szkodników,
zniszczenie czynników chorobotwórczych.
Podorywka powinna być wykonana tuż po zbiorze plonów, w sposób równomierny na
całym polu, na niezbyt dużej głębokości i bez omijaków.
Orkę siewną wykonuje się na głębokość 15 do 20 cm. Jej celem jest stworzenie jak
najlepszych warunków do kiełkowania i rozwoju roślin. Należy ją wykonać starannie i na tyle
wcześnie, by na czas siewu rola dostatecznie osiadła. W przeciwnym razie będą uszkadzane
korzenie wschodzących roślin. Jest to szczególnie istotne przy siewie żyta i rzepaku.
Orka przedzimowa (ziębla) jest orką najgłębszą, pozostawiającą rolę w ostrej skibie. Ten
rodzaj orki umożliwia przemarznięcie i pokruszenie skib, co szczególnie na glebach ciężkich
jest warunkiem uzyskania na wiosnę dobrych warunków dalszej uprawy. Orkę wykonuje się
na głębokość warstwy ornej, a w przypadku siewu roślin korzeniowych o długich, palowych
systemach korzeniowych (buraków cukrowych) powinna być przeprowadzona
z pogłębiaczem, by wzruszyć warstwę martwicy.
Orki uzupełniające wykonuje się m.in. w celu przykrycia wywiezionego na pole obornika,
lub przyorania zielonego nawozu.
Wymagania agrotechniczne stawiane narzędziom i maszynom uprawowym
W trakcie orki następuje wydobycie dolnej warstwy gleby na powierzchnię,
z jednoczesnym przemieszczeniem na dno bruzdy jej górnej warstwy. Pług odcina pasy gleby
zwane skibami, częściowo odwraca je i kruszy. Odwracanie skib umożliwia spulchnienie
ugniecionej warstwy gleby i zregenerowanie zniszczonej struktury wierzchniej. Jednocześnie
następuje przykrycie glebą darni, resztek pożniwnych, nawozów zielonych lub obornika.
Dzięki temu może nastąpić ich rozkład, co wzbogaca glebę w składniki pokarmowe.
Odwrócone skiby powinny być ułożone równo i dokładnie do siebie przylegać. Na
powierzchni pola nie może być więcej niż 5% nie przykrytych resztek pożniwnych, obornika
lub zielonego nawozu.
W zależności od przeznaczenia, maszynom i narzędziom uprawowym stawia się różne
wymagania, co do parametrów roboczych i eksploatacyjnych. W przypadku pługów, wymaga
się od nich spełnienia następujących, optymalnych warunków agrotechnicznych:
− uzyskanie równomiernej głębokości orki i szerokości skiby na całej powierzchni pola,
− dobre odwrócenie skib i odpowiednie ich pokruszenie, w celu spulchnienia gleby,
− całkowite przykrycie resztek pożniwnych i wschodzących chwastów,
− uzyskanie równej powierzchni uprawionego pola,
− w przypadku pługów łąkowych całkowite odwrócenie skib o kąt 180°.
Pług powinien być stateczny to znaczy, że po natrafieniu na przeszkodę (kamień lub duży
korzeń) po ominięciu przeszkody powinien szybko wrócić do normalnego położenia. Na
zboczach gór, w celu zapobieżeniu zjawisku erozji, orka powinna być wykonywana
wyłącznie pługami do orki bezzagonowej, pozwalającymi odkładać skiby w jedną stronę –
w górę zbocza.
Przepisy bhp podczas eksploatacji maszyn i narzędzi do uprawy roli
Ciągnik wraz z maszynami i narzędziami do uprawy gleby może być obsługiwany
wyłącznie przez osobę do tego uprawnioną. Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się
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dokładnie z instrukcjami obsługi używanych sprzętów. Przed wyjazdem w pole należy
sprawdzić stan techniczny ciągnika lub maszyny uprawowej, prawidłowość działania
narzędzia, a także. Należy także zwrócić uwagę na prawidłowość połączenia maszyny
z ciągnikiem i zabezpieczenia przed przypadkowym rozłączeniem się. Nie wolno dokonywać
żadnych napraw i regulowania zespołów roboczych w takiej sytuacji, gdy narzędzie
zawieszone na ciągniku jest uniesione do góry. Regulowanie, smarowanie, naprawy,
czyszczenie i inne czynności mogą być wykonywane tylko po wyłączeniu napędu
i zatrzymaniu maszyny poprzez wyłączenie silnika w ciągniku. W razie stwierdzenia usterek
w działaniu maszyny, należy bezwzględnie zatrzymać agregat i wyłączyć napęd maszyny. Nie
wolno stawać na zawieszonych narzędziach uprawowych, ani przewozić na nich żadnych
osób. Nie wolno podczas manipulowania narzędziem zawieszanym znajdować się pomiędzy
ciągnikiem, a narzędziem.
Podnoszenie i opuszczanie narzędzi może dokonywać operator znajdujący się
w ciągniku. Narzędzia należy opuszczać łagodnie i bez wstrząsów, po upewnieniu się, że
w pobliżu nie znajdują się postronne osoby. Szczególną ostrożność należy zachować podczas
wykonywania nawrotów. Obsługując pług obracalny, należy każdorazowo przy przełączaniu
korpusów upewnić się, że nie zagraża to ludziom lub zwierzętom. Nie wolno cofać
ciągnikiem w takiej chwili, gdy narzędzie uprawowe jest zagłębione w ziemi. Na przedniej
osi ciągnika powinien się znajdować komplet obciążników. Pracując na zboczach należy
pamiętać o konieczności zachowania równowagi poprzecznej agregatu, szczególnie w takich
momentach, gdy głębokość bruzdy może zsumować się z nachyleniem terenu, co grozi
przewróceniem się ciągnika. Maszyny i narzędzia zawieszane, przed wyłączeniem silnika
powinny być opuszczone na ziemię. Wszelkie naprawy i regulacje, można wykonywać
wyłącznie przy wyłączonym silniku ciągnika. Podobnie ma się rzecz z wymianą lemieszy lub
innych elementów eksploatacyjnych pługów. Elementy zabezpieczające korpusy w pługach
do gleb zakamienionych po uszkodzeniu, mogą być wymieniane wyłącznie na części
oryginalne. Wałek przegubowo-teleskopowy napędzający aktywne maszyny uprawowe, musi
mieć zawsze kompletną osłonę, zabezpieczoną przed obracaniem się. Maszyny aktywne
muszą posiadać osłony elementów obrotowych. Nie wolno pracować przy maszynach
w odzieży podartej lub mającej luźno zwisające części. Nie wolno się zbliżać do
uruchomionych glebogryzarek i innych maszyn aktywnych, ze względu na możliwość
wyrzucenia grud ziemi przez elementy robocze. Po zakończeniu bronowania, pola bron
zębowych nie mogą być pozostawiane w położeniu zębami do góry. Na czas transportu
maszyny i narzędzia uprawowe należy oznaczyć odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi
w biało-czerwone pasy, a po zmroku światłami gabarytowymi.

4.1.2. Pytania sprawdzające
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.
1. Co nazywamy glebą?
2. Jakie czynniki kształtują powstawanie gleby?
3. Jakie rodzaje gleb występują w Polsce?
4. Do czego służą klasy bonitacyjne?
5. Jakie znasz klasy bonitacyjne gleb?
6. Co określają właściwości fizyczne gleby?
7. Z jakich faz składa się gleba?
8. Jakie znasz rodzaje zabiegów uprawowych?
9. W jakim celu wykonuje się poszczególne zabiegi uprawowe?
10. Jakie znasz rodzaje orek?
11. Jakie wymagania agrotechniczne stawia się pługom?
12. Jakie są zasady bezpiecznej obsługi maszyn i narzędzi uprawowych?
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4.1.3. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1
Zdefiniuj pojęcie gleba. Na podstawie map gleb w Polsce określ, jakiego rodzaju gleby
przeważają w okolicy w której mieszkasz? Korzystając z literatury i Internetu narysuj profil
glebowy występujący w Twojej okolicy. Określ występujące w nim poziomy.
Sposób wykonania ćwiczenia

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
określić zasady bezpiecznej pracy,
zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
wyjaśnić pojęcie gleba,
zapoznać się z mapą gleb Polski,
zidentyfikować rodzaje gleb występujących w okolicy której zamieszkujesz,
określić co to jest profil glebowy,
posługując się instrukcją i dostępnymi środkami dydaktycznymi, określić rodzaj gleb.

−
−
−
−
−

Wyposażenie stanowiska pracy:
przeglądowa mapa gleb Polski,
stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu,
mapa glebowo-rolnicza gminy,
materiały piśmiennicze,
literatura zgodna z wykazem.

Ćwiczenie 2
Narysuj mapę swojego gospodarstwa. Zaznacz klasy bonitacyjne gleb na poszczególnych
polach. Scharakteryzuj klasy bonitacyjne, jakie występują na Twoich polach. Określ
przydatność tych pól do produkcji rolniczej. Określ jakie rośliny możesz na swoich polach
z powodzeniem uprawiać.
Sposób wykonania ćwiczenia

1)
2)
3)
4)
5)

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
określić zasady bezpiecznej pracy,
zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
przypomnieć charakterystykę poszczególnych klas bonitacyjnych,
skorzystać z wypisu rejestru gruntów z Urzędu Gminy,
posługując się informacjami od rodziców, narysować uproszczoną mapę swojego
gospodarstwa, zaznaczając klasy bonitacyjne gleb na poszczególnych polach.

−
−
−
−
−

Wyposażenie stanowiska pracy:
przeglądowa mapa gleb Polski,
mapa glebowo-rolnicza gminy,
informacje z wypisu rejestru gruntów,
materiały piśmiennicze,
literatura zgodna z wykazem.
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Ćwiczenie 3
Na podstawie opisów zidentyfikuj rodzaje gleb, określ ich przydatność w rolnictwie.
Opisz, w jaki sposób powstały poszczególne rodzaje gleb. Określ, do jakiego rodzaju
produkcji rolniczej można te gleby wykorzystywać.
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
2) wyszukać w poradniku charakterystykę poszczególnych gleb,
3) skojarzyć nazwy gleb, z informacjami o ich właściwościach.
−
−
−
−

Wyposażenie stanowiska pracy:
koperty z nazwami różnych gleb,
koperty z informacjami o poszczególnych glebach,
materiały piśmiennicze,
literatura zgodna z wykazem.

4.1.4. Sprawdzian postępów
Czy potrafisz:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

określić jakie czynniki biorą udział w powstawaniu gleb?
scharakteryzować czynniki siedliska?
określić właściwości gleby, i opisać ich wpływ na uprawianie roślin?
scharakteryzować klasy bonitacyjne?
określić rodzaje i zadania zabiegów uprawowych?
określić w jakim celu wykonuje się orkę?
wymienić i scharakteryzować różne rodzaje orek?
określić wymagania agrotechniczne stawiane narzędziom i maszynom
uprawowym?
9) scharakteryzować zasady bezpiecznej obsługi i naprawy maszyn do
uprawy gleby?
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4.2. Budowa, obsługa i regulacje narzędzi i maszyn do uprawy
gleby
4.2.1. Materiał nauczania
Klasyfikacja narzędzi i maszyn do uprawy roli
Według charakterystycznych cech pługów, można dokonać ich podziału na wiele
sposobów. W zależności od rodzaju klasyfikacji, pod uwagę bierze się: kształt elementów
roboczych pługa, ruch roboczy, jaki narzędzie wykonuje na polu, sposób połączenia pługa
z ciągnikiem, ciężar narzędzia uprawowego lub też rodzaj zadania, jakie ma pług wykonać.
Pługi można podzielić na następujące grupy:
− zawieszane i półzawieszane,
− lemieszowe i talerzowe,
− zagonowe, bezzagonowe i specjalne,
− lekkie i ciężkie.
PŁUGI

Pługi lemieszowe

Pługi zagonowe

Pługi
podorywkowe
Pługi
do orki średniej

Pługi talerzowe

Pługi bezzagonowe

Pługi specjalne

Pługi
obracalne
Pługi
wahadłowe

Pługi
do orki głębokiej

Pługi
łąkowe
Pługi
agromelioracyjne
Pługi do gleb
zakamienionych

Rys. 2. Klasyfikacja pługów

Z przytoczonego podziału wynikają również nazwy poszczególnych pługów. W Polsce
stosuje się wyłącznie pługi lemieszowe. W sposób funkcjonalny ten rodzaj pługów, można
podzielić w następujący sposób:
− pługi lemieszowe zwykłe (do orki zagonowej lub bezzagonowej),
− pługi lemieszowe specjalne (pługi łąkowe, leśne, agromelioracyjne i do gleb
zakamienionych).
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Wśród pługów do orki bezzagonowej wyróżnia się dwie odmiany narzędzi:
− pługi wahadłowe,
− pługi obracalne.
Wśród wszystkich rodzajów pługów lemieszowych zwykłych, można wyróżnić narzędzia
przeznaczone do podorywki, do orki średniej lub do orki głębokiej.
Pługi zawieszane tworzą wraz z ciągnikiem, zwarte krótkie agregaty. Są one mocowane na
trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika. Układ ten składa się z trzech cięgieł: dwóch
dolnych i łącznika górnego. Dolne cięgła są połączone z ciągnikiem przy pomocy przegubów.
Poprzez ramiona i wieszaki są one także połączone z podnośnikiem hydraulicznym ciągnika.
Liczba korpusów pługa zawieszanego jest ograniczona możliwością udźwigu podnośnika
hydraulicznego, a także statecznością pługa i równowagą ciągnika. Dlatego lekkie pługi
zawieszane, przeznaczone do podorywek i orek średnich mają nie więcej niż 6 korpusów,
natomiast pługi ciężkie, nie więcej niż 4 korpusy. Szerokość robocza pługów zawieszanych
nie przekracza 1,5 m.

Rys. 3. Pług zawieszany 5-cio skibowy [katalog: „UNIA” Grudziądz]

Pługi półzawieszane są pługami wieloskibowymi, przeznaczonymi do orki głębokiej,
wykonywanej ciągnikami dużej mocy (ponad 50 kW). W odróżnieniu od pługa zawieszanego,
oprócz większej liczby korpusów (nawet 12 sztuk), pług półzawieszany posiada koło
podporowe.
Pługi specjalne służą do wykonania orki w warunkach różniących się od typowej orki. Do tej
grupy narzędzi należą m.in. pługi łąkowe, agromelioracyjne i pługi do gleb zakamienionych.
Pługi łąkowe dzięki zastosowaniu śrubowych odkładnic, równo odcinają skiby od calizny,
a następnie całkowicie je odwracają (o kąt 180°). Dzięki temu darń z łąk zostaje całkowicie
przykryta. Pługi agromelioracyjne mogą być jedno- lub dwuwarstwowe. Umożliwiają one
wykonanie orki na głębokość do 60 cm. Do orki dwuwarstwowej niezbędne są przedpłużki
lub zapłużki. Do uprawy gleb zakamienionych należy stosować specjalnie przystosowane do
tego celu pługi. Posiadają one konstrukcje zabezpieczające korpusy płużne przed
uszkodzeniem, w przypadku natrafienia przez pług na duży kamień. Korpusy są umocowane
do ramy przegubowo. Po natrafieniu na przeszkodę unoszą się one do góry, a po jej ominięciu
powracają do pierwotnego położenia. Zabezpieczenia mogą być hydrauliczne, sprężynowe
lub linowo-krążkowe. W niektórych rodzajach pługów korpusy płużne mogą być również
chronione przed uszkodzeniem bezpiecznikami zrywakowymi. Zabezpieczenie zadziała
wówczas, gdy zostanie przekroczona ustalona, graniczna siła oporu pokonywana przez korpus
płużny. Zabezpieczenia w pługach z bezpiecznikami zrywakowymi są wykonane ze stali
o ściśle określonych właściwościach mechanicznych. Nie można ich zastępować sworzniami
wykonanymi z przypadkowego materiału.
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Rys. 4. Pług zawieszany z zabezpieczeniami sprężynowymi [katalog: „UNIA” Grudziądz]

Rys. 5. Pług zawieszany z zabezpieczeniami hydraulicznymi [katalog: „UNIA” Grudziądz]

Rys. 6. Pług zawieszany z zabezpieczeniami resorowymi [katalog: „UNIA” Grudziądz]

Pługi zawieszane obracalne posiadają ramę z podwójnymi korpusami, połączoną obrotowo
z przednią częścią pługa. Pługi obracalne umożliwiają wykonanie orki bezzagonowej, gdyż są
wyposażone w korpusy odkładające skiby w prawo i w lewo.
Orkę bezzagonową rozpoczyna się na skraju pola i wykonuje systemem czółenkowym.
Oznacza to, że każdy następny przejazd roboczy następuje obok poprzedniego. Przy tego typu
orce powstaje tylko jedna bruzda na skraju pola. Istnieją różne mechanizmy obracające pług.
Najczęściej działają one automatycznie, po każdym wydźwignięciu pługa z gleby, następuje
przestawienie korpusów.

Rys. 7. Pług obracalny z ażurowymi odkładnicami [katalog: „Zetor Polska” Kalisz]
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Pługi wahadłowe posiadają cechy pługów obracalnych, czyli pozwalają na orkę
bezzagonową, ale posiadają tylko jeden zestaw korpusów płużnych. Zmiana ustawienia
korpusów do pracy prawo- lub lewostronnej odbywa się przy pomocy siłownika
hydraulicznego. W pługach wahadłowych zastosowano lemiesze o podwójnych ostrzach oraz
odwracalne odkładnice. Przy pomocy pługów wahadłowych można wykonywać orkę płytką,
średnią lub głęboką.

Rys. 8. Pług wahadłowy [katalog: „FAMAROL” Słupsk]

Budowa, regulacje i obsługa pługów zawieszanych
Budowa pługa
Rama pługa zawieszanego jest wykonana ze stalowych rur o przekroju prostokątnym.
Zespawane rury tworzą mocną i sztywną konstrukcję, która jest zdolna przenosić bardzo duże
obciążenia. Do ramy przytwierdzone są korpusy płużne. W przedniej części ramy znajduje się
wspornik, przeznaczony do zawieszenia pługa na podnośniku hydraulicznym ciągnika.
W dolnej części wspornika znajduje się oś zaczepu z dwoma czopami. Lewy czop jest
wykorbiony, co umożliwia przy pomocy wrzeciona nastawczego regulowanie położenia ramy
pługa, względem ciągnika. Ma to wpływ na szerokość pierwszej skiby. Korpus płużny jest
zbudowany ze słupicy, do której jest przymocowana odkładnica i lemiesz. Te dwa elementy
stanowią powierzchnię roboczą pługa. Zadaniem lemiesza jest podcięcie skiby w płaszczyźnie
poziomej i podanie jej w kierunku odkładnicy. Skiba przesuwając się po płaszczyźnie
odkładnicy zostaje częściowo odwrócona i pokruszona. W pługach ciągnikowych często
wykonuje się odkładnice dzielone, składające się z dwóch części: piersi i skrzydła odkładnicy.
Dzięki temu w razie zużycia istnieje możliwość wymiany piersi odkładnicy, czyli tej części,
która się szybciej zużywa. Dodatkowe elementy korpusu płużnego to listwa usztywniająca
oraz płóz zakończony piętką. Lemiesz jest znormalizowanym, wymiennym elementem pługa.
Najczęściej spotykanym typem odkładnic w naszym kraju są odkładnice cylindroidalne
i półśrubowe. Odkładnice cylindroidalne są najbardziej uniwersalne: dobrze kruszą
i odwracają skiby. Odkładnice półśrubowe dobrze odwracają, natomiast słabiej kruszą. Inne
kształty odkładnic stosowanych w pługach to odkładnice cylindryczne (bardzo dobrze kruszą,
gorzej odwracają skiby) i śrubowe stosowane w pługach łąkowych (doskonale odwracają
skiby bez ich kruszenia). W celu zmniejszenia oporów wynikających z sił tarcia, niektórzy
producenci oferują pługi z odkładnicami ażurowymi.

Rys. 9. Korpus płużny z odkładnicą ażurową:[katalog: „UNIA” Grudziądz]

W celu ułatwienia pracy korpusu płużnego i poprawienia jakości orki, pługi są
dodatkowo wyposażone w elementy pomocnicze. Należą do nich kroje tarczowe, przedpłużki
i pogłębiacze. Krój tarczowy ma za zadanie odciąć skibę od calizny. Jest on szczególnie
przydatny przy orce gleb zwięzłych, zadarnionych lub przy zaorywaniu obornika. Budowa
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przedpłużka przypomina kształtem właściwy korpus płużny z tym, że ma on mniejsze
wymiary. Jego zadaniem jest ścięcie górnej warstwy skiby i rzucenie jej na dno bruzdy.
W niektórych pługach rolę przedpłużka pełni ścinacz listwowy. Dodatkowym wyposażeniem
pługa może być także pogłębiacz. Służy on do spulchnienia warstwy gleby znajdującej się
poniżej dna bruzdy, bez wyciągania jej na wierzch pola. Usytuowanie poszczególnych
elementów dodatkowych pługa jest ustalone przez producenta pługa, użytkownik może te
elementy w pewnym zakresie regulować.
Regulacje pługów zawieszanych
Pługi zawieszane są obecnie najczęściej wykorzystywanym rodzajem pługów.
Z ciągnikiem pług zawieszany jest połączony przy pomocy trzypunktowego układu
zawieszenia. Dwa dolne cięgła ciągnika są połączone z osią wykorbioną pługa, natomiast
łącznik górny z górnym punktem wspornika pługa. Na czas transportu i na uwrociach pola,
pług przy pomocy podnośnika hydraulicznego jest wydźwigany do góry. Do czynności
regulacyjnych pługów zaliczamy:
− poziomowanie poprzeczne i podłużne,
− regulowanie szerokości pierwszej skiby,
− regulowanie głębokości pracy (regulacje: kopiująca, automatyczna),
− regulowanie położenia pomocniczych części roboczych pługa.
Poziomowanie pługa zawieszanego
Podstawowym warunkiem prawidłowej pracy pługów zawieszanych, jest ich właściwe
wypoziomowanie w płaszczyźnie poprzecznej i podłużnej. Poziomowanie w płaszczyźnie
poprzecznej przeprowadza się zmieniając przy pomocy korbki, długość prawego wieszaka
w układzie zawieszenia ciągnika. Poziomując pług na płaskiej powierzchni, musimy zadbać
o to, by jego lewe koła (zarówno przednie, jak i tylne) znajdowały się na belce, o wysokości
równej zakładanej głębokości orki. Poziomowanie pługa w płaszczyźnie podłużnej odbywa
się poprzez skracanie lub wydłużanie łącznika górnego. W prawidłowo wypoziomowanym
pługu, płaszczyzna jego ramy powinna być równoległa do płaszczyzny pola, a wszystkie
korpusy płużne powinny pracować na jednakowej głębokości.
Regulowanie szerokości pierwszej skiby
Szerokość orki zależy od liczby korpusów pługa i ich szerokości roboczej. Wielkość ta
jest ustalona konstrukcyjnie i nie ulega zmianie. Operator ma jedynie możliwość zmiany
szerokości pierwszej skiby wrzecionem nastawczym. Dzięki tej regulacji, można przesunąć
całą ramę pługa względem osi ciągnika. Pozwala to w pewnym zakresie zmienić szerokość
roboczą pierwszego korpusu płużnego. Łańcuchy boczne utrzymujące cięgła dolne powinny
być w czasie orki luźne. Zmieniając położenie czopa osi przy pomocy innego wrzeciona
nastawczego, ulega zmianie nacisk ostatniego korpusu płużnego na ściankę bruzdy. Ta
regulacja również ma pewien wpływ na szerokość pierwszej skiby. Płóz ostatniego korpusu
prawidłowo ustawionego pługa, powinien zostawiać wyraźny ślad na ściance bruzdowej,
jednak bez zbyt dużego zagłębiania.
Regulowanie głębokości orki
Głębokość orki, można regulować zmieniając położenie koła kopiującego (regulacja
kopiująca) lub przy pomocy podnośnika hydraulicznego ciągnika (regulacja automatyczna).
Regulacja kopiująca jest prosta w obsłudze, a uzyskiwana głębokość robocza jest
równomierna. Zmianę położenia koła kopiującego zamocowanego do ramy, uzyskuje się przy
pomocy wrzeciona nastawczego. Ten rodzaj regulacji nie zapewnia jednak dostatecznego
dociążenia tylnych, napędowych kół ciągnika. Odpowiednie dociążenie, można uzyskać
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stosując regulację automatyczną. Jej zastosowanie wpływa na wzrost wydajności orki
i zmniejszenie zużycia paliwa. Stosując regulację automatyczną (zwaną również regulacją
siłową), koło kopiujące można unieść do góry lub zdemontować. Głębokość pracy jest
ustalana i utrzymywana automatycznie, poprzez podnośnik hydrauliczny ciągnika. Zmianę
głębokości pracy przy regulacji automatycznej osiąga się przy pomocy dźwigni sterującej
pracą podnośnika hydraulicznego. Stosowanie regulacji automatycznej wymaga od operatora
pewnego doświadczenia, szczególnie podczas orki pól o niejednorodnej glebie, gdyż wraz ze
zmieniającym się oporem gleby, może się również zmieniać głębokość orki.
Regulowanie położenia pomocniczych części roboczych pługa
Krój tarczowy jest umieszczony przed ostatnim korpusem płużnym. Jego konstrukcja
umożliwia zmianę położenia kroju względem krawędzi roboczej odkładnicy, a także zmianę
głębokości pracy.
Zadaniem przedpłużka jest ścięcie górnej warstwy gleby na szerokości 2/3 skiby
i rzucenie jej na dno bruzdy. Jego głębokość pracy powinna wynosić około 10cm,
a wyprzedzenie względem dziobu lemiesza korpusu płużnego 20 do 30cm. Pionowa krawędź
przedpłużka powinna być wysunięta w stronę calizny około 1 cm, względem pionowej
krawędzi odkładnicy.
Celem stosowania pogłębiacza jest spulchnienie warstwy podskibia bez wyciągania
martwicy na wierzch pola i zapobiegnięcie tworzeniu się podeszwy płużnej, która może
powstać w wyniku uprawiania gleby wciąż na tej samej głębokości.
Obsługa pługów zawieszanych
Kolejność czynności przy agregatowaniu pługa zawieszanego z ciągnikiem jest
następująca: najpierw zakładamy na lewy czop wykorbionej osi pługa, lewe dolne cięgło
ciągnika, a następnie na drugi czop cięgło prawe. Taka kolejność łączenia umożliwia
odpowiednie dopasowanie długości prawego wieszaka (a jednocześnie położenia prawego
cięgła ciągnika) do pozycji prawego czopa pługa. Na końcu montujemy łącznik górny. Przed
założeniem łącznika górnego operator musi zadbać o to, by obie nagwintowane końcówki,
były jednakowo wkręcone w centralną nakrętkę łącznika. Po zawieszeniu pługa na
podnośniku ciągnika, należy wyregulować długość łańcuchów ograniczających ruch dolnych
cięgieł. Właściwie wyregulowane łańcuchy pozwalają ograniczyć boczne wychylenia pługa
w czasie pracy i całkowicie wyeliminować takie wychylenia w czasie transportu. Zmianę
długości łańcuchów umożliwiają nakrętki regulacyjne.
Budowa i regulacje pługów półzawieszanych
Pługi półzawieszane łączy się z ciągnikiem za pomocą dwóch cięgieł dolnych, bez
wykorzystania łącznika górnego. Ten sposób łączenia zapewnia lepszą manewrowość
agregatu. Pługi są wyposażone w koło podporowe.

Rys. 10. Pług półzawieszany [katalog: „Gregoire Besson” Francja]
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Znajduje się ono w tylnej lub w niektórych konstrukcjach w środkowej części maszyny.
Na tym kole pług wspiera się podczas transportu i w czasie pracy. W celu ułatwienia
transportu i dokonywania nawrotów, koło jest kierowane, zsynchronizowane ze skrętem
ciągnika. W zależności od konstrukcji, podnoszenie pługa wykonuje się oddzielnie dla
przedniej i tylnej części. Część przednią obsługuje podnośnik hydrauliczny ciągnika,
natomiast część tylną osobny siłownik hydrauliczny, zasilany z zewnętrznego układu
hydraulicznego ciągnika. Regulacje głębokości dla przedniej i tylnej części pługa również
wykonuje się oddzielnie. Konstrukcje pługów umożliwiają również w pewnym zakresie
regulację szerokości orki. Pług półzawieszany przed pracą powinien być również
wypoziomowany w dwóch płaszczyznach.
Głębosze
Głębosze stanowią osobną grupę narzędzi uprawowych. Służą one do głębokiego (do
90 cm) spulchniania gleby, bez wyciągania na wierzch jej głębszych warstw. Zabieg ten
poprawia właściwości fizyczne i biologiczne gleby. Poprawiają się również panujące w glebie
stosunki wodno-powietrzne. Głęboszowanie wykonuje się na ziemiach zwięzłych, co kilka
lat. W zależności od wielkości narzędzie może mieć od jednego do kilku zębów.
W głęboszach aktywnych napędzane od WOM ciągnika zęby, wykonują wahliwe ruchy.

Rys. 11. Głębosz zawieszany wielozębowy [katalog: „UNIA” Grudziądz]

4.2.2. Pytania sprawdzające
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.
1. Jakie wymagania agrotechniczne stawia się pługom?
2. Czym różni się praca pługów zagonowych i bezzagonowych?
3. Jakie znasz pługi specjalne?
4. Jakie znasz elementy budowy pługa zawieszanego?
5. W jaki sposób zabezpiecza się korpusy pługów do gleb zakamienionych?
6. Co wchodzi w skład wyposażenia dodatkowego pługa?
7. W jaki sposób należy przeprowadzić poziomowanie pługa zawieszanego?
8. Jakie regulacje dokonuje się w pługach zawieszanych?
9. Jakie znasz sposoby regulacji głębokości orki?
10. Jaka jest kolejność czynności podczas agregatowania pługa zawieszanego?
11. W jaki sposób reguluje się pługi półzawieszane?
12. Do czego służy głębosz?
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4.2.3. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1
Jakie wyposażenie dodatkowe może być zamontowane na pługu. Jaki jest cel
montowania tych elementów. Zamontuj zgodnie z instrukcją wyposażenie dodatkowe pługa
zawieszanego.
Sposób wykonania ćwiczenia
1)
2)
3)
4)
5)
6)
−
−
−
−
−
−

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
określić zasady bezpiecznej pracy,
zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
zamontować krój tarczowy i wyregulować jego położenie,
zamontować przedpłużek i wyregulować jego położenie,
zamontować pogłębiacz i wyregulować jego położenie,
sprawdzić prawidłowość mocowania zamontowanego wyposażenia dodatkowego.
Wyposażenie stanowiska pracy:
ciągnik rolniczy,
dwuskibowy pług zawieszany, posiadający dodatkowe wyposażenie (krój tarczowy,
pogłębiacz, przedpłużek),
łącznik górny, sworznie i zawleczki,
zestaw kluczy monterskich i podstawowe narzędzia ślusarskie,
instrukcje obsługi: ciągnika i pługa,
literatura zgodna z wykazem.

Ćwiczenie 2
Zaplanuj i wykonaj orkę zagonową w skład, pługiem zawieszanym, dwuskibowym na
działce o określonych wymiarach. Wykonaj szkic pola. Uwzględniając wymiary gabarytowe
agregatu, zaznacz na szkicu szerokości uwroci, Uwzględniając szerokość roboczą agregatu
i wymiary działki, oblicz w jakim czasie wykonasz zabieg.
Sposób wykonania ćwiczenia
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
określić zasady bezpiecznej pracy,
zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
rozplanować pole,
wyznaczyć uwrocia, linię pierwszej bruzdy,
wykonać orkę,
ocenić jakość wykonanej pracy.

−
−
−
−
−
−
−

Wyposażenie stanowiska pracy:
ciągnik rolniczy,
dwuskibowy pług zawieszany,
łącznik górny, sworznie i zawleczki,
zestaw kluczy monterskich i podstawowe narzędzia ślusarskie,
tyczki, bruzdomierz, taśma miernicza,
instrukcje obsługi: ciągnika i pługa,
literatura zgodna z wykazem.
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Ćwiczenie 3
Zaplanuj wykonanie prac przy obsłudze technicznej pługa. Jakie narzędzia i urządzenia
będą do tego celu niezbędne? Zagregatuj dwuskibowy pług zawieszany z ciągnikiem,
wykonaj obsługę techniczną, a następnie dokonaj poziomowania pługa, przy założeniu, że
będzie on wykorzystany do orki na głębokość 25 cm.
Sposób wykonania ćwiczenia

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
−
−
−
−
−
−
−
−

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
określić zasady bezpiecznej pracy,
zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
wykonać obsługę techniczną pługa,
ocenić jego stan techniczny,
wykonać drobne naprawy,
przeprowadzić poziomowanie wzdłużne,
przeprowadzić poziomowanie poprzeczne,
ocenić prawidłowość wykonanych regulacji.
Wyposażenie stanowiska pracy:
ciągnik rolniczy,
dwuskibowy pług zawieszany,
łącznik górny, sworznie i zawleczki,
części wymienne lemiesz, pierś odkładnicy, piętka, śruby do mocowania odkładnicy
i lemiesza,
zestaw kluczy monterskich i podstawowe narzędzia ślusarskie,
taśma miernicza,
instrukcje obsługi: ciągnika i pługa,
literatura zgodna z wykazem.

4.2.4. Sprawdzian postępów
Czy potrafisz:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

przeprowadzić klasyfikację narzędzi i maszyn do uprawy roli?
scharakteryzować budowę pługów?
rozpoznać różne rodzaje pługów?
wypoziomować pług?
wykonać regulację narzędzi i maszyn do uprawy roli?
zagregatować z ciągnikiem pług zawieszany?
rozplanować pole do orki zagonowej?
wykonać orkę?
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Tak









Nie









4.3. Narzędzia do doprawiania gleby. Maszyny i agregaty
uprawowe
4.3.1. Materiał nauczania
Klasyfikacja i budowa narzędzi do doprawiania gleby
Po wykonaniu orki, czyli podstawowej uprawy pola, nie jest ono dostatecznie
przygotowane do przeprowadzenia siewu lub sadzenia. Powierzchnia zaoranego pola jest
nierówna, znajdują się na niej duże bryły i bruzdy. Niektóre z chwastów zaczynają kiełkować,
a zgromadzona w bruzdach woda wyparowuje. Aby zapobiec wyżej wspomnianym
zjawiskom należy wykonać zabiegi doprawiające rolę. Polegają one na wyrównaniu
powierzchni roli, rozbiciu brył ziemi, zniszczeniu kiełkujących chwastów i zatrzymaniu wody
w glebie. Do tego celu używa się narzędzi i maszyn do doprawiania gleby.
NARZĘDZIA i MASZYNY DO DOPRAWIANIA GLEBY

Włóki

Brony

Kultywatory

zębowe

o zębach prostych

o zębach
redlicowych

o zębach
sztywnych

siatkowechwastownik

Agregaty
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o zębach
sprężynowych
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Wały
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aktywne

zwykłe

Cambridge
obrotowe
Croskill
jednośladowe
wahadłowe

Cambella

dwuśladowe
kolczatka

kombinowane

Rys. 12. Klasyfikacja narzędzi i maszyn do doprawiania gleby
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żeberkowe

Do narzędzi doprawiających glebę zalicza się:
− włóki,
− brony,
− kultywatory,
− wały.
Zabiegi doprawiające wskazane jest łączyć ze sobą, w celu zmniejszenia ilości
przejazdów po polu. Stosuje się wówczas agregaty złożone z kilku narzędzi prostych.
Włóki
Włókowanie jest najpłycej działającą uprawką spulchniającą stosowaną wczesną wiosną.
Włókowanie zaleca się szczególnie na średniozwięzłych glebach gliniasto-piaszczystych i na
glebach ciężkich. Zadaniem włókowania jest wyrównanie powierzchni roli, zniszczenie
zaskorupienia, co sprzyja zmniejszeniu parowania wody z gleby. Na glebach piaszczystych
włókowanie nie ma większego znaczenia, gdyż można zastosować tam od razu zabieg
bronowania.
Brony
Bronowanie jest zabiegiem doprawiającym, którego celem jest płytkie spulchnienie
gleby, wyrównanie powierzchni roli, rozbicie brył, ograniczenie parowania wody, zniszczenie
skorupy powstałej na glebie, zniszczenie wschodzących chwastów, a po siewie wyrównanie
pola i przykrycie nasion.
Istnieje wiele różnych rodzajów bron: zębowe, siatkowe-chwastowniki, sprężynowe,
talerzowe i aktywne. W celu spulchnienia i wyrównania powierzchni nie obsianych pól
stosuje się brony zębowe ciężkie, średnie lub aktywne. Po siewie, w celu lepszego przykrycia
nasion stosuje się brony zębowe lekkie. Brony zębowe zbudowane z są z pól, zawieszonych
na wspólnej ramie i połączonych ze sobą łańcuchami. Skrajne pola bron do transportu mogą
być składane. Przygotowanie bron zębowych do pracy polega na zapewnieniu jednakowej
głębokości pracy poszczególnych zębów, poprzez odpowiednie dobranie długości łańcuchów.
Pola bron powinny być tak ustawione, by ślady zębów nie pokrywały się. Zęby bron
posiewnych mają przekrój o kształcie okrągłym. Pozostałe typy bron posiadają zęby
o przekroju kwadratowym, trójkątnym lub nożowym. Kształt zębów może być prosty,
wygięty lub redlicowy.
Brony siatkowe-chwastowniki służą do niszczenia wschodzących chwastów w uprawach
redlinowych. Brony sprężynowe są zalecane do niszczenia chwastów i wydobywania
rozłogów perzu.

Rys. 13. Brona talerzowa zawieszana [katalog: „AKPIL” Pilzno]

Budowa bron talerzowych w sposób istotny różni się od pozostałych typów bron.
Działają one intensywniej na glebę i mogą ją głębiej spulchniać. Stosuje się je do
talerzowania ściernisk, jako zabieg zastępujący podorywkę. Brony talerzowe można również
użyć do: przedsiewnej uprawy pola, cięcia i przykrycia nawozów zielonych lub obornika,
a także do cięcia darni na łąkach. Mogą być budowane jako jedno- lub dwuśladowe,
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z talerzami gładkimi lub uzębionymi. Brana talerzowa jednośladowa jest narzędziem
zawieszanym i składa się z dwóch sekcji roboczych. Wzajemny kąt położenia do siebie sekcji
roboczych można ustawiać przy pomocy wrzeciona nastawczego. Im większy kąt natarcia,
tym intensywniej talerze brony kruszą i odwracają pas gleby. W bronie jednośladowej jest
jeszcze jedno wrzeciono nastawcze służące do przeciwdziałania mogących się pojawić sił
poprzecznych. Groźby wystąpienia takich poprzecznych sił nie ma w bronie talerzowej
dwuśladowej, przyczepianej. W tej bronie stosuje się cztery sekcje robocze, ustawione w ten
sposób, że dwie pierwsze rozgarniają glebę na zewnątrz, natomiast dwie tylne odgarniają
glebę do środka obrabianego pasa ziemi. W ten sposób siły poprzeczne wzajemnie się
niwelują. Na czas transportu brona przyczepiana jest unoszona na dwóch kołach ogumionych.
Przed pracą brony talerzowe należy wypoziomować, zarówno w płaszczyźnie poprzecznej,
jak i podłużnej.

Rys. 14. Brona wirnikowa [katalog: „RAU” Niemcy]

Brony wirnikowe i wahadłowe należą do aktywnych maszyn doprawiających. Brony
obrotowe posiadają wirniki o osiach pionowych względem powierzchni pola. Zarówno brony
wirnikowe, jak i brony wahadłowe, a także inne aktywne maszyny należy używać tylko na
takich glebach, w których struktura gruzełkowata po intensywnym przejściu elementów
obrotowych nie ulegnie całkowitemu zniszczeniu.
Kultywatory
Kultywatory są stosowane do głębszego spulchnienia gleby, bez jej odwracania. Mogą
one pracować na głębokości do 15 cm. Oprócz spulchnienia mają one również zadanie
zniszczenia skorupy na glebach zwięzłych, wymieszanie nawozów mineralnych z glebą,
zniszczenia chwastów.

Rys. 15. Kultywator zawieszany [katalog: „RAU” Niemcy]

Do wydobywania rozłogów perzu szczególnie zaleca się kultywatory o zębach
sprężynowych. Kultywatory o zębach półsztywnych mniej rozpylają glebę i dobrze utrzymują
się na stałej głębokości, natomiast kultywatory o zębach sztywnych służą do przewietrzania
gleb zwięzłych.
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Kultywatory zbudowane są ze sztywnej ramy, do której przy pomocy jarzm,
przymocowane są zęby. Mogą być one zakończone obustronnymi redliczkami, lub
gęsiostopkami. Do ramy są również przymocowane za pomocą wahaczy dwa koła kopiujące.
Zmieniając ich ustawienie względem ramy ustala się głębokość pracy kultywatora. Przed
pracą zawieszane narzędzie należy wypoziomować w kierunku poprzecznym (prawym
wieszakiem) i w kierunku wzdłużnym (łącznikiem górnym).
Wały
W zależności od rodzaju wałów, mają one do spełnienia różne zadania. Wały gładkie
mają wyrównać powierzchnię pola i ją ugnieść. W ten sposób przygotowuje się rolę do siewu
drobnych nasion. Ugniatanie cząstek gleby dodatkowo podsiąkanie pod powierzchnię ziemi
wilgoci. Wały prętowe ze względu na swój niewielki ciężar nieznacznie ugniatają glebę,
natomiast obracające się elementy robocze dobrze kruszą i rozdrabniają wierzchnią warstwę
roli. Wały pierścieniowe są zbudowane z żeliwnych pierścieni osadzonych luźno lub
nieruchomo na wspólnej osi. Kształt pierścieni jest różny, w zależności od typu wału.
Zadaniem wałów pierścieniowych jest intensywne kruszenie brył ziemi.

Rys. 16. Wał strunowy uzębiony [katalog: „UNIA” Grudziądz]

Wały wgłębne (Cambella) są zbudowane z wąskich klinowych pierścieni o średnicy około
70 cm. Ich zadaniem jest wgłębne ugniecenie roli i przyspieszenie w ten sposób jej osiadania
przed siewem.

Maszyny i agregaty aktywne
Maszyny uprawowe – obrotowe
Aktywne maszyny uprawowe posiadają napędzane od WOM ciągnika obrotowe elementy
robocze. Do maszyn aktywnych zalicza się: glebogryzarki, motyki rotacyjne, brony
wirnikowe i wahadłowe oraz pługofrezarki. Te ostatnie obecnie straciły już na znaczeniu.
W maszynach obrotowych istotne jest usytuowanie osi obrotu elementów roboczych,
w stosunku do kierunku jazdy i powierzchni pola.
Do płytkiej uprawy pola i jego doprawiania służą glebogryzarki. Przy ich pomocy gleba
jest dobrze spulchniana i mieszana. Szczególnie dobrze nadają się do wiosennej uprawy roli
po jesiennej orce. Glebogryzarki służą do kruszenia brył, rozdrabniania darni po orce łąk,
zwalczania chwastów, mieszania nawozów mineralnych z glebą. Maszyny te są
rozpowszechnione w gospodarstwach ogrodniczych, gdzie są wykorzystywane do
przygotowania roli pod siew, gleb będących w dobrej kulturze. Jednokrotny przejazd
z glebogryzarką w zupełności wystarcza do tego, by gleba pod siew była przygotowana
w sposób wystarczający. Po wykonaniu zabiegu nie wymaga się już używania dodatkowych
narzędzi doprawiających. Glebogryzarki lekkie przeznaczone są do płytkiej uprawy pola
(do 10 cm), natomiast glebogryzarkami ciężkimi można uprawiać pole do głębokości 20 cm.
Glebogryzarki zbudowane są z ramy z trzypunktowym układem zawieszenia, obrotowego
bębna z nożami, osłony umieszczonej nad bębnem, przekładni napędowej i kół kopiujących
służących do regulacji głębokości pracy. Napęd maszyna otrzymuje od WOM ciągnika,
poprzez wałek przegubowo-teleskopowy. Przed pracą maszyna powinna być
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wypoziomowana. Na stopień rozdrobnienia gleby wpływają obroty bębna, ilość noży
zamocowanych na bębnie, a także odległość uniesienia osłony nad bębnem obrotowym. Nie
bez znaczenia jest także prędkość jazdy ciągnika po polu.

Rys. 17. Glebogryzarka [katalog: „AKPIL” Pilzno]

Opuszczenie osłony i wolniejsza jazda spowodują zwiększenie stopnia rozdrobnienia
gleby. W niektórych glebogryzarkach istnieje możliwość zmiany kierunku obrotów bębna
roboczego względem kierunku jazdy. Można wówczas korzystać z obrotów współbieżnych,
lub przeciwbieżnych. Ustawienie to ma również wpływ na wielkość rozdrobnienia gleby.
Przy ustawieniu symetrycznym maszyny względem ciągnika, szerokość robocza
glebogryzarki powinna być większa od rozstawu kół ciągnika (uwzględniając szerokość
opon). W przeciwnym wypadku pojawią się na uprawionej glebie ślady kół ciągnika. Aby do
tego nie dopuścić wówczas, gdy szerokość gabarytowa ciągnika jest większa od szerokości
roboczej glebogryzarki, należy jej oś ustawić asymetrycznie w stosunku do osi ciągnika.
Motyki rotacyjne zbudowane są podobnie do glebogryzarek z tym, że skrawają one
większe kęsy gleby i mogą pracować na większych głębokościach.
Agregaty uprawowe
Pojawienie się w rolnictwie ciągników o dużych mocach, stworzyło warunki do
jednoczesnego sprzęgnięcia ze sobą kilku różnych narzędzi uprawowych. Powstały w ten
sposób zestawy uprawowe posiadające jedno źródło energetyczne. Pozwalają one wykonać
kilka czynności uprawowych za jednym przejazdem agregatu. Zmniejsza się wówczas ilość
przejazdów po polu, co pozwala obniżyć destrukcyjne ugniatanie gleby przez koła ciągnika.
Jednocześnie następuje wzrost wydajności pracy i redukcja kosztów związanych ze zużyciem
paliwa.

Rys. 18. Zestaw uprawowy [katalog: „UNIA” Grudziądz]

Zbadano, że pola uprawiane agregatami złożonymi, dzięki lepszemu spełnieniu
agrotechnicznych wymagań dają większe plony, w porównaniu z polami uprawianymi
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pojedynczymi narzędziami. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że agregaty uprawowe
składające się z kilku narzędzi są długie i mniej zwrotne, przez co trudniejsze w eksploatacji.
Zalety ich stosowania są wyraźnie widoczne dopiero przy uprawie dużych areałów.
W zależności od zestawionych narzędzi, agregaty uprawowe mogą być przeznaczone do:
uprawy uzupełniającej, doprawiania roli po orce, wiosennej uprawy pod siew lub niszczenia
chwastów rozłogowych. Agregat uprawowy dobrze spulchnia rolę i wyrównuje jej górną
warstwę. Jednocześnie rozdrabnia bryły ziemi i kruszy jej zaskorupiałą wierzchnią warstwę.
W pewnych warunkach, ciężkie zestawy uprawowe mogą nawet zastąpić orkę. Jednym
z prostszych agregatów uprawowych może być pług zagregatowany z wałem kolczatką lub
broną. Na ciężkich glebach taki zestaw pozwala na optymalne rozdrobnienie, jeszcze
wilgotnych brył ziemi.
W zależności od rodzaju gleby i od wymagań uprawianych roślin, zestawia się różne
kombinacje narzędzi i maszyn uprawowych. Narzędzia najgłębiej pracujące powinny
znajdować się na początku zestawu. Popularny zestaw uprawowy składa się z bron zębowych
i wałów strunowych. Niekiedy dodatkowo stosuje się belkę wyrównującą pole i spulchniacze
śladów ciągnika. W niektórych agregatach uprawowych w miejsce bron stosuje się
kultywatory z zębami sprężynowymi. Przed kultywatorem, niektórzy producenci stosują
dodatkowo przedni wał, o regulowanej głębokości pracy. Można również spotkać agregaty
uprawowo-siewne złożone z dwóch rzędów uzębionych bron talerzowych, wału rurowego
i rzędu zgrzebeł.

4.3.2. Pytania sprawdzające
Odpowiadając na pytania sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.
1. Jakie znasz zabiegi doprawiające glebę?
2. W jakim celu wykonuje się zabiegi doprawiające glebę?
3. Do jakich prac służą poszczególne rodzaje bron?
4. Jakie regulacje dokonuje się przy pracy broną talerzową?
5. Jakie znasz elementy budowy kultywatora?
6. Jakie znasz rodzaje wałów?
7. Jakie znasz aktywne maszyny uprawowe?
8. Jak działa i do czego służy brana wirnikowa?
9. Jak działa i do czego służy glebogryzarka?
10. W jaki sposób zmienia się stopień rozdrobnienia gleby w glebogryzarce?
11. W jakim celu zestawia się agregaty uprawowe?
12. Jakie znasz zasady zestawiania złożonych agregatów uprawowych?

4.3.3. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1
Zaplanuj wykonanie różnych zabiegów doprawiających. Z katalogów maszyn dobierz
narzędzia lub maszyny uprawowe, do wykonania określonych zabiegów. Zwracaj uwagę na
charakterystykę techniczną poszczególnych maszyn i dobierz do nich ciągniki o odpowiedniej
klasie.
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
1) określić zasady bezpiecznej pracy,
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
3) posłużyć się instrukcjami dostępnych narzędzi i maszyn uprawowych, podczas ich
dobierania do wykonania określonego w instrukcji zabiegu,
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4) przeanalizować dane z katalogów maszyn rolniczych,
5) zagregatować narzędzie z ciągnikiem i je wyregulować, zgodnie z wymaganymi
parametrami wykonania zabiegu,
6) ocenić jakość wykonanej przez siebie pracy.
−
−
−
−
−
−
−

Wyposażenie stanowiska pracy:
ciągnik rolniczy,
podstawowe narzędzia i maszyny do doprawiania gleby,
łącznik górny, sworznie i zawleczki,
zestaw kluczy monterskich i podstawowe narzędzia ślusarskie,
taśma miernicza,
instrukcje obsługi: ciągnika i poszczególnych narzędzi i maszyn doprawiających,
literatura zgodna z wykazem.

Ćwiczenie 2
Zaplanuj wykonanie zabiegu doprawiającego przy pomocy agregatu uprawowego.
Dobierz taki agregat, który będzie optymalnie dopasowany do rodzaju gleby na Twoich
polach.
Sposób wykonania ćwiczenia

1)
2)
3)
4)
5)

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
określić zasady bezpiecznej pracy,
zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
zaplanować zestawienie agregatu uprawowego,
opisać czynności obsługowe i regulacyjne,
zestawić agregat.

−
−
−
−
−
−
−

Wyposażenie stanowiska pracy:
ciągnik rolniczy,
agregat uprawowy,
łącznik górny,
sworznie i zawleczki,
zestaw kluczy monterskich i podstawowe narzędzia ślusarskie,
instrukcje obsługi: ciągnika i agregatu uprawowego, katalog maszyn rolniczych,
literatura zgodna z wykazem.

Ćwiczenie 3
Zaplanuj wykonanie zabiegu doprawiającego przy pomocy agregatu uprawowego.
Posługując się instrukcjami obsługi i katalogami maszyn sprawdź, czy opłaca się wykonywać
zabiegi doprawiające zestawami maszyn. Jakie są zalety, a jakie wady korzystania
z agregatów uprawowych?
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
1) określić zasady bezpiecznej pracy,
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
3) zaplanować pracę agregatem na wyznaczonym polu,
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4) przeanalizować różne warianty wykonania zabiegu zarówno pojedynczymi narzędziami
doprawiającymi, jak i zestawami uprawowymi.
−
−
−
−

Wyposażenie stanowiska pracy:
instrukcje obsługi: ciągnika i agregatu uprawowego,
katalogi maszyn rolniczych,
materiały piśmiennicze, kalkulator,
literatura zgodna z wykazem.

4.3.4. Sprawdzian postępów
Czy potrafisz:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

przeprowadzić klasyfikację narzędzi i maszyn do doprawiania roli?
scharakteryzować budowę i wykonać poziomowanie bron zębowych?
scharakteryzować budowę i wykonać regulacje bron talerzowych?
scharakteryzować budowę i wykonać regulacje kultywatorów?
wyjaśnić zadania jakie wykonują wały?
scharakteryzować budowę i wykonać regulacje glebogryzarki?
zestawić i wykonać regulację agregatu złożonego?
dobrać narzędzia doprawiające do odpowiedniej uprawy?
przygotować agregat uprawny do zabiegu agrotechnicznego?
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Tak










Nie










4.4. Obliczanie wydajności eksploatacyjnej. Naprawy bieżące,
konserwacja, przechowywanie narzędzi i maszyn
uprawowych
4.4.1. Materiał nauczania
Obliczanie wydajności eksploatacyjnej narzędzi i maszyn uprawowych
Planując terminową realizację poszczególnych zabiegów uprawowych, należy
uwzględnić wydajność wykorzystywanych narzędzi oraz długość okresu agrotechnicznego, na
wykonanie zabiegu. Należy pamiętać, że na końcowy efekt będą miały również wpływ
następujące czynniki: rodzaj uprawianej gleby, stan pogody, a także stan techniczny
posiadanych maszyn i ciągników.
Do obliczanie wydajności agregatu niezbędna jest znajomość jego szerokości roboczej
b [m] oraz prędkości poruszania się po polu Vr [km/h]. Znając te dwie wielkości można
obliczyć wydajność teoretyczną Wt, odzwierciedlającą, ile hektarów pola zostałoby obrobione
w ciągu jednej godziny pracy:
Wt= 0,1 · b · Vr [ha/h]

[ha/h]

gdzie:
Wt – wydajność teoretyczna [ha/h]
b – szerokość robocza agregatu [m]
Vr – prędkość robocza [km/h]

Rys. 19. Zakresy prędkości zabiegów uprawy i doprawiania [5, s. 64]

Ponieważ w rzeczywistości agregat uzyskuje mniejszą wydajność ze względu na różne
straty czasu roboczego, dlatego w celu obliczenia wydajności praktycznej Wp, uwzględnić
współczynnik wykorzystania wydajności k. W przeciętnych warunkach polowych wartość
współczynnika k dla maszyn zawieszanych zawiera się w granicach od 0,7 do 0,8, natomiast
dla maszyn przyczepianych od 0,5 do 0,6.
Wp= k · Wt

[ha/h]

Znając wielkość powierzchni do uprawy wyrażoną w hektarach, oraz zakładając, że
długość okresu agrotechnicznego, można wyliczyć ile hektarów w ciągu jednego dnia
przypadnie do obrobienia:
Przykład:
Gospodarstwo o powierzchni 30 ha, okres agrotechniczny jesienią 20 dni.
30 ha
–––––– = 1,5 ha/dzień
20 dni
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Dysponując ciągnikiem Ursus 4512 i pługiem 3-skibowym, o szerokości roboczej 0,9 m
i wydajności 0,5 ha/h, można wyliczyć, jaką powierzchnię można zaorać tym pługiem
w ciągu 8 godzinnego dnia pracy:
0,5 ha/h * 8 h = 4 ha
Stąd już łatwo wyliczyć, ile dni będzie trwać orka w opisanym przykładzie:
30 ha
––––––
4 ha

=

7,5 dni

Naprawy maszyn i urządzeń uprawowych
Maszyny i narzędzia służące do uprawy i doprawiania gleby pracują w wyjątkowo
trudnych warunkach. Spowodowane jest to intensywnym tarciem elementów roboczych
w glebie. Powoduje ono tępienie ostrzy, zmniejszanie wymiarów elementów roboczych i ich
odkształcanie. Niekiedy uszkadzanie mechaniczne jest spowodowane przez intensywne
uderzanie. Uszkadzanie elementów maszyn jest spotęgowane korozyjnym oddziaływaniem
środowiska. Efektem zużycia części roboczych jest utrata kształtu, ostrości krawędzi
roboczych, a także powstaniem szkodliwych luzów. Prowadzi to do pogorszenia jakości
pracy.
Naprawa elementów roboczych maszyn i narzędzi uprawowych może być wykonana
poprzez wymianę zużytych części na nowe, lub przywrócenie ich pierwotnego kształtu
i właściwości w procesie regeneracji. Regeneracja może się odbyć poprzez spawanie,
napawanie, obróbkę plastyczną, obróbkę cieplną, nakładanie powłok, klejenie lub kucie.
Napawanie jest to uzupełnienie ubytków specjalnymi stopowymi elektrodami. Po napawaniu
element regenerowany poddawany jest dalszej obróbce poprzez kucie lub szlifowanie w celu
uzyskania pierwotnego kształtu. Znając specyfikę procesów naprawczych łatwiej jest podjąć
decyzję o opłacalności regeneracji części, czy jej wymiany na nowy element.
Konserwacja i przechowywanie narzędzi i maszyn uprawowych
Maszyny i narzędzia rolnicze, w tym również uprawowe, są eksploatowane sezonowo.
Na przykład pługi, są w roku średnio wykorzystywane około 25 dni. Na pozostały czas
postoju należy je odpowiednio przygotować. Maszyny niewłaściwie przechowywane ulegają
przyspieszonym procesom korozji. Guma i tworzywa sztuczne szybciej się starzeją.
Skuteczne zabezpieczenie maszyn na okres międzysezonowy, może istotnie procesy te
zahamować.
Po zakończonym okresie pracy narzędzia i maszyny uprawowe należy dokładnie
oczyścić z ziemi i resztek organicznych, a następnie umyć. Do pozbycia się takich
zanieczyszczeń wystarczy zimna woda pod ciśnieniem około 2 MPa. Wskazane jest, by mycie
wykonać myjkami ciśnieniowymi. Jeżeli w trakcie mycia zostały zauważone usterki, to przed
dalszą konserwacją należy je usunąć (nawet wówczas, gdy są to drobne usterki). Również
elementy robocze nadmiernie zużyte (lemiesze, redliczki, zęby, talerze bron) należy wymienić
na nowe. Po umyciu i wysuszeniu, maszyny należy zakonserwować. Elementy metalowe,
z uszkodzoną w trakcie wykonywania prac uprawowych powłoką malarską, należy
umalować. Części metalowe można również zabezpieczać przed korozją używając
materiałów konserwacyjnych pochodzenia naftowego. Można do tego celu użyć smaru
stałego lub innego ogólnie dostępnego środka konserwującego. Nie wolno do konserwacji
używać starych, przepracowanych olejów i smarów. Zawarte w nich agresywne środki
chemiczne mogą jedynie przyspieszyć korozję. Olej w skrzyniach przekładniowych
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glebogryzarek należy uzupełnić, lub wymienić na nowy, zgodnie z zaleceniami producenta.
Koła gumowe w maszynach przyczepianych lub półzawieszanych, należy umyć w ciepłej
wodzie i osuszyć. W celu ich odciążenia, na czas postoju należy maszynę ustawić na
podstawkach.
Wskazane jest przechowywanie maszyn w garażach, lub specjalnie przygotowanych
zamkniętych i zadaszonych wiatach. Maszyny powinny być ustawione na twardym i suchym
podłożu. W przypadku przechowywania na otwartym placu, powinien on mieć utwardzoną
powierzchnię ze spadkiem, gwarantującym bieżący odpływ wody z opadów atmosferycznych.

4.4.2. Pytania sprawdzające
1.
2.
3.
4.
5.

Odpowiadając na pytania sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.
Jakie czynniki należy uwzględnić, przy obliczaniu wydajności eksploatacyjnej narzędzi
i maszyn uprawowych?
Na jakie procesy zużycia narażone są narzędzia i maszyny uprawowe?
Jakie czynności należy wykonać, aby właściwie przygotować narzędzia i maszyny
uprawowe do przechowania międzysezonowego?
Jakie znasz sposoby konserwacji maszyn uprawowych?
Jakie znasz zasady przechowywania maszyn uprawowych?

4.4.3. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1
Zaplanuj terminowe wykonanie orki dysponując dwoma ciągnikami Ursus 4512.
Wymagane jest wykonanie orki pod zboża ozime we wrześniu na powierzchni 80 ha i pod
zboża jare na powierzchni 50 ha w październiku.
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
1) określić zasady bezpiecznej pracy,
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
3) sprawdzić, czy w przykładowym gospodarstwie dysponując określonym sprzętem zdąży
się wykonać niezbędne zabiegi uprawowe w zakładanym terminie agrotechnicznym.
−
−
−

Wyposażenie stanowiska pracy:
materiały piśmiennicze,
instrukcje obsługi maszyn i narzędzi uprawowych oraz ciągnika,
literatura zgodna z wykazem.

Ćwiczenie 2
Zaplanuj zakres prac przy posezonowej konserwacji pługa. Wymień niezbędne
urządzenia i materiały konserwacyjne.
Sposób wykonania ćwiczenia

1)
2)
3)
4)

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
określić zasady bezpiecznej pracy,
zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
dobrać narzędzia i materiały konserwacyjne,
przygotować pług do konserwacji,
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5) przeprowadzić konserwację,
6) ocenić swoją pracę.
−
−
−
−
−
−

Wyposażenie stanowiska pracy:
pług zawieszany,
zestaw kluczy monterskich i podstawowe narzędzia ślusarskie,
myjka ciśnieniowa,
środki konserwujące, farba,
instrukcje obsługi: pługa,
literatura zgodna z wykazem.

Ćwiczenie 3
Zaplanuj naprawę i posezonową konserwację kultywatora. Posługując się katalogiem
części sporządź zamówienie na uszkodzone elementy narzędzia.
Sposób wykonania ćwiczenia

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
określić zasady bezpiecznej pracy,
zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
dobrać narzędzia i materiały konserwacyjne,
przygotować kultywator do naprawy i konserwacji,
przeprowadzić konserwację kultywatora,
ocenić swoją pracę,

−
−
−
−
−
−

Wyposażenie stanowiska pracy:
kultywator,
zestaw kluczy monterskich i podstawowe narzędzia ślusarskie,
myjka ciśnieniowa,
środki konserwujące, farba,
instrukcje obsługi: kultywatora,
literatura zgodna z wykazem.

4.4.4. Sprawdzian postępów
Czy potrafisz:
1) obliczyć wydajność eksploatacyjną narzędzi i maszyn uprawowych?
2) przygotować maszyny i narzędzia uprawowe do przechowania
międzysezonowego?
3) dobrać środki konserwujące, zabezpieczające elementy metalowe
przed korozją?
4) dobrać środki konserwujące, zabezpieczające elementy gumowe?
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Tak


Nie












5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ
INSTRUKCJA DLA UCZNIA
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Przeczytaj uważnie instrukcję.
Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi.
Zapoznaj się z zestawem zadań testowych.
Test zawiera 20 zadań. Do każdego zadania dołączone są 4 możliwości odpowiedzi.
Tylko jedna jest prawidłowa.
Udzielaj odpowiedzi na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce
znak X. W przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową.
Zadania wymagają prostych obliczeń, które powinieneś wykonać przed wskazaniem
poprawnego wyniku.
Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania.
Jeśli udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż jego rozwiązanie
na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas.
Na rozwiązanie testu masz 45 min.
Powodzenia!

ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH
1.

Czynniki biorące udział w procesie glebotwórczym to
a) wyłącznie klimat i woda.
b) wyłącznie działalność człowieka.
c) wyłącznie rośliny, zwierzęta i organizmy żywe.
d) klimat i woda, działalność człowieka, rośliny, zwierzęta i organizmy żywe.

2.

Najczęściej występujące gleby w Polsce to
a) gleby brunatne.
b) gleby bielicowe.
c) rędziny.
d) czarnoziemy.

3.

Według bonitacyjnej klasyfikacji gleb najlepsze ziemie są określone klasami
a) V,VI.
b) IVa, IVb.
c) IIIa, IIIb.
d) I, II.

4.

Właściwości fizyczne gleby określają m.in.
a) odczyn gleby.
b) zawartość mikro i makroelementów.
c) zawartość związków próchniczych.
d) stosunki wodno-powietrzne.

5.

Stworzenie jak najlepszych warunków do skiełkowania roślin to zadanie
a) orki uzupełniającej.
b) ziebli.
c) orki siewnej.
d) podorywki.
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6.

Podczas manipulowania narzędziem zawieszanym pomiędzy ciągnikiem, a narzędziem
a) operator może być, ale musi zachować szczególną ostrożność.
b) operator może być, ale musi posiadać kompletne ubranie robocze.
c) operator może być, ale nie wolno wykonywać mu tych czynności szybko.
d) nie wolno pod żadnym pozorem znajdować się pomiędzy ciągnikiem i narzędziem.

7.

Pługiem bezzagonowym jest pług
a) agromelioracyjny.
b) łąkowy.
c) wahadłowy.
d) specjalny.

8.

Do orki gleby zakamienionej wskazane jest użyć
a) pługa wyłącznie z zabezpieczeniami sprężynowymi.
b) pługa wyłącznie z zabezpieczeniami resorowymi.
c) pługa wyłącznie z zabezpieczeniami hydraulicznymi.
d) pługa z zabezpieczeniami sprężynowymi lub resorowymi lub hydraulicznymi.

9.

Zadaniem przedpłużka jest
a) ścięcie górnej warstwy skiby i rzucenie jej na dno bruzdy.
b) odcięcie skiby od calizny.
c) spulchnienie warstwy gleby znajdującej się poniżej dna bruzdy.
d) odciążenie pracy głównego korpusu płużnego.

10. Stosując automatyczną regulację orki
a) koło kopiujące należy opuścić.
b) koło kopiujące można unieść do góry lub je zdemontować.
c) odciążamy tylną oś ciągnika.
d) utrzymujemy stałą głębokość orki, bez względu na zmieniający się opór gleby.
11. Zadaniem pogłębiacza jest
a) spulchnienie warstwy podskibia, bez wyciągania martwicy na wierzch pola.
b) zwiększenie głębokości orki.
c) zapobiegnięcie tworzeniu się podeszwy płużnej.
d) spulchnienie warstwy podskibia, bez wyciągania martwicy na wierzch pola
i zapobiegnięcie tworzeniu się podeszwy płużnej.
12. Dociążenie osi tylnej ciągnika umożliwia
a) orka kopiująca.
b) orka z pogłębiaczem.
c) orka pługiem obracalnym.
d) orka z regulacją automatyczną.
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13. Na zdjęciu obok przedstawiono
a) pług do podorywek.
b) pług łąkowy.
c) pług półzawieszany.
d) pług melioracyjny.
[
[katalog: „Gregoire Besson” Francja]

14. Siły poprzeczne do kierunku jazdy pojawią się w przypadku używania
a) brony talerzowej jednośladowej, ustawionej do cięcia darni.
b) brony talerzowej jednośladowej, ustawionej do odwracania i kruszenia gleby.
c) brony talerzowej dwuśladowej, ustawionej do cięcia darni.
d) brony talerzowej dwuśladowej, ustawionej do odwracania i kruszenia gleby.
15. Na zdjęciu obok przedstawiono
a) bronę wirnikową.
b) bronę zębową.
c) glebogryzarkę.
d) bronę chwastownik.
[katalog: „RAU” Niemcy]

16. Wydobycie na wierzch gleby rozłogów perzu umożliwiają
a) kultywatory ze sztywnymi zębami.
b) kultywatory ze sprężynowymi zębami.
c) brona chwastownik.
d) brona talerzowa.
17. W celu przyspieszenia osiadania gleby przed siewem wykorzystuje się
a) wały gładkie.
b) wały pierścieniowe.
c) wały Cambella.
d) wały strunowe.
18. Do grupy uprawowych maszyn aktywnych nie należy
a) glebogryzarka.
b) brona wahadłowa.
c) brona talerzowa.
d) brona wirnikowa.
19. Wydajność teoretyczna Wt jest od wydajności praktycznej Wp
a) mniejsza.
b) większa.
c) są sobie równe.
d) nie jest związana żadną zależnością.
20. Stary zużyty i przepracowany olej do konserwacji maszyn uprawowych
a) jest zalecany.
b) nie może być stosowany.
c) można go użyć tylko po wymieszaniu ze smarem.
d) można używać tylko do konserwacji określonej maszyny.
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KARTA ODPOWIEDZI
Imię i nazwisko ...............................................................................

Eksploatowanie maszyn i narzędzi do uprawy roli
Zakreśl poprawną odpowiedź.
Nr
zadania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Odpowiedzi
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

Punkty
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
Razem:
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