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WYBRANE SYSTEMY REGULACJI I ZABEZPIECZEÑ
PRZED PRZECI¥¯ENIAMI P£UGÓW
Streszczenie
Utrzymanie gleby we w³aœciwej strukturze i kulturze wymaga szeregu zabiegów agrotechnicznych, wœród których orkê nale¿y
uznaæ za najwa¿niejszy. Podstawowym celem orki jest odtworzenie zdolnoœci produkcyjnej gleby. Aby wy¿ej wymieniony cel by³
spe³niony pracê p³uga musi charakteryzowaæ: jednakowa szerokoœæ i g³êbokoœæ orki, dobre odwracanie skib, uzyskanie równej
powierzchni zaoranego pola. Poprawn¹ jakoœæ pracy p³uga zapewniaj¹ precyzyjnie przeprowadzone regulacje tej maszyny.
Wprowadzenie
Bardzo wa¿nym czynnikiem maj¹cym wp³yw na urodzajnoœæ gleb jest dzia³alnoœæ cz³owieka. Zabiegi uprawowe,
nawo¿enie i zmianowanie roœlin mog¹ prowadziæ przy
umiejêtnej gospodarce do zwiêkszenia produktywnoœci gleby i
przeciwnie - niew³aœciwe gospodarowanie na roli, zmniejsza
jej ¿yznoœæ i mo¿e doprowadziæ do znacznego ograniczenia
urodzajnoœci. Na utrzymanie gleby we w³aœciwej strukturze i
kulturze wp³ywa wiele czynników, wœród których orkê nale¿y
uznaæ za najwa¿niejszy. Podstawowym celem orki (podstawowej uprawy) jest odtworzenie zdolnoœci produkcyjnych gleby,
czyli stworzenie warunków do: wykonania siewu,
kie³kowania, wzrostu, rozwoju i plonowania roœlin uprawnych.
Aby wy¿ej wymienione cele - stawiane przed ork¹ - by³y
spe³nione, pracê p³uga musi charakteryzowaæ:
- jednakowa szerokoœæ i g³êbokoœæ skiby (orki) na ca³ej
powierzchni pola,
- dobre odwracanie skib, ca³kowite przykrycie warstwy
powierzchniowej oraz dobre pokruszenie i spulchnienie
gleby,
- uzyskanie równej powierzchni zaoranego pola, bez wyraŸnych grzbietów i g³êbokoœciach bruzd.
Poprawn¹ jakoœæ pracy p³uga zapewniaj¹ odpowiednio
przeprowadzone regulacje przed ka¿d¹ ork¹.

Rys. 1. Idea regulacji szerokoœci roboczej w p³ugu zagonowym
jednobelkowym U 183/1, model z 1998 r., prod. PPU-H
„AKPIL” Pilzno: 1 - przodek p³uga (stojak czêœæ sta³a),
2 - przesuwna czêœæ przodka, 3, 4 - czopy uchwytów, 5 - punkt
pod³¹czenia ³¹cznika (rzymska œruba), 6 - wrzeciono przesuwu
ramy, 7 - rama jednobelkowa, 8 - rzymska œruba lub si³ownik
hydrauliczny dwustronnego dzia³ania, 9 - korpus p³u¿ny,
10 - uchwyt korpusu i miejsce regulacji ustawienia

Systemy regulacji w p³ugach
W p³ugach nowej generacji, regulacja szerokoœci roboczej
polega na zmianie szerokoœci pracy wszystkich korpusów
p³u¿nych o jednakow¹ wielkoœæ. Przeprowadzenie takiej
regulacji umo¿liwia specjalna dwuczêœciowa konstrukcja
przodka (wieszaka) p³uga (rys. 1), zbudowanego z czêœci sta³ej
(1) i ruchomej (2), z któr¹ w punkcie „A” przegubowo jest
po³¹czona rama g³ówna (7).
Ponadto przeciwny koniec przesuwnej czêœci stojaka (2), za
poœrednictwem si³ownika hydraulicznego (dwustronnego
dzia³ania) lub œruby rzymskiej, jest równie¿ po³¹czony ze
wspomnian¹ ram¹ (7), w punktach (B - C, rys. 1). Zwiêkszaj¹c
zatem d³ugoœæ pomiêdzy punktami B - C (d³ugoœæ œruby - 8 lub
wysiêg si³ownika) powodujemy zmniejszenie szerokoœci
roboczej, skracaj¹c tê odleg³oœæ powodujemy jej zwiêkszenie.
Ka¿da tego typu regulacja wymaga korekty szerokoœci
pierwszej skiby. Dokonujemy tego za pomoc¹ wrzeciona (6),
przesuwaj¹c (w lewo lub prawo) wzglêdem czêœci sta³ej ca³¹
ramê (7) tak, aby pierwsza skiba mia³a tak¹ sam¹ szerokoœæ jak
pozosta³e.
Kolejn¹ czynnoœci¹ (rys. 2) jest ustawienie korpusów
p³u¿nych (9) tak, by ich p³ozy by³y równoleg³e do kierunku orki
(jazdy agregatu). Ustawienia tego dokonujemy synchronizuj¹c
znaki na uchwytach korpusów (10) z odpowiednimi znakami
na ramie (7).
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Rys. 2. Miejsce ustawienia korpusów p³u¿nych przy
skokowej regulacji szerokoœci roboczej (30, 36, 39, 44 cm) w
p³ugu zagonowym U-183/1, prod. PP-U-H „AKPIL” Pilzno

Rys. 3. Uk³ad p³ynnej regulacji szerokoœci roboczej (30-44 cm)
i ustawienia korpusów p³u¿nych w p³ugu U-183/1, prod.
PP-U-H „AKPIL” Pilzno
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W najnowszych modelach p³ugów firmy PP-U-H „AKPIL”
wy¿ej opisan¹ regulacjê przeprowadza siê w sposób p³ynny,
przy wykorzystaniu dwu si³owników hydraulicznych oraz
specjalnego wieloboku przegubowego wmontowanego w
konstrukcjê ramy g³ównej (rys. 3).
W wielu typach p³ugów pó³zawieszanych nowej generacji
(produkowanych przez znane firmy), po³¹czenie ramy g³ównej
z przodkiem dokonane jest za poœrednictwem wy¿ej opisanego
sposobu lub wieloboków dzia³aj¹cych na zbli¿onych zasadach.
Omówiony wy¿ej system agregowania p³uga z ci¹gnikiem
pozwala na ca³kowit¹ redukcjê si³ bocznych œci¹gaj¹cych
ci¹gnik na bok, utrudniaj¹cych sterowanie nim w czasie orki
(rys. 4a).

Rys. 5. Widok pracy p³uga VariTitan wyposa¿onego w wy¿ej
przedstawion¹ regulacjê, prod. Lemken GmbH&Co. KG

Rys. 6. Schemat usytuowania punktu uci¹gu w p³ugach
EuroDiament i VariDiament, firmy Lemken GmbH&Co.KG

Rys. 4. Ustawienie agregatu ci¹gnik + p³ug wg Lemkena:
a) podczas wyorywania pierwszej skiby (œci¹ganie na bok
ci¹gnika), b) przy normalnej szerokoœci roboczej, c) przy
minimalnej szerokoœci roboczej, d) przy maksymalnej
szerokoœci roboczej; M - œrodek tylnej osi ci¹gnika, PZ - punkt
przy³o¿enia si³y ci¹gn¹cej p³ug, Z - punkt przeciêcia siê linii
przed³u¿enia ciêgie³ uk³adu zawieszenia ci¹gnika: 1 - rama,
2 - przodek, 3 - œruba zewnêtrzna, 4 - œruba wewnêtrzna
Uk³ad si³ i geometria zagregowania ci¹gnika z p³ugiem jest
dopuszczalna (i wystêpuje) jedynie podczas wyorywania
pierwszej skiby (jak na rys. 4 a). Natomiast podczas normalnej
eksploatacji, poprawne ustawienie agregatu (ci¹gnik + p³ug)
mamy wówczas, gdy œrodek tylnej osi ci¹gnika znajduje siê w
punkcie „M”, le¿¹cym na linii przenikania przez punkty „Z” i
„PZ”, jak na (rys. 4 b, c, d). Ustawienie szerokoœci roboczej
pierwszej skiby w p³ugach z przedstawion¹ regulacj¹
dokonujemy za pomoc¹ „rzymskiej œruby” lub si³ownika
hydraulicznego (3), natomiast redukcji si³ œci¹gaj¹cych ci¹gnik
na boki za pomoc¹ wewnêtrznej œruby (si³ownika) (4, rys. 4).
Pracê p³uga z przedstawion¹ wy¿ej regulacj¹ ilustruje
(rys. 5).
Niektóre modele p³ugów maj¹ tak skonstruowany uk³ad
zaczepienia, ¿e w czasie orki si³y boczne w ogóle nie
wystêpuj¹. Efekt ten osi¹gniêto, lokalizuj¹c punkt uci¹gu w
haku zaczepowym (rys. 6).
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Przedstawione opisy sposobów ustawienia i regulacji
p³ugów nie obejmuj¹ wszystkich znanych rozwi¹zañ
konstrukcyjnych. Intencj¹ autorów by³o zaprezentowanie
czytelnikom najczêœciej stosowanych i najciekawszych
rozwi¹zañ.
Bardzo wa¿nym problemem stoj¹cym przed konstruktorami jest skuteczne, automatyczne zabezpieczenie ich przed
znacznym przeci¹¿eniem (np. natrafieniem na kamieñ).
Wiadomo, ¿e na znacznych obszarach Polski g³ównie
pó³nocnej, wystêpuj¹ gleby zakamienione (ponad 5 ton
kamieni na ha). Do orki takich gleb nale¿y stosowaæ p³ugi z
zabezpieczeniem przeci¹¿eniowym, tzw. p³ugi do gleb zakamienionych. Znamienn¹ cech¹ tych narzêdzi jest to, ¿e posiadaj¹ one zabezpieczenie ramy i korpusów przed nadmiernym
przeci¹¿eniem, wywo³anym wzrostem oporu orki.
W aktualnie produkowanych p³ugach stosuje siê kilka
odmiennych systemów zabezpieczenia (rys. 7 a). Najprostszym
a jednoczeœnie tanim sposobem zabezpieczenia jest ustalanie
korpusów p³u¿nych (1) w po³o¿eniu roboczym za pomoc¹
„ko³ka bezpiecznika” (2).
Istota dzia³ania przedstawionego na (rys. 7a) sposobu
zabezpieczania polega na tym, ¿e w momencie nag³ego wzrostu
oporu orki (np. korpus p³u¿ny trafi na kamieñ lub inn¹
przeszkodê) nastêpuje automatyczne œciêcie „ko³ka
bezpiecznika” (2) a korpus p³u¿ny (1) dziêki wahad³owemu
po³¹czeniu z ram¹ (3 na rys. 7) zostaje odchylony do ty³u.
Przystosowanie p³uga do dalszej pracy polega na za³o¿eniu
nowego bezpiecznika w miejsce zniszczonego. Omówiony
sposób zabezpieczania korpusów p³u¿nych stosowany jest
miêdzy innymi w wyrobach firmy PP-U-H „AKPIL” i Lemken
GmbH&Co.KG.
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Rys. 7. Wybrane systemy zabezpieczania ram i korpusów p³u¿nych przed przeci¹¿eniem: a) za pomoc¹ „ko³ka - bezpiecznika”,
b) za pomoc¹ sprê¿ystego ciêg³a (patent firmy Lemken), c) za pomoc¹ uk³adu hydraulicznego, d) sprê¿ynowy (resorowy);
1 - korpus p³u¿ny, 2 - œcinowy „ko³ek bezpiecznik”, 3 - rama, 4 - sprê¿yste ciêg³o, 5 - szybkoz³¹cza, 6 - si³owniki nurnikowe,
7 - akumulator hydrauliczno-gazowy, 8 - zawory przelewowy i bezpieczeñstwa, 9 - zawór d³awi¹co-odcinaj¹cy, 10 - manometr,
11 - sprê¿yna lub resor
Oprócz opisanego zabezpieczenia œcinowego w niektórych
modelach p³ugów, firma Lemken stosuje oryginalne
zabezpieczenie, polegaj¹ce na zawiasowym po³¹czeniu s³upicy
z ram¹ (3) za poœrednictwem sprê¿ystego ciêg³a (4, rys. 7b).
W przypadku, gdy korpus p³u¿ny (1) trafi na wiêkszy opór
gleby lub przeszkodê, ciêg³o sprê¿yste (4) automatycznie
odchyla siê, umo¿liwiaj¹c korpusowi p³u¿nemu ominiêcie ww.
przeszkody (z lewej lub prawej strony).
W wieloskibowych wiêkszych p³ugach zawieszanych i
pó³zawieszanych korpusy p³u¿ne zabezpieczane s¹ przed
przeci¹¿eniem za pomoc¹ uk³adów hydraulicznych (rys. 7 c)
lub za pomoc¹ sprê¿yn resorów (rys. 7 d).
Uk³ady hydrauliczne zabezpieczaj¹ce p³ugi umo¿liwiaj¹
automatyczne wychylanie siê korpusów w przypadku
natrafienia na przeszkodê w glebie oraz ich powrót do
po³o¿enia wyjœciowego. Uk³ady te z regu³y nape³niane s¹
poprzez szybkoz³¹cza (5) olejem z obwodu hydrauliki
zewnêtrznej ci¹gnika, do osi¹gniêcia w nich ciœnienia
roboczego ok. 10 MPa, zapewniaj¹cego odpowiedni¹ si³ê,
konieczn¹ do utrzymania korpusów p³u¿nych podczas pracy w
ustalonym po³o¿eniu. W przypadku wzrostu obci¹¿enia
korpusu unosi siê on do góry a nurnik si³ownika (6) wsuwa siê
do cylindra, powoduj¹c sprê¿enie gazu w akumulatorze (7 na
rys. 7 c). Po ominiêciu przeszkody nastêpuje praca akumulatora
(7), czyli rozprê¿anie gazu (w akumulatorze) i powrót korpusu
p³u¿nego do po³o¿enia roboczego. Hydrauliczne zabezpieczenia przeci¹¿eniowe p³ugów stosowane s¹ w wyrobach
m.in. „UNIA” Grudzi¹dz (U103/1 „Atlas 4DH” i U105/2
„Atlas 5DH”) oraz Lemken GmbH&Co.KG „Vari Opel Hydri”
(rys. 8).
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Rys. 8. Widok p³uga obracalnego „Vari Opal 9” z
hydraulicznym zabezpieczeniem przeci¹¿eniowym w czasie
pracy, prod. Lemken GmbH&Co. KG: 1 - korpus p³u¿ny,
2 - si³ownik, 3 - akumulator hydrauliczno-gazowy
W niektórych modelach p³ugów produkcji „UNIA”
Grudzi¹dz zastosowano sprê¿ynowe lub resorowe
zabezpieczenie przeci¹¿eniowe korpusów i ram. W p³ugach
„TUR 120S” i „TUR VARIO” zastosowano klasyczny
sprê¿ynowy system zabezpieczenia (jak na rys. 7 d), natomiast
w p³ugach „IBIS”, „VIS” i TUR R”) zastosowano resorowy
system zabezpieczenia korpusów i ram przed przeci¹¿eniem
(rys. 9).
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Rys. 9. Widok obracalnego p³uga IBIS XXLS4+1 z resorowym
zabezpieczeniem elementów roboczych, prod. „UNIA”
Sp. z o.o. Grudzi¹dz
Podsumowanie
Liczne badania wykazuj¹, ¿e uprawa roli przeprowadzana
p³ugiem odk³adnicowym jest podstawowym zabiegiem
pozwalaj¹cym na utrzymanie gleby w wysokiej ¿yznoœci oraz
zabezpieczaj¹cym j¹ przed degradacj¹ (stepowieniem itp.).
St¹d te¿ po okresie forsowania tzw. „minimalnej” i „zerowej”

uprawy roli, w ostatnich latach nast¹pi³ wyraŸny nawrót i
zainteresowanie p³u¿n¹ upraw¹ gleby. Tendencjê tak¹
mo¿naby³o zaobserwowaæ równie¿ na wystawach maszyn
rolniczych w: Bolonii, Herning, Pary¿u oraz Poznaniu, gdzie
czo³owe firmy zajmuj¹ce siê produkcj¹ maszyn rolniczych,
prezentowa³y bogaty asortyment p³ugów nowej generacji.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e w tych pokazach uczestniczy³y równie¿
polskie przedsiêbiorstwa, prezentuj¹c wyroby na
porównywalnym, europejskim poziomie.
W artykule rozwiniêto temat regulacji oraz zabezpieczenia
elementów roboczych p³ugów nowej generacji przed
przeci¹¿eniem. Z przegl¹du tego wynika konkluzja, ¿e polski
przemys³ maszyn rolniczych w chwili obecnej prezentuje
poziom europejski, w zakresie techniki i technologii wytwarzania maszyn i narzêdzi przeznaczonych do podstawowej
uprawy gleby.
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CHOSEN SYSTEMS OF ADJUSTMENT AND PROTECTION AGAINST
OVERLOADING THE PLOUGHS
Summary
Keeping the soil in the right structure and cultivation requires a lot of agrotechnical treatments, among which the tillage is the most
important. The basic aim of the tillage is to reproduct soil productivity. To realize above mentioned aim the work of a plough should
be of equal width and depth of tillage, good turning over of furrow-slices, and even surface of the ploughed field. The correct quality
of plough work is assured by precise realization of the machine adjustment.
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