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CZYNNIKI MAJ¥CE WP£YW NA EFEKTY PRZYGOTOWANIA GLEBY LEŒN¥
GLEBOFREZARK¥ ŒLIMAKOW¥

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badañ maj¹cych na celu okreœlenie najwa¿niejszych czynników maj¹cych wp³yw na jakoœæ
przygotowania gleby leœn¹ frezark¹ œlimakow¹. Zakres badañ obejmowa³ analizê zasiêgu rozrzucania spulchnionej gleby na
powierzchni oraz kszta³t bruzdy powsta³ej po przejeŸdzie maszyny. Stwierdzono, ¿e kszta³t bruzdy wykonywanej maszyn¹ zale¿y
g³ównie od typu zastosowanych frezów œlimakowych oraz stosunku prêdkoœci obrotowej frezów do prêdkoœci agregatu.

Wprowadzenie

Metodyka badañ

Ró¿norodnoœæ maszyn aktywnych wykorzystywanych w
leœnictwie ulega sta³emu poszerzeniu. Wœród najwa¿niejszych
nale¿y wymieniæ glebofrezarki, glebogryzarki, œwidry
glebowe, brony wahad³owe, motyki rotacyjne, p³ugi talerzowe
i inne. Spoœród nich najwiêksze zastosowanie w gospodarstwie
leœnym maj¹ glebofrezarki. Zwykle wyposa¿one s¹ one w
obrotowe elementy robocze skrawaj¹ce glebê, a niekiedy tak¿e
znajduj¹ce siê w niej pniaki i korzenie drzew. Dziel¹ siê na
glebofrezarki no¿owe i œlimakowe. Glebofrezarki œlimakowe,
mimo tego, ¿e nie frezuj¹ pniaków, charakteryzuj¹ siê du¿¹
trwa³oœci¹ narzêdzia skrawaj¹cego (freza œlimakowego) oraz
mo¿liwoœci¹ pracy na powierzchniach leœnych, gdzie liczba
przeszkód mo¿e dochodziæ do 800 szt./ha [2]. Podstawowym
ich zastosowaniem jest p³ytka uprawa gleby, ods³oniêcie gleby
mineralnej oraz przemieszanie warstwy œció³ki zalegaj¹cej na
powierzchni z gleb¹.

Celem badañ by³o okreœlenie czynników maj¹cych
decyduj¹cy wp³yw na efekty przygotowania gleby pod
naturalne i sztuczne odnowienie lasu. Zakres badañ obejmowa³
okreœlenie zasiêgu rozrzucania spulchnionej gleby na
powierzchni oraz kszta³t bruzdy powsta³ej po przejeŸdzie
maszyn¹. S¹ to dwa podstawowe parametry, które wed³ug
leœników decyduj¹ o jakoœci przygotowania gleby leœnej.

Leœna glebofrezarka œlimakowa FGL-70 (rys. 1) jest
maszyn¹ zawieszan¹, napêdzan¹ od WOM ci¹gnika. Do
przekazywania napêdu wykorzystywany jest standardowy wa³
przegubowo-teleskopowy. G³ównymi zespo³ami maszyny s¹:
rama z uk³adem wstêpnej regulacji g³êbokoœci pracy,
przek³adnia napêdowa oraz dwa frezy œlimakowe umieszczone
symetrycznie po lewej i prawej stronie przek³adni. Kierunek
nawiniêcia zwojów œlimaka jest prawy na frezie prawym i lewy
na lewym. Powoduje to odrzucanie skrawanej gleby, przy
wspó³bie¿nych obrotach frezów, na zewn¹trz bruzdy. Po
zamianie ustawienia frezów otrzymamy nasypane na œrodku
bruzdy wywy¿szenie.

Do badañ wykorzystano dwa komplety frezów
œlimakowych: jedno i dwuzwojowe. Skrawania gleby
glebofrezark¹ FGL-70 dokonano na dwóch rodzajach
powierzchni:
- leœnej - pod okapem drzewostanu, odpowiadaj¹cej

najczêstszym rzeczywistym warunkom pracy maszyny;
- utrzymywanej w kulturze - o mo¿liwie sta³ych parametrach i

zminimalizowanym wp³ywie czynników przypadkowych
(korzenie, kamienie, pniaki).
Glebê wystêpuj¹c¹ na badanych powierzchniach

scharakteryzowano: zwiêz³oœci¹, gêstoœci¹ objêtoœciow¹ oraz
wilgotnoœci¹ wzglêdn¹.

Rys. 1. Schemat konstrukcyjny glebofrezarki œlimakowej
FGL-70: 1 - rama, 2 - bêben frezowy, 3 - przek³adnia napê-
dowa, 4 - os³ona przek³adni, 5 - ko³a podporowe, 6 - obsada kó³,
7 - obci¹¿niki, 8 - fartuch, 9 - os³ona, 10 - wyciêcia regula-
cyjne, 11 - sworzeñ blokuj¹cy, 12 - koñcówka do pod³¹czenia
wa³u przegubowego

Badania wykonano dla 5 odcinków pomiarowych na
powierzchni leœnej i 3 w szkó³ce. Parametrami pracy maszyny
zmienianymi podczas badañ by³y:
- zadawana g³êbokoœæ frezowania,
- typ frezów œlimakowych (jedno- lub dwuzwojowe),
- prêdkoœæ obrotowa frezów.

Szczegó³owy opis warunków przeprowadzenia ekspery-
mentu zawieraj¹cy miêdzy innymi charakterystykê

Analiza wyników pomiarów wykaza³a, ¿e glebê na
powierzchni leœnej wystarczaj¹co dok³adnie odzwierciedla
liniowa charakterystyka zwiêz³oœciowa, natomiast glebê
znajduj¹c¹ siê w kulturze charakterystyka kwadratowa.
Powodu takiego zró¿nicowania mo¿na dopatrywaæ siê w
podstawowych ró¿nicach miêdzy powierzchniami leœnymi a
np. szkó³karskimi. Kilkunastocentymetrowy powierzchniowy
pas gleby regularnie uprawianej charakteryzuje siê stosunkowo
powoli narastaj¹c¹ zwiêz³oœci¹. Pod nim znajduje siê pas gleby
bardziej zwiêz³ej, powsta³ej prawdopodobnie w wyniku
ograniczonej g³êbokoœci uprawy pasa wierzchniego. Gleba
leœna, kszta³tuj¹ca siê w sposób znacznie bardziej naturalny,
charakteryzuje siê proporcjonalnym wzrostem zwiêz³oœci wraz
z g³êbokoœci¹. Jej cech¹ jest te¿ wiêksze zró¿nicowanie
w³aœciwoœci (wiêkszy rozrzut wyników).

gleby oraz
parametry pracy agregatu na poszczególnych odcinkach
pomiarowych zawarto w pracy Brzózko (1).

Wyniki badañ i ich analiza
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Rys. 2. Zasiêg rozrzutu spulchnionej gleby (a, c, e) oraz g³êbokoœæ spulchniania (b, d, f) na wybranych odcinkach pomiarowych
(a, b - powierzchnia leœna, frezy dwuzwojowe, nastawiona g³êbokoœæ frezowania 0,05m, prêdkoœæ jazdy agregatu 0,373m/s,
prêdkoœæ obwodowa frezów 3,62m/s; c, d - powierzchnia szkó³karska, frezy dwuzwojowe, nastawiona g³êbokoœæ frezowania
0,1m, prêdkoœæ jazdy agregatu 0,518m/s, prêdkoœæ obwodowa frezów 4,87m/s; e, f - powierzchnia leœna, frezy jednozwojowe,
nastawiona g³êbokoœæ frezowania 0,1m, prêdkoœæ jazdy agregatu 0,356m/s, prêdkoœæ obwodowa frezów 3,48m/s)

W wypadku pozosta³ych okreœlanych parametrów gleby
charakterystyczna jest znacznie wiêksza zmiennoœæ wartoœci
zarówno gêstoœci objêtoœciowej jak i wilgotnoœci wzglêdnej dla
gleby leœnej ni¿ systematycznie uprawianej. Przyjêcie do badañ
dwóch rodzajów powierzchni stwarza mo¿liwoœæ lepszej
interpretacji uzyskanych wyników.

Profile wybranych odcinków próbnych po przejeŸdzie
glebofrezarki œlimakowej przedstawiaj¹ rys. 2 a, c i e. Ró¿ne
parametry frezów jedno- i dwuzwojowego spowodowa³y inny
rozk³ad cz¹stek gleby po przejazdach wyposa¿on¹ w nie
maszyn¹. Wywy¿szenia obok bruzdy wykonane frezami
jednozwojowymi s¹ wy¿sze i bardziej zwarte. Frezowana nimi
gleba nie zosta³a odrzucona na zbyt du¿¹ odleg³oœæ (rys. 2 e),
podczas gdy wykonane frezami dwuzwojowymi s¹ ni¿sze, a
gleba rozrzucana jest na wiêksz¹ odleg³oœæ (rys. 2 a i c). Zasiêg
rozrzutu spulchnionej gleby wynosi³ - licz¹c od œrodka bruzdy -
od 0,7 m do 1,3 m i zale¿a³ w najwiêkszym stopniu od prêdkoœci
obrotowej frezów, ale tak¿e od typu freza œlimakowego oraz
g³êbokoœci spulchniania. Zakres wielkoœci rozrzutu pokazany
jest jako zewnêtrzne granice miêdzy kolorem zielonym a
niebieskim na rys. 2 a, c i e.

Kszta³t bruzdy wykonywanej frezami œlimakowymi na
wybranych odcinkach próbnych widoczny jest na rys. 2 b, d, f.
Bruzda wykonana frezami jednozwojowymi (rys. 2 f) chara-
kteryzuje siê wy¿szym œrodkowym grzbietem, na którym
widoczne s¹ miejsca, gdzie gleba pozosta³a nienaruszona.
Bruzdy wykonane frezami dwuzwojowymi maj¹ ³agodniejsze
brzegi i nie tak mocno zarysowany grzbiet œrodkowy. Daje to
mo¿liwoœæ swobodnego przejazdu w poprzek bruzdy maszyn
zrywkowych pracuj¹cych na danej powierzchni w póŸniejszym
okresie. Je¿eli zatem wymagania hodowlane stawiane uprawie
gleby na danej powierzchni nakazuj¹ ods³oniêcie jak
najwiêkszego obszaru gleby mineralnej (np.: w przypadku
przygotowania gleby pod odnowienia naturalne pod okapem
drzewostanu) wskazane jest zastosowanie frezów
dwuzwojowych. Jeœli zaœ celem uprawy ma byæ przygotowanie

gleby pod odnowienia sztuczne, np. na powierzchni okresowo
podmok³ej, gdzie nale¿y wykonaæ wywy¿szenia, wskazane jest
stosowanie frezów jednozwojowych i ustawienie ich tak, aby
tworzy³y wywy¿szenie na œrodku uprawianego pasa.

1. Czynnikami decyduj¹cymi o kszta³cie bruzdy wykony-
wanej leœn¹ glebofrezark¹ œlimakow¹ s¹: typ frezów
œlimakowych, stosunek prêdkoœci obrotowej frezów do
prêdkoœci jazdy agregatu oraz w pewnym stopniu
g³êbokoœæ uprawy.

2. Praca glebofrezark¹ pozwala na wiêkszy zakres regulacji
zarówno szerokoœci rozrzucania gleby jak i kszta³tu oraz
usytuowania bruzdy powsta³ej po przejeŸdzie maszyny w
stosunku do tradycyjnych maszyn uprawowych. Po jej
pracy pozostaje szeroki pas odkrytej i dobrze spulchnionej
gleby mineralnej, u³atwiaj¹cy osadzenie siê w niej
opadaj¹cych nasion.

3. Sposób przygotowania gleby frezark¹ œlimakow¹
umo¿liwia wykonanie podsadzeñ i odnowieñ
podokapowych. W porównaniu z innymi sposobami
przygotowania gleby w wyniku frezowania zwiêksza siê
iloœæ próchnicy pozostaj¹cej w miejscu sadzenia.
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FACTORS HAVING THE INFLUENCE ON EFFECTS OF THE PREPARATION OF THE SOIL

WITH USE OF FOREST AUGER MACHINE

Summary

In the article results of investigation of most important factors having the influence on the quality of the preparation of the soil with
the forest soil-auger machine are presented. The scope of research embraced the analysis of the range of throwing out of fluffy soil
and the shape of the resultant furrow after passing of machine. It was found out that the shape of the furrow formed by the auger
machine depends mostly on the type of used hobs and the relation of the rotational speed of mills to the speed of the aggregate.
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