
TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŒNA 3/2009

mgr in¿. SylwesterWEYMANN
Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu

Streszczenie

Zwiêkszanie wydajnoœci w produkcji roœlinnej przy jednoczesnym obni¿aniu jej kosztów jest sta³¹ tendencj¹ w rolnictwie. Jedn¹
z dróg realizacji tego celu jest poprawa parametrów eksploatacyjnych maszyn i urz¹dzeñ. Wœród wielu sposobów uzyskania
lepszych wyników w trakcie eksploatacji maszyn jest zwiêkszenie ich prêdkoœci roboczej. W pracy dokonano przegl¹du
literatury dotycz¹cej prac nad wp³ywem prêdkoœci roboczej mobilnych narzêdzi i maszyn rolniczych na ich parametry
eksploatacyjne.

PRZYSTOSOWANIE MOBILNYCH MASZYN
ROLNICZYCH DO ZWIÊKSZONYCH

PRÊDKOŒCI ROBOCZYCH.
Cz. 1. Maszyny i narzêdzia uprawowe

1. Cel i zakres pracy

2. Wstêp

Celem pracy jest dokonanie przegl¹du, rozpoznanie stanu
zaawansowania oraz kierunków rozwoju prac nad wp³ywem
prêdkoœci roboczej mobilnych narzêdzi i maszyn uprawowych
na ich parametry eksploatacyjne.

Celem pracy jest równie¿ próba wstêpnego zdefiniowania
kryteriów, jakie winny spe³niaæ maszyny i narzêdzia pracuj¹ce
ze zwiêkszon¹ prêdkoœci¹ robocz¹.

D¹¿enie do uzyskiwania coraz wiêkszych wydajnoœci
w produkcji roœlinnej przy jednoczesnym obni¿aniu jej
kosztów jest sta³¹ tendencj¹ w rolnictwie. Na wynik ekonomi-
czny prac w produkcji roœlinnej maj¹ wp³yw miêdzy innymi
uwarunkowania zwi¹zane z:
- narzêdziem (maszyn¹) realizuj¹cym zabiegi uprawowe

(czynniki energetyczne, materia³owe, technologiczne
i inne),

- przedmiotem i miejscem uprawy (czynniki agrotechniczne;
meteorologiczne; biologiczne; wielkoœæ, kszta³t i stan
area³u; parametry gleby itp.),

- operatorem narzêdzia (psychofizyczne mo¿liwoœci
cz³owieka, ergonomia, bezpieczeñstwo pracy, organizacja
pracy i inne).

Koszty energii i pracy ludzkiej stanowi¹ w polskim
rolnictwie najistotniejsze, po kosztach surowców rolniczych,
sk³adniki w ogólnych nak³adach zwi¹zanych z produkcj¹
roœlinn¹. O ich skali œwiadczyæ mo¿e wielkoœæ zu¿ycia bezpo-
œrednich noœników energii w produkcji roœlinnej wynosz¹ca
155 mln GJ w 2002 r. [43]. Zu¿ycie oleju napêdowego na cele
rolnicze w 2003 r. wed³ug danych GUS to 1,4 mln ton (ok. 1,66
miliardów litrów).

Wysoko postawione s¹ równie¿ wymagania jakoœciowe
dotycz¹ce produktów otrzymywanych w wyniku produkcji
roœlinnej. Niemniej rygorystyczne s¹ wymogi dotycz¹ce
ochrony œrodowiska, na które w istotny sposób oddzia³uje
dzia³alnoœæ rolnicza. Inne tendencje wystêpuj¹ce w konstrukcji
maszyn rolniczych to: tworzenie nowych rodzajów i typów
maszyn i agregatów, zwiêkszanie ich wydajnoœci pracy, coraz
powszechniejsza automatyzacja sterowania maszynami i agre-
gatami, poprawa komfortu pracy operatorów oraz coraz
czêstsze stosowanie napêdów elektrycznych i hydraulicznych
w ci¹gnikach i kombajnach [12, 13].

Wyposa¿enie rolników w coraz doskonalsze narzêdzia
zapewniaj¹ce wykonywanie prac przy mo¿liwie niskich nak³a-
dach jest jednym ze sposobów na poprawienie wskaŸników
ekonomicznych w produkcji roœlinnej. Dzia³ania takie
podejmowane by³y od wielu lat. Sprowadza³y siê one naj-
czêœciej do zwiêkszania wydajnoœci narzêdzi przez zwiêksza-
nie ich szerokoœci roboczej, ³¹czenie narzêdzi w agregaty, czy
te¿ wprowadzanie nowych rozwi¹zañ technicznych. Niekiedy
wzrost wydajnoœci uzyskiwano przez zwiêkszenie prêdkoœci
roboczej narzêdzia. Dzia³ania te ka¿dorazowo napotyka³y na
próg, który uniemo¿liwia³ dalsz¹ poprawê parametrów. Zde-
finiowanie (okreœlenie) aktualnie wystêpuj¹cych barier i sposo-
bów ich pokonania, szczególnie w aspekcie zwiêkszenia
prêdkoœci roboczej, pozwoli na skonstruowanie narzêdzi i ma-
szyn spe³niaj¹cych oczekiwania nowoczesnego rolnictwa.

Spoœród stosowanych aktualnie w kraju technologii uprawy
gleby dominuj¹ca jest ci¹gle uprawa orkowa bêd¹ca jednym
z najbardziej energoch³onnych zabiegów uprawowych. Coraz
wyraŸniejsza jest jednak tendencja do stosowania, szczególnie
w gospodarstwach o du¿ym areale, rozwi¹zañ energo-
oszczêdnych takich jak uprawa bezorkowa czy siew bezpo-
œredni.

Obecnie produkowane w kraju i dostêpne na rynku narzê-
dzia uprawowe wg zaleceñ producentów przeznaczone s¹ do
pracy z prêdkoœciami roboczymi w zakresie: 5-10 km/h [42].

Przyst¹pienie do prawid³owego doboru, przystosowania
lub przygotowania nowych narzêdzi uprawowych do pracy ze
zwiêkszon¹ prêdkoœci¹ robocz¹ uzale¿nione jest szczególnie
od okreœlenia si³ i innych zjawisk wystêpuj¹cych podczas pracy
w glebie ich organów roboczych. Energia zu¿yta podczas
uprawy gleby zale¿na jest od charakterystyki samej gleby,
parametrów narzêdzia (maszyny) oraz jego parametrów pracy.

Badania polowe si³ wystêpuj¹cych w prostych narzêdziach
podczas przemieszczania siê w glebie z prêdkoœciami do 18 m/s
(64,8 km/h) doprowadzi³y do okreœlenia prêdkoœci krytycznej
wynosz¹cej 3-5 m/s (10,8-18 km/h), powy¿ej której si³y oporu
na narzêdziu wzrastaj¹ wolniej (rys. 1).

Przeprowadzony eksperyment wykaza³ istnienie zale¿noœci
miêdzy wartoœci¹ prêdkoœci krytycznej, a prêdkoœci¹
rozchodzenia siê w glebie pod³u¿nej fali ciœnienia, prêdkoœci¹
ruchu cz¹stek gleby wywo³anego t¹ fal¹ oraz prêdkoœci¹, przy
której wystêpuje niszczenie struktury gleby [25].

3. Uprawa gleby



Kontynuacja badañ w kanale glebowym [45] maj¹cych na
celu okreœlenie wielkoœci strefy kruszenia gleby i prêdkoœci jej
przesuwania w zale¿noœci od prêdkoœci roboczej pozwoli³a na
opracowanie metody okreœlania prêdkoœci krytycznej
narzêdzia dla ró¿nych wilgotnoœci i gêstoœci gleby przy
ró¿nych kszta³tach narzêdzia.

Szczegó³owa analiza wzajemnego dynamicznego oddzia-
³ywania narzêdzia uprawowego i gleby przy du¿ych prêdko-
œciach roboczych napotyka na trudnoœci w opisie pól naprê¿eñ,
przemieszczeñ, prêdkoœci i przyspieszeñ na styku narzêdzia
z gleb¹. Brakuje równie¿ spójnej teorii wp³ywu wytrzyma³oœci
gleby na si³ê uci¹gu. Znane modele teoretyczne nie zapewniaj¹
wystarczaj¹cych danych do optymalnego przygotowania
narzêdzi uprawowych do pracy ze zwiêkszonymi prêdkoœciami
roboczymi. Trudnoœci te mog¹ w pewnym stopniu byæ pokona-
ne przez zastosowanie metody elementów skoñczonych,
pozwalaj¹cej obliczyæ si³ê uci¹gu i wyliczaæ pola naprê¿eñ,
przemieszczeñ, prêdkoœci i przyspieszeñ na styku narzêdzia
z gleb¹ [26, 27]. Badania nad zjawiskami wystêpuj¹cymi
podczas przemieszczania siê narzêdzi uprawowych w glebie
przy du¿ych prêdkoœciach prowadzone przez R. L. Kushwaha
i jego wspó³pracowników na Uniwersytecie Saskatchewan
(Kanada) s¹ jednymi z bardziej znacz¹cych w literaturze doty-
cz¹cej omawianych zagadnieñ. Nale¿y do nich zaliczyæ, poza
wy¿ej wymienionymi, prace takich autorów jak [4, 34, 36, 44].

Wykorzystuj¹c uproszczone modele podejmowano próby
opracowania teoretycznych metod wyznaczania oporów
przemieszczania organów roboczych (pojedynczych i wielu
zêbów) w glebie. Próby takie przeprowadzono dla narzêdzia
poruszaj¹cego siê z prêdkoœci¹ do 20 km/h, pomijaj¹c wp³yw
bezw³adnoœci zêbów, a uwzglêdniaj¹c zmiany k¹ta natarcia
zêba. Dokonano nastêpnie weryfikacji otrzymanych wyników
badaniami w kanale glebowym wype³nionym gleb¹ o du¿ym
wspó³czynniku tarcia. Wzrost k¹ta natarcia zêba powodowa³
liniowe zmniejszanie siê oporu przemieszczania oraz
nieliniowe zmniejszanie siê zasiêgu strefy oddzia³ywania [41].

Inny sposób podejœcia do tego zagadnienia zrealizowano
we wspomnianej wy¿ej pracy [4]. W trakcie badañ w kanale
glebowym podjêto próbê opracowania modelu umo¿liwia-
j¹cego prognozowanie zapotrzebowania energetycznego dla
przemieszczaj¹cego siê pionowego, w¹skiego narzêdzia. Opie-
raj¹c siê na pracach Blumela (1986) oraz Kushwaha i Linke
(1996), brano pod uwagê cztery g³ówne sk³adniki wp³ywaj¹ce
na zu¿ycie energii: (1) zapotrzebowanie energetyczne
zwi¹zane z oddzia³ywaniem miêdzy gleb¹ i narzêdziem, (2)
zapotrzebowanie na energiê zwi¹zane z oddzia³ywaniem
miêdzy masami gleby podlegaj¹cej uprawie i nieuprawianej,

Rys. 1. Schematyczne przedstawienie wp³ywu prêdkoœci
roboczej na sk³adniki energii przemieszczania siê narzêdzia
w glebie [25]
Fig. 1. Schematic illustration showing the influence of speed on
the components of tillage energy [25]

(3) zapotrzebowanie energii zwi¹zane z odkszta³caniem gleby,
(4) zapotrzebowanie na energiê zwi¹zane z przyspieszaniem
mas uprawianej gleby. Zapotrzebowanie na energiê dla
pionowego w¹skiego narzêdzia obliczane by³o na podstawie
zmierzonych si³ koniecznych do jego przemieszczania w kana-
le glebowym. Badany by³ wp³yw trzech zmiennych: wilgotno-
œci gleby, g³êbokoœci pracy narzêdzia i jego prêdkoœci roboczej
(1, 8, 16 i 24 km/h). Na podstawie danych z dwóch równolegle
prowadzonych eksperymentów stworzono równania regresji
dla ró¿nych elementów sk³adowych energii, które nastêpnie
zweryfikowano poprzez dodatkowe doœwiadczenia w kanale.
Uzyskany model elementów sk³adowych zapotrzebowania na
energiê wykaza³ dobr¹ korelacjê z dostêpnymi danymi
doœwiadczalnymi dla wszystkich czterech elementów.

Badania zale¿noœci si³y uci¹gu od prêdkoœci roboczej
prowadzono równie¿ z u¿yciem narzêdzi uprawowych.
Badania p³uga odk³adnicowego w kanale glebowym przy
prêdkoœciach 1-4 m/s (3,6-14,4 km/h) wykaza³y wzrost si³y
uci¹gu wraz ze wzrostem prêdkoœci. Przyrost si³y uci¹gu by³
ró¿ny w poszczególnych zakresach prêdkoœci roboczej. Bada-
j¹cy przyjêli wzrost si³y uci¹gu jako liniowy dla praktycznie
i ekonomicznie uzasadnionych prêdkoœci stosowanych w za-
biegach uprawowych. W trakcie prowadzonych prób zaobser-
wowano zwiêkszone rozdrobnienie gleby wraz ze wzrostem
prêdkoœci oraz przez zastosowanie przed³u¿enia odk³adnicy
i zap³u¿ka [40].

Eksperymenty z bron¹ talerzow¹ i kultywatorami (ciê¿kim
o sztywnych ³apach i polowym z ³apami pó³sztywnymi)
przeprowadzono na œciernisku po pszenicy na glebie gliniastej.
Si³a uci¹gu dla brony talerzowej i ciê¿kiego kultywatora w naj-
wiêkszym stopniu zale¿a³a od g³êbokoœci roboczej. Dla ciê¿-
kiego kultywatora stwierdzono równie¿ liniow¹ zale¿noœæ si³y
uci¹gu od prêdkoœci roboczej. Z kolei dla kultywatora
polowego si³a uci¹gu ros³a liniowo wraz ze wzrostem prêdkoœci
i w funkcji kwadratowej ze wzrostem g³êbokoœci roboczej. Nie
zaobserwowano wp³ywu parametrów gleby na wyniki badañ
[15].

Konsekwencj¹ opisanych wy¿ej eksperymentów by³y,
miêdzy innymi, próby skonstruowania narzêdzi do pracy ze
zwiêkszonymi prêdkoœciami roboczymi. Prowadzono prace
nad konfiguracj¹ i doborem parametrów p³uga talerzowego
pracuj¹cego z prêdkoœci¹ 12 km/h [35]. Podjêto równie¿ prace
maj¹ce na celu optymalizacjê, zarówno teoretyczn¹ [7] jak
i eksperymentaln¹ [24], parametrów pracy glebogryzarki
z punktu widzenia minimalizacji zu¿ycia energii i uzyskania
najwiêkszej wydajnoœci.

Rys. 2. Kana³ glebowy z wózkiem do badañ narzêdzi przemie-
szczaj¹cych siê z du¿¹ prêdkoœci¹ [4]
Fig. 2. I-beam of the high speed carriage [4]

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŒNA 3/2009



Rys. 3. Wózek do badañ narzêdzi przemieszczaj¹cych siê w ka-
nale glebowym z ma³¹ prêdkoœci¹ [4]
Fig. 3. Low speed tool carriage [4]

W PIMR podjêto badania trwa³oœciowe lekkich zêbów
kultywatorów stosowanych w aktualnie produkowanych
maszynach. Badania stanowiskowe zêbów z obci¹¿eniami
odpowiadaj¹cymi prêdkoœciom 12, 15 i 20 km/h wykaza³y ich
ni¿sz¹ kilkukrotnie trwa³oœæ w porównaniu do obci¹¿eñ wystê-
puj¹cych przy obecnie stosowanych prêdkoœciach nieprzekra-
czaj¹cych 10 km/h [28]. Podobne badania gêsiostopek z ostrza-
mi napawanymi ró¿nymi materia³ami przeprowadzono na,
specjalnie skonstruowanym do badañ trwa³oœciowych, ko³o-
wym kanale glebowym. Najwiêksz¹ trwa³oœæ wykaza³y gêsio-
stopki z krawêdziami napawanymi materia³em zawieraj¹cym
wêglik wolframu. Ich zu¿ycie by³o 4 krotnie mniejsze ni¿
gêsiostopek nienapawanych. Zaobserwowano ponadto
zmniejszenie siê si³y uci¹gu po przebiegu 74 km w wyniku
zjawiska samoostrzenia krawêdzi napawanych [45]. Inne prace
nad wykorzystaniem nowych materia³ów w konstrukcji
maszyn przeprowadzili Kogut i Ptaszyñski [23]. Wykorzystali
oni do polowych badañ porównawczych p³uga odk³adnice
metalowe oraz wykonane z uretanu. Stwierdzono, ¿e w miarê
wzrostu prêdkoœci orki roœnie opór dla korpusów ca³kowicie
metalowych, wyraŸnie natomiast maleje dla korpusów ze
skrzyd³ami odk³adnic z uretanu. Przy prêdkoœci orki 1,9 m/s
opór ten stanowi 30 % jednostkowego oporu orki korpusami
z metalowymi odk³adnicami.

Przyjmuj¹c za wyjœciowe wymagania dotycz¹ce gleby,
narzêdzia i ci¹gnika przeprowadzono techniczn¹, ekonomiczn¹
i agrotechniczn¹ analizê [37] mo¿liwoœci zaprojektowania
ci¹gnikowych agregatów uprawowych. Analizy dokonano dla
ci¹gnika o mocy 50 kW i p³ugów zawieszanych o ró¿nej szero-
koœci roboczej przy prêdkoœciach 1,6-2 m/s (5,76-7,2 km/h)
i 2,0-3,6 m/s (7,2-12,96 km/h). W jej wyniku stwierdzono, ¿e
przy orce z prêdkoœci¹ 3,0-3,6 m/s (10,8-12,96 km/h) przy
przeciêtnych warunkach glebowych jednostkowe zu¿ycie
paliwa maleje o ok. 11%, w stosunku do ni¿szych prêdkoœci,
przy jednoczesnym wzroœcie wydajnoœci oraz zmniejszaniu
poœlizgu kó³. Jakoœæ wykonywanej orki by³a poprawna.
Natomiast liczba korpusów i ich szerokoœci robocze powinny
byæ mniejsze ni¿ w p³ugach, które pracuj¹ na dotychczasowych
zakresach prêdkoœci.

Korzystaj¹c z wyników prowadzonych badañ i wpisuj¹c siê
w najnowsze tendencje w technice uprawy gleby niektórzy
producenci oferuj¹ nowe rodzaje maszyn i agregatów.
Przyk³adem mog¹ tutaj byæ brony talerzowe do podorywki
(zwane niekiedy rotacyjnymi kultywatorami). Ka¿dy z talerzy
takiej maszyny jest oddzielnie ³o¿yskowany i mocowany do

ramy. Najkorzystniejsze parametry pracy takiej brony to: g³ê-
bokoœæ robocza 5 - 7 cm, prêdkoœæ robocza powy¿ej 12 km/h.
Szerokoœci robocze ze wzglêdu na du¿e prêdkoœci s¹ niewielkie
i wynosz¹ od 2,5 do 5 m [9, 17].

Inn¹ wa¿n¹ grup¹ zagadnieñ wystêpuj¹cych w pracy
agregatu ci¹gnik maszyna (narzêdzie) uprawowa jest kwestia
oddzia³ywania na glebê uk³adów jezdnych (ko³a, g¹sienice)
zarówno ci¹gnika jak i maszyny. Zagadnienia te wystêpuj¹
równie¿ w innych grupach maszyn ze szczególnym natê¿eniem
w œrodkach transportu rolniczego i kombajnach do zbioru
ziemiop³odów. Na negatywne skutki nadmiernego ugniatania
gleby przejawiaj¹ce siê zmianami struktury gleby i w konse-
kwencji zmniejszeniem plonowania roœlin uprawnych
wskazuje bardzo wielu badaczy, miêdzy innymi [1, 2, 3, 8, 10,
11, 16, 32]. Wp³yw prêdkoœci ruchu maszyn i agregatów na
intensywnoœæ ugniatania gleby ko³ami wi¹¿e siê z czasem
dzia³ania naprê¿eñ na powierzchni styku ko³a z pod³o¿em.
Wed³ug badañ Carmana najwiêksze korzyœci zwi¹zane ze
zmniejszeniem ugniatania gleby ko³ami mo¿na uzyskaæ przez
zwiêkszenie prêdkoœci agregatów w zabiegach wykonywanych
dot¹d z najmniejszymi prêdkoœciami.

Kolejnym zespo³em istotnych problemów wystêpuj¹cych
w maszynach i agregatach poruszaj¹cych siê z du¿ymi prêdko-
œciami jest zapewnienie operatorom bezpiecznej i komfortowej
pracy. Istotne jest tu szczególnie ograniczenie drgañ
przenoszonych z ci¹gnika lub maszyny na operatora. Wiele
uwagi tym zjawiskom i sposobom ich ograniczenia poœwiêcaj¹
m. in. [18, 19, 20]. Prowadzone w PIMR prace nad tymi
zagadnieniami zaowocowa³y zg³oszeniem patentowym
dotycz¹cym wibroizolacji siedzisk operatorów mobilnych
maszyn i pojazdów [21].

Zwi¹zane z powy¿szym jest zagadnienie automatyzacji
prac polowych. Maj¹c na wzglêdzie ograniczone mo¿liwoœci
percepcji kierowcy maszyny (agregatu) poruszaj¹cej siê z du¿¹
prêdkoœci¹ (przy nierzadko du¿ych jej szerokoœciach
roboczych) oraz potrzebê minimalizowania nak³adów
energetycznych przez zapobieganie nak³adania siê pasów
przejazdu przeprowadzono wiele badañ i opracowano szereg
rozwi¹zañ wspomagaj¹cych operatora lub wrêcz go
zastêpuj¹cych w manewrowaniu mobiln¹ maszyn¹ rolnicz¹ [5,
12, 13, 22, 31, 33, 38, 39].

Jednym z przejawów praktycznego wykorzystania, choæ
czêœci z powy¿szych badañ i analiz s¹ próby bicia rekordów
œwiata w orce. W 2001 roku pobito rekord œwiata w orce 24
godzinnej. Wynosi³ on 251,37 ha i nale¿a³ do zestawu
sk³adaj¹cego siê z ci¹gnika MF 8280 Xtra i dwóch p³ugów
obracalnych, pó³zawieszanych, przegubowych Gregoire
Besson SPSF9.

Zawieszany na przednim TUZ p³ug posiada³ 4 korpusy,
a zawieszany z ty³u 13 korpusów. Szerokoœæ robocza zestawu
wynosi³a 8,5 m, a orkê wykonywano œrednio na g³êbokoœci
27,35 cm. Uzyskano wówczas œredni¹ prêdkoœæ robocz¹ 12,3
km/h. Ci¹gnik, który wykorzystano w próbie bicia rekordu

posiada³ silnik Sisu Valmet, (o pojemnoœci 8 450 cm ) z do-

Rys. 4. Ci¹gnik MF 8280 Xtra z p³ugami Gregoire Besson
SPSF9 w trakcie bicia rekordu œwiata w orce w 2001 roku
Fig. 4. World record by ploughing 2001 tractor MF 8280 Xtra
and plougs Gregoire Besson SPSF9
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datkow¹ turbosprê¿ark¹, o mocy zwiêkszonej z 288 KM do
390 KM. Ponadto ci¹gnik wyposa¿ono w specjalny filtr
powietrza umieszczony na dachu kabiny oraz dodatkowo
w pneumatyczny uk³ad zawieszenia fotela, podgrzewane sie-
dzisko oraz pneumatyczne wspomaganie pod³okietników [14].
W 2005 roku ustanowiono kolejny rekord przy u¿yciu ci¹gnika
Case IH STX 500 Quad track o mocy 500 KM i p³uga
obracalnego, pó³zawieszanego, przegubowego Gregoire
Besson SPEL B9 z 20 korpusami o szerokoœci roboczej 10,5 m.
Rekord ten wynosi 321,17 ha i uzyskano go przy œredniej
prêdkoœci 12,8 km/h wykonuj¹c orkê na g³êbokoœci 28,4 cm
[14].

Analiza zebranych materia³ów pozwala stwierdziæ, ¿e prace
badawcze zajmuj¹ce siê wp³ywem prêdkoœci roboczej na
parametry pracy maszyn i narzêdzi rolniczych prowadzone s¹
szczególnie intensywnie dla narzêdzi pracuj¹cych w glebie.
Wynika to w znacznej mierze z niedoskona³oœci teorii dyna-
miki gleby, maj¹cej istotny wp³yw na przewidywanie i kszta³to-
wanie parametrów pracy organów roboczych maszyn i narzê-
dzi uprawowych.
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ADAPTATION OF MOBILE AGRICULTURAL MACHINES TO HIGH OPERATING SPEEDS
Part 1. Machinery and equipment for tillage

Summary

It is a constant trend in agriculture to increase plant production efficiency while lowering its costs. One of the ways of achieving this
goal is to enhance machines and work tools operating parameters. Numerous ways of improving machine operating results include
increasing operating speeds. A review of literature on the influence of mobile agricultural work tools and machines operating
speeds on their operating parameters was conducted in this study.
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