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KONSTRUKCJA I DZIA£ANIE KOMPAKTOWEJ BRONY TALERZOWEJ

Streszczenie

Przedstawiono konstrukcjê kompaktowej brony talerzowej wdro¿onej do produkcji przez firmê BURY Maszyny Rolnicze we
wspó³pracy z Przemys³owym Instytutem Maszyn Rolniczych. Omówiono dzia³anie i zalety brony podczas uprawy po¿niwnej.

Wstêp

Uprawa po¿niwna poprawia stan gleby i u³atwia
przeprowadzenie kolejnych zabiegów, umo¿liwiaj¹c ich
uproszczenie. Wœród wielu zadañ, jakie spe³nia, wymieniæ
mo¿na:
-

Podorywkê mo¿na wykonaæ wieloma narzêdziami, ale jej
g³êbokoœæ nale¿y dostosowaæ od warunków glebowych i
zadañ, które w danych warunkach s¹ najwa¿niejsze. Uprawa
p³ytka do 8 cm zapewnia przede wszystkim przerwanie powie-
rzchniowego parowania gleby oraz przyspiesza kie³kowanie
nasion chwastów i zbo¿a osypanych podczas zbioru. Natomiast
uprawa g³êbsza do 15 cm zapewnia dobre wymieszanie
wysokiego œcierniska z gleb¹, zniszczenie g³êboko zakorzenio-
nych chwastów wieloletnich i napowietrzenie gleby pobudza-
j¹ce jej aktywnoœæ biologiczn¹.

P³ugi podorywkowe, zbyt g³êboko i nierównomiernie
przyoruj¹ce resztki po¿niwne, zosta³y zast¹pione mniej
energoch³onnymi i wydajniejszymi kultywatorami, które nie
przykrywaj¹, lecz mieszaj¹ œciernisko z gleb¹. W ostatnich
latach wzrasta zainteresowanie rolników bronami
talerzowymi. W porównaniu do kultywatorów s¹ one
odporniejsze na zapchania, umo¿liwiaj¹ wykonanie p³ytszej
uprawy i lepiej mieszaj¹ œciernisko z gleb¹. Talerze rozcinaj¹
resztki po¿niwne, ale niestety tak¿e roz³ogi perzu i s³abiej
niszcz¹ g³êboko zakorzenione chwasty, jednak¿e na glebach
utrzymanych w kulturze nie ma przeszkód w ich stosowaniu.

Rys. 1. Brona talerzowa z wa³em strunowym podczas uprawy
œcierniska

przyspieszenie kie³kowania nasion osypanych podczas
zbioru,

- zwalczanie uci¹¿liwych chwastów wieloletnich,
- przerwanie rozwoju chorób i szkodników,
- równomierne rozrzucenie resztek po¿niwnych i przyspie-

szenie ich rozk³adu,
- pobudzenie aktywnoœci biologicznej gleby,
- stworzenie warunków do wysiewu poplonu.

wyrównanie pola po zbiorze i przerwanie powierzchnio-
wego parowania gleby,

-

Klasyczne talerzówki z sekcjami ustawionymi skoœnie do
kierunku pracy s¹ coraz czêœciej zastêpowane kompaktowymi
bronami talerzowymi o krótkiej i zwartej budowie. Przyk³a-
dem takiej konstrukcji s¹ brony talerzowe o symbolu KBT
produkowane przez firmê BURY Maszyny Rolnicze,
skonstruowane we wspó³pracy z Przemys³owym Instytutem
Maszyn Rolniczych w Poznaniu. Ró¿ni¹ siê one od
klasycznych talerzówek indywidualnym mocowaniem talerzy i
ustawieniem ich w dwóch równoleg³ych rzêdach. Dziêki temu
konstrukcja brony jest krótsza, ³atwiejsza jest wymiana talerzy,
mo¿liwe jest zabezpieczenie ka¿dego talerza przed
przeci¹¿eniem i ustawienie talerzy nie tylko pod odpowiednim
k¹tem natarcia, ale równie¿ odchylenie od p³aszczyzny pio-
nowej.

Dwie sekcje, z przeciwnie ustawionymi talerzami,
zamocowane s¹ na ramie noœnej za pomoc¹ rurowych
prowadnic osadzonych w tulejach. Takie mocowanie
umo¿liwia poprzeczne przesuwanie sekcji i w³aœciwe
ustawienie podzia³ki talerzy w po³o¿eniu roboczym oraz
zmniejszenie szerokoœci brony na czas transportu. Odleg³oœæ
pomiêdzy sekcjami wynosi 700 mm, a robocza podzia³ka
poprzeczna talerzy wynosi 250 mm w sekcji i 125 mm
pomiêdzy prawid³owo ustawionymi talerzami pierwszej i
drugiej sekcji. W konstrukcji bron zastosowano talerze
uzêbione o œrednicy 510 mm, a zamocowano je na sprê¿ynach
spe³niaj¹cych funkcjê zabezpieczenia przeci¹¿eniowego.
Typoszereg obejmuje szerokoœci robocze 2,5; 3,0; 3,5 i 4,0 m i
wersje z talerzami o ustawieniu sta³ym (k¹t natarcia 18°, k¹t
pochylenia +10° do ty³u) lub regulowanym (k¹t natarcia 0-25° i
3 mo¿liwoœci k¹ta pochylenia: +12,5° do ty³u, 0° i -12,5° do
przodu). W wersji ze sta³ym ustawieniem talerzy sprê¿yny
mocowane s¹ na belkach sekcji za pomoc¹ uchwytów,
natomiast w wersji regulowanej za pomoc¹ obrotowych
g³owic, które po³¹czone s¹ listwami umo¿liwiaj¹cymi
przestawienie k¹ta natarcia wszystkich talerzy w sekcji jedn¹
œrub¹ regulacyjn¹. K¹t pochylenia mo¿e byæ zmieniany
indywidualnie dla ka¿dego talerza, przy czym mo¿liwe s¹ 3
ustawienia blokowane œrubami: do uprawy œciernisk -
odchylenie do ty³u, do doprawiania gleby wczeœniej
spulchnionej - pochylenie do przodu i uniwersalne ustawienie
pionowe.

Za sekcjami talerzy zamocowane jest zgrzeb³o, a za nim wa³
(rys. 1). Rama wa³u po³¹czona jest z ram¹ noœn¹ za pomoc¹
dwóch przykrêcanych uchwytów z szeregiem otworów pod
sworznie blokuj¹ce po³o¿enie wa³u, a tym samym ustalaj¹ce
zag³êbienie talerzy. Zgrzeb³o mocowane jest na ramie wa³u, a
szereg otworów w trzonkach i œruby zderzakowe umo¿liwiaj¹
regulacjê jego wysokoœci i pochylenia. W typoszeregu
oferowany jest wa³ strunowy o œrednicy 530 mm i ciê¿szy wa³
pierœcieniowy o œrednicy 480 mm. W wale strunowym
zastosowano 12 przemiennie ustawionych strun rurkowych i
p³askich, a w wale pierœcieniowym elementy w postaci
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sprê¿ystych pó³obrêczy przykrêcanych bezpoœrednio na osi
wa³u w podzia³ce 117,5 mm. Natomiast elementami roboczymi
zgrzeb³a s¹ sprê¿yste palce mocowane za pomoc¹ jarzm, które
mo¿na ustawiæ bardzo blisko wa³u, a w przypadku wa³u
pierœcieniowego wsun¹æ je w przestrzenie pomiêdzy
pierœcieniami.

Na wyposa¿eniu brony znajduj¹ siê dodatkowe elementy
uk³adu zawieszenia, które umo¿liwiaj¹ zawieszenie samej
brony talerzowej równie¿ na przednim TUZ ci¹gnika (rys. 2).
S¹ one przykrêcane na tylnej belce ramy, przy czym stojak
podpierany jest odwróconymi zastrza³ami sta³ego uk³adu
zawieszenia. Tak stosowana brona mo¿e byæ równie¿
wyposa¿ona w dwa ko³a kopiuj¹ce, które mocowane s¹ w
dolnych zaczepach sta³ego uk³adu zawieszenia.

Rys. 2. Brona talerzowa mo¿e byæ zawieszona na przednim
TUZ ci¹gnika

D³ugoœæ samej brony wynosi tylko 1,5 m, a brony z wa³em
2,5 m i jest znacznie mniejsza od d³ugoœci tradycyjnych
talerzówek. Zale¿nie od szerokoœci roboczej brona talerzowa w
agregacie z wa³em i zgrzeb³em mo¿e wspó³pracowaæ z
ci¹gnikami o mocy od 90 do 150 KM.

Talerze wycinaj¹ kêsy gleby i odk³adaj¹ je kolejno w lew¹ i
w praw¹ stronê, co zapewnia dobre wymieszanie podciêtego
œcierniska z gleb¹ i znoszenie si³ bocznych (rys. 3).

Rys. 3. Talerze rozcinaj¹ i mieszaj¹ œciernisko z gleb¹

Dziêki uzêbionemu obrze¿u talerze dobrze siê zag³êbiaj¹ i
rozcinaj¹ resztki po¿niwne, a poni¿ej spulchnionej warstwy
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pozostawiaj¹ poszarpane, nierówne dno, zapobiegaj¹ce
tworzeniu siê zwiêz³ej podeszwy w czasie suszy. Minimalna
g³êbokoœæ robocza zapewniaj¹ca pe³ne podciêcie œcierniska,
wynosi 6 cm, a maksymalne zag³êbienie talerzy mo¿e
dochodziæ na glebach lekkich i œrednich do 13 cm, ale aby
uzyskaæ pe³ne podciêcie gleby talerze drugiej sekcji powinny
byæ ustawione dok³adnie pomiêdzy œladami pracy talerzy
sekcji pierwszej. Skrajna bruzda z prawej strony jest
zasypywana przez skrajny talerz drugiej sekcji, a w celu
wyeliminowania bruzdy z lewej strony stosowany jest skrajny
talerz o mniejszej œrednicy. Odchylenie talerzy górn¹
krawêdzi¹ do ty³u u³atwia ich zag³êbianie siê i zwiêksza
odrzucanie, a tym samym mieszanie gleby. Korzystny wp³yw
na utrzymywanie sta³ego zag³êbiania i dostosowywanie siê do
nierównoœci terenu ma zamocowanie talerzy na sprê¿ynach.
Drgania sprê¿yn powoduj¹ swoisty efekt udarowy wspoma-
gaj¹cy zag³êbianie, kruszenie gleby i samooczyszczanie siê
talerzy. Po natrafieniu na kamieñ talerz unosi siê, a po
ominiêciu przeszkody ponownie zag³êbia, nie powoduj¹c
unoszenia ca³ej brony (rys. 4).

Rys. 4. Talerz unosi siê na kamieniu

W bronie z regulacj¹ k¹ta natarcia talerzy (rys. 5) mo¿na
stosowaæ ró¿ne ustawienia poszczególnych sekcji. W
wiêkszoœci warunków korzystne jest ustawienie talerzy
pierwszej sekcji pod k¹tem mniejszym np. 15 , co zmniejsza
opory robocze, a talerzy sekcji drugiej pod k¹tem 20-25 , co
poprawia mieszanie œcierniska z gleb¹. Po ka¿dej zmianie k¹ta
natarcia talerzy nale¿y skorygowaæ ustawienie poprzeczne
sekcji, aby zachowana by³a podzia³ka pomiêdzy talerzami
pierwszej i drugiej sekcji.

Rys. 5. Regulacja k¹ta natarcia talerzy

°
°
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Talerze s¹ odporne na zapchania zarówno podczas
podorywki œciernisk po zbo¿ach, jak i trudnych do uprawy
œciernisk po kukurydzy. Dobrze rozcinaj¹ s³omê i resztki
grubych ³odyg kukurydzy umo¿liwiaj¹c tym samym lepsze ich
wymieszanie z gleb¹ (rys. 6). Dla pe³nego podciêcia silnie
ukorzenionego œcierniska po kukurydzy korzystny jest wiêkszy
k¹t natarcia (20-25°), jaki mo¿na uzyskaæ w bronach z
regulacj¹, a kierunek pracy powinien byæ skoœny do rzêdów.

Rys. 6. Talerze o du¿ym k¹cie natarcia dobrze podcinaj¹ œcier-
nisko po kukurydzy

Gleba odrzucona przez drug¹ sekcjê talerzy do ty³u uderza
w zgrzeb³o ulegaj¹c dodatkowemu pokruszeniu. Sprê¿yste
palce zgrzeb³a nawet przy bardzo niewielkim zag³êbieniu
dobrze rozgrabiaj¹ powierzchniowe nierównoœci i wrzucaj¹
œciernisko bezpoœrednio pod wa³, który wciska je w glebê i
œci¹ga z palców d³ugie resztki (rys. 7).

Rys. 7. Zgrzeb³o wrzuca resztki po¿niwne pod wa³

Wa³ kruszy bry³y i dociska spulchnion¹ glebê, co
przyspiesza kie³kowanie nasion chwastów i zbo¿a osypanych
podczas zbioru. Lekki wa³ strunowy jest wystarczaj¹co
skuteczny na glebach lekkich i œrednich. Natomiast wiêksze
zagêszczenie gleby i dociœniêcie resztek po¿niwnych zapewnia
ciê¿szy wa³ pierœcieniowy. Sprê¿yste pierœcienie pozostawiaj¹
na powierzchni pola rowki (rys. 8), które dobrze zatrzymuj¹

wody opadowe i zwiêkszaj¹ odpornoœæ gleb zlewnych na
zaskorupienie. Zalet¹ sprê¿ystych pierœcieni jest równie¿
odpornoœæ na nadmierne oblepianie siê gleb¹ i amortyzowanie
uderzeñ kamieni, a tym samym zmniejszenie przeci¹¿eñ
przenoszonych na ramê.

Ostatecznie po uprawie bron¹ talerzow¹ z wa³em i zgrze-
b³em œciernisko jest w pe³ni podciête i bardzo dobrze
wymieszane w ca³ej warstwie spulchnionej gleby. Na
powierzchni, zale¿nie od wysokoœci œcierniska i g³êbokoœci
uprawy, pozostaje tylko od 5 do 30% resztek. Taka uprawa
spe³nia wymagania podorywki oraz stwarza mo¿liwoœci
wykorzystania brony równie¿ do przedsiewnego doprawiania
gleby, szczególnie w uprawie bezorkowej, gdy resztki
po¿niwne zalegaj¹ w warstwie siewnej.

Rys. 8. Wa³ pierœcieniowy pozostawia na powierzchni pola
rowki

1. Brona talerzowa z indywidualnie mocowanymi talerzami w
odró¿nieniu od klasycznych talerzówek ze skoœnie
ustawionymi sekcjami jest krótsza i mo¿e mieæ talerze
odchylone od p³aszczyzny pionowej i zabezpieczone
indywidualnie przed przeci¹¿eniem.

2. Kompaktowa brona talerzowa zagregowana z wa³em
i zgrzeb³em spe³nia wymagania uprawy po¿niwnej, a
szczególnie nadaje siê do uprawy p³ytkiej, sprzyjaj¹cej
szybkim wschodom nasion osypanych podczas zbioru.

3. G³ówne zalety brony talerzowej, w porównaniu do innych
narzêdzi podorywkowych, to odpornoœæ na zapchania oraz
rozcinanie resztek po¿niwnych i bardzo dobre mieszanie
ich z gleb¹.

4. Sprê¿yny mocuj¹ce talerze amortyzuj¹ uderzenia kamieni
i powoduj¹ drgania poprawiaj¹ce zag³êbianie siê talerzy
i kruszenie gleby.

[1] Talarczyk W., Zbytek Z., Szeremet E.: Badania
funkcjonalne i jakoœci pracy kompaktowych bron
talerzowych podczas uprawy w ró¿nych warunkach.
Sprawozdanie z badañ. PIMR Poznañ 2005.
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Literatura

THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE COMPACT DISK HARROW

Summary

The paper describes the construction and functional tests of the compact disc harrow carried out during post harvest works.
All designing developing and testing works were carried out by PIMR. This machine is now produced by the BURY company.
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