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Streszczenie

W pracy przedstawiono budowê maszyn do zbioru darni w postaci pasów i rolek o ró¿nej szerokoœci. Ponadto omówiono maszyny
i narzêdzia wykorzystywane do uk³adania darni.
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MASZYNY DO ZBIORU I UK£ADANIA
DARNI TRAWNIKOWEJ
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Wprowadzenie

Maszyny do zbioru darni

Zak³adanie trawnika z darni cieszy siê coraz wiêkszym
zainteresowaniem. Na popularnoœæ trawnika z rolki wp³ywa
natychmiastowy efekt estetyczno-u¿ytkowy, który w przy-
padku trawnika z siewu uzyskuje siê dopiero po kilku
miesi¹cach [1, 6]. Ponadto rolowana trawa jest coraz ³atwiej
dostêpna na krajowym rynku. Wœród produkcji darni domi-
nuj¹c¹ metod¹ jest trawnik uprawiany na gruncie (pod³o¿u
przepuszczalnym) oraz na folii (pod³o¿u nieprzepuszczalnym).
Darñ uzyskiwana na pod³o¿u nieprzepuszczalnym wymaga
tylko ciêcia na pasy o wymaganej szerokoœci i d³ugoœci, a jej
gruboœæ ma zazwyczaj 2-3 cm. Darñ produkowana na pod³o¿u
przepuszczalnym musi byæ podciêta zarówno z boków, jak i od
do³u. Gruboœæ podcinanej darni w optymalnych warunkach
powinna wynosiæ oko³o 2,5 cm [1, 2, 3]. Bez wzglêdu na sposób
produkcji, darñ pozyskuje siê za pomoc¹ specjalistycznych
maszyn. W zale¿noœci od powierzchni i kszta³tu docelowego
trawnika uk³adanie darni mo¿e odbywaæ siê w sposób rêczny
lub mechaniczny.

Jednym z warunków uzyskania darni dobrej jakoœci jest
prawid³owy jej zbiór. Odciêty pas darni powinien charakte-
ryzowaæ siê jednakow¹ gruboœci¹, szerokoœci¹ i d³ugoœci¹.
U³atwi to póŸniejsze uk³adanie oraz wp³ywa na pocz¹tkowy
efekt wizualny po jej u³o¿eniu. Zbiór darni mo¿e odbywaæ siê
do postaci pasów o okreœlonej szerokoœci lub przez zwiniêcie -
rolowanie, za pomoc¹ maszyn zawieszanych, przyczepianych,
nabudowanych i samojezdnych [1].

Na rys. 1 przedstawiono schemat budowy i dzia³ania przy-
czepianej maszyny do zbioru darni w postaci pasów firmy Turf
Tick. Cech¹ szczególn¹ tego typu zbioru jest to, ¿e darñ zostaje
z³o¿ona na palecie w „kostkê”, w postaci d³ugiego pasa. W trak-
cie podcinania przez nó¿ wibracyjny (3) darñ dociskana jest do
pod³o¿a rolk¹ (2). Gruboœæ oraz d³ugoœæ darni mierzona i regu-
lowana jest za pomoc¹ czujników i systemu automatycznego
sterowania. Darñ transportowana jest do ty³u maszyny przez
przenoœnik pochy³y (4) w kierunku zespo³u uk³adaj¹cego. Ru-
chome ramiê zespo³u uk³adaj¹cego (6) uk³ada darñ na palecie
(7). Szerokoœæ pasa darni mo¿e wynosiæ od 1 do 1,2 metra,
natomiast maksymalna d³ugoœæ u³o¿onego pasa na palecie jak¹
mo¿na uzyskaæ to 60 m. Podczas tej operacji paleta (7) prze-
suwa siê stopniowo w dó³. Gdy zostanie u³o¿ona zadana d³u-
goœæ darni, jest ona ciêta przez nó¿ obrotowy (5). W miarê po-

trzeby mo¿liwe jest równie¿ pociêcie darni wzd³u¿ na dwa pasy
o szerokoœci 0,5 lub 0,6 m ka¿dy. Odbywa siê za pomoc¹ kroju
tarczowego (1) umieszczonego przed rolk¹ dociskow¹ (2).

Zbiór darni mo¿e odbywaæ siê równie¿ przez jej zwiniêcie -
rolowanie. Otrzymuje siê wówczas trawnik w rolce, przy czym
rolki mog¹ mieæ ró¿ne wymiary. Na rys. 2 przedstawiono
schemat i zasadê dzia³ania zawieszanej maszyny do zbioru
darni w rolki o du¿ej œrednicy i szerokoœci. Podczas pracy
maszyna spoczywa na rolce podporowej (2), która jedno-

Rys. 1. Przyczepiana maszyna do zbioru darni w postaci pasów:
a) schemat, b) widok: 1 - krój tarczowy, 2 - rolka dociskowa,
3 - wibracyjny nó¿ podcinaj¹cy, 4 - przenoœnik pochy³y, 5 - nó¿
obrotowy, 6 - ruchome ramiê, 7 - paleta, 8 - zaczep, 9 - ko³o
Fig. 1. A trailed machine for harvesting sod in the form of big
belts: a) diagram, b) view: 1 - disc cutter, 2 - press roll, 3 - vi-
brating cutter knife, 4 - conveyor belt, 5 - rotary knife, 6 - mov-
ing arm, 7 - pallet, 8 - hook, 9 - road wheel

a)

b)

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [9]
Source: own work based on [9]

data przyjêcia: 2017-05-29; data akceptacji: 2017-07-13



10 TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŒNA 4/2017

czeœnie eliminuje nierównoœci i dociska darñ do pod³o¿a. Po
obu stronach maszyny znajduje siê krój tarczowy (5), który
odcina pas darni o ¿¹danej szerokoœci. Szerokoœæ darni, jak¹
mo¿na uzyskaæ za pomoc¹ tej maszyny to 1 lub 1,2 metra.
Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ uzyskania dwóch pasów darni na
jednej rolce o szerokoœci 0,5 lub 0,6 m ka¿dy. W tym celu
montowany jest dodatkowy krój tarczowy w przedniej czêœci
maszyny. Po odciêciu darni od pod³o¿a za pomoc¹ no¿a
podcinaj¹cego (1) darñ jest zwijana. Przed zwiniêciem pas
darni przechodzi przez system automatycznej kontroli gruboœci
(4). D³ugoœæ pasa darni jest mierzona w sposób ci¹g³y przez 2
czujniki umieszczone na rolce podporowej (2) i maksymalnie
mo¿e wynosiæ 40 metrów. Po osi¹gniêciu nastawionej d³ugoœci
darñ jest odcinana przez nó¿ poprzeczny (3). Ca³y proces
odbywa siê w sposób zautomatyzowany. Masa rolki mo¿e
wynosiæ nawet 800 kg [9].

Na rys. 3 przedstawiono schemat budowy i dzia³ania ma-
szyny do zbioru darni w rolkach o ma³ej œrednicy i masie do
20 kg, które mo¿na uk³adaæ rêcznie. Jest to maszyna nabudo-
wana na ci¹gniku rolniczym, posiadaj¹ca ko³o podporowe i hy-
draulicznie podnoszony zespó³ podcinaj¹cy. Wyposa¿enie ma-
szyny w ko³o pozwoli³o odci¹¿yæ ci¹gnik i zmniejszyæ zapo-
trzebowanie na moc, a automatyczne sterowanie u³atwia proces

Rys. 2. Zawieszana maszyna do zbioru darni w rolki o du¿ej
œrednicy: a) schemat budowy, b) widok: 1 - nó¿ podcinaj¹cy,
2 - rolka podporowa, 3 - nó¿ poprzeczny, 4 - urz¹dzenie do
kontroli gruboœci darni, 5 - krój tarczowy, 6 - TUZ, 7 - zespó³
tn¹cy, 8 - zespó³ podcinaj¹cy
Fig. 2. Mounted machine for harvesting sod rolls with a large
diameter: a) diagram, b) view: 1 - cutter knife, 2 - support roll,
3 - cross knife, 4 - turf sizing device, 5 - disc cutter, 6 - three-
point linkage, 7 - cutting unit, 8 - undercut unit

zbioru darni. Podczas pracy maszyny darñ jest podcinana przez
nó¿ wibracyjny (3), którego regulacja pozwala uzyskaæ darñ
o gruboœci od 2 do 5,4 cm. W zale¿noœci od potrzeb szerokoœæ
odcinanej darni mo¿na regulowaæ stopniowo i uzyskaæ 40, 45,
53 lub 61 cm, natomiast d³ugoœæ w zakresie od 0,6 do 2,54 m.
Rolka dociskowa (2) niweluje niewielkie nierównoœci pod³o¿a
i zapewnia uzyskanie wymaganej gruboœci darni. Podciêty pas
darni transportowany jest taœmowym przenoœnikiem pochy³ym
(4) do zespo³u roluj¹cego. Palec (5) powoduje za³amanie darni
i rozpoczyna proces rolowania. Nastêpnie za poœrednictwem
podajnika (6) darñ jest zwijana i kierowana do walców rolu-
j¹cych (7), gdzie nastêpuje ca³kowite zwijanie. Po uzyskaniu
odpowiedniej d³ugoœci darñ jest ucinana za pomoc¹ no¿a
poprzecznego (1). D³ugoœæ darni jest regulowana w zakresie od
1 do 2,5 m. Tak uformowana rolka darni trafia na przenoœnik
(8), z którego pracownik (9) pobiera i uk³ada rolki na palecie
(11). Po zape³nieniu palety osoba stoj¹ca na platformie mo¿e
opuœciæ paletê na pod³o¿e. Maszyna mo¿e byæ wyposa¿ona
w hydrauliczny wysiêgnik, transportuj¹cy i uk³adaj¹cy rolki
darni na palecie zastêpuj¹c jednoczeœnie pracownika. Po de-
monta¿u zespo³u roluj¹cego maszyna ta mo¿e byæ równie¿
wykorzystywana do zbioru darni w postaci pasów uk³adanych
bezpoœrednio na paletê.

Do zbioru darni zarówno w postaci pasów, jak i w rolce
wykorzystuje siê równie¿ kombajny samobie¿ne (rys. 4).
Parametry eksploatacyjne tych maszyn (d³ugoœæ, szerokoœæ
i gruboœæ darni) s¹ zbli¿one do wy¿ej opisanych. Kombajny
samobie¿ne charakteryzuj¹ siê wiêksz¹ wydajnoœci¹ i s¹ w pe³-
ni zautomatyzowane. Odznaczaj¹ siê cechami maszyn przy-
czepianych, nabudowanych i zawieszanych, posiadaj¹c dodat-
kowo w³asny uk³ad jezdny i napêdowy.

Rys. 3. Nabudowana maszyna do zbioru darni: a) schemat
budowy, b) widok: 1 - nó¿ poprzeczny, 2 - rolka dociskowa,
3 - wibracyjny nó¿ podcinaj¹cy, 4 - przenoœnik taœmowy, 5 - pa-
lec, 6 - podajnik, 7 - walce roluj¹ce, 8 - przenoœnik boczny,
9 - pracownik, 10 - rolka darni, 11 - podest na paletê
Fig. 3. Surface mounted turf harvesting machine: a) diagram,
b) view: 1 - cross knife, 2 - press roll, 3 - vibrating cutter knife,
4 - conveyor belt, 5 - finger, 6 - feeder, 7 - rollers, 8 - side
conveyor, 9 - worker, 10 - turf roll, 11 - platform for palett

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [9]
Source: own work based on [9]

a)

b)

a)

b)

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [4]
Source: own work based on [4]
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Rys. 4. Samobie¿ny kombajn do zbioru darni: 1 - zespó³ tn¹cy,
2 - kabina operatora, 3 - ko³a jezdne, 4 - platforma na palety
Fig. 4. Self-propelled turf harvester: 1 - cut unit, 2 - cabin,
3 - road wheels, 4 - platform for pallets

Rys. 5. Urz¹dzenie do usuwania darni: 1 - ko³a jezdne, 2 - nó¿
podcinaj¹cy, 3 - silnik, 4 - dŸwignia regulacji gruboœci darni,
5 - rêkojeœæ
Fig. 5. Turf removal device: 1 - road wheels, 2 - cutter knife,
3 - engine, 4 - lever of turf thickness control, 5 - handle

Na rys. 5 przedstawiono urz¹dzenie do usuwania zniszczo-
nej darni i wstêpnego przygotowania pod³o¿a pod nowy
trawnik. Jest to urz¹dzenie oparte na czterech ko³ach jezdnych
(1) z w³asnym silnikiem (3), który za poœrednictwem pasa
klinowego wprawia w ruch maszynê oraz napêdza nó¿ pod-
cinaj¹cy (2). Szerokoœæ robocza no¿a wynosi 40 cm, natomiast
gruboœæ podcinanej darni mo¿na regulowaæ za pomoc¹ dŸwigni
(4). Wszelkie czynnoœci sterowania odbywaj¹ siê w sposób
mechaniczny za poœrednictwem rêkojeœci (5) i dŸwigni na niej
umieszczonej.

W zale¿noœci od rodzaju darni, z której bêdzie u³o¿ony
trawnik czynnoœæ tê mo¿na wykonaæ rêcznie lub za pomoc¹
narzêdzi i maszyn. Rêcznie uk³ada siê darñ z pasów i rolek
o masie nieprzekraczaj¹cej 20 kg. Przy darni o wiêkszej masie
do transportu i uk³adania wykorzystuje siê narzêdzia rêczne lub
mechaniczne [1, 3].

Na rys. 6 przedstawiono rêczne narzêdzie do uk³adania
darni z rolek o szerokoœci i œrednicy do 0,6 m. Urz¹dzenie to
charakteryzuje siê prost¹ budow¹ i nieskomplikowan¹ obs³ug¹.

Maszyny i urz¹dzenia do uk³adania darni

Darñ zostaje rozwiniêta na wczeœniej przygotowanym pod³o¿u
dziêki przetoczeniu urz¹dzenia przez pracownika. Drugi
pracownik kontroluje u³o¿enie darni. Docisk darni do pod³o¿a
nastêpuje samoczynnie pod wp³ywem nacisku rolki.

Rys. 6. Rêczne urz¹dzenie do uk³adania darni [8]
Fig. 6. The hand-held device for laying turf [8]

Rys. 7. Urz¹dzenie do uk³adania darni z napêdem silnikowym
i g¹sienicowym uk³adem jezdnym [9]
Fig. 7. The apparatus for laying turf with engine drive and
crawler chassis [9]

Uk³adanie trawnika z rolki o du¿ej œrednicy i masie z u¿y-
ciem narzêdzi rêcznych jest pracoch³onne. Aby u³atwiæ i przy-
œpieszyæ ten proces producenci oferuj¹ maszyny z napêdem
silnikowym oraz samobie¿ne. Rys. 7 przedstawia urz¹dzenie
do uk³adania darni z rolki z napêdem silnikowym. Uk³adanie
darni odbywa siê poprzez synchronizacjê prêdkoœci jazdy
i prêdkoœci przesuwu przenoœnika listwowego. Wszystkie
czynnoœci pocz¹wszy od za³adunku, poruszanie siê a¿ do
u³o¿enia darni odbywaj¹ siê za poœrednictwem uk³adu hydrau-
licznego. Maszyna ta, przystosowana jest do uk³adania
wiêkszych i ciê¿szych rolek darni, mo¿e wystêpowaæ równie¿
z ko³owym uk³adem jezdnym.

Do pracy na wiêkszych powierzchniach przeznaczona jest
samojezdna maszyna o du¿ej wydajnoœci (rys. 8). Maszyna ta
wyposa¿ona jest we w³asny silnik (1), ko³owy uk³ad jezdny (2)
oraz kabinê operatora (4). Napêd hydrostatyczny ze zmiennym
kierunkiem jazdy oraz przegubowy uk³ad kierowniczy znacz-
nie u³atwiaj¹ manewrowanie i przyœpieszaj¹ proces umie-
szczania darni pomiêdzy ramionami, a tak¿e jej uk³adania.
Maszyna jest przystosowana do rolek darni o szerokoœci od 0,6

do 1,2 m i mo¿e pracowaæ z prêdkoœci¹ do 18 km·h . Rolka
darni umieszczana jest pomiêdzy dwoma hydraulicznie
rozsuwanymi ramionami (1), zakoñczonymi elementami po-
zwalaj¹cymi utrzymaæ rolkê nad pod³o¿em. Ramiona
czêœciowo œciskaj¹ rolkê, aby uniemo¿liwiæ samoczynne jej
rozwijanie. Automatyczny system prowadzenia zapewnia

-1

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [7]
Source: own work based on [7]

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [5]
Source: own work based on [5]
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dok³adne u³o¿enie darni bez widocznych szwów i nak³adania
siê kolejnych pasów. Maszyny tego typu mog¹ byæ wyposa¿one
w wieloko³owy lub g¹sienicowy uk³ad jezdny.

Rys. 8. Samojezdna maszyna do uk³adania darni: 1 - hydrau-
liczne ramiona, 2 - ko³a jezdne, 3 - silnik, 4 - kabina
Fig. 8. Self-propelled machine for laying turf: 1 - hydraulic
arms, 2 - road wheels, 3 - engine, 4 - cabin

Podsumowanie

Zbiór darni odbywa siê maszynowo przez odciêcie jej od
pod³o¿a.Analiza budowy i zasady dzia³ania maszyn i narzêdzia
do zbioru darni wskazuje, ¿e s¹ to urz¹dzenia budowane jako
przyczepiane, nabudowane, zawieszane oraz kombajny samo-
jezdne wyposa¿one w nó¿ wibracyjny. Gruboœæ uzyskanej
darni mo¿na regulowaæ w zale¿noœci od pod³o¿a, z którego jest
pozyskiwana. Darñ mo¿e byæ formowana w rolki lub pasy
o szerokoœci do 1,2 m i d³ugoœci do 60 m. Masa, d³ugoœæ i sze-
rokoœæ darni dostosowana jest do sposobu jej uk³adania.
W zale¿noœci od powierzchni i ukszta³towania terenu uk³adanie
darni mo¿e odbywaæ siê w sposób rêczny lub w pe³ni
zmechanizowany. W przypadku prac rêcznych masa darni nie
przekracza 20 kg. Dziêki wbudowanym czujnikom (gruboœci
darni, prêdkoœci jazdy, szerokoœci darni i innych) praca tych
maszyn jest w pe³ni zautomatyzowana, a uzyskana darñ
posiada powtarzalne wymiary [8, 9].
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MACHINES FOR HARVESTING AND LAYING OF LAWN TURF

Summary

The paper presents the construction of machine for turf harvesting in the form of belts and rolls of different width. Also the machines
and tools used for lawn turf laying are discussed.

: turf harvesting machines, rolled lawn, turf laying, lawn plantingKey words

NAPÊDY HYDROSTATYCZNE
W MASZYNACH ROLNICZYCH

Ksi¹¿ka adresowana jest do studentów uczelni rolniczych oraz
u¿ytkowników maszyn rolniczych. Zawiera wybrane zagadnienia z me-
chaniki p³ynów i w³aœciwoœci cieczy roboczych, opis budowy oraz dzia³ania
poszczególnych maszyn hydraulicznych. Ponadto przedstawia
przyk³adowe urz¹dzenia hydrauliczne w wybranych maszynach
rolniczych, a tak¿e diagnostykê uk³adów hydraulicznych.
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