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Streszczenie

Przedstawiono prototypy narzêdzia przedniego i agregatu tylnego, które tworz¹ zestaw uprawowo-siewny, opracowany w ra-
mach projektu celowego, we wspó³pracy Przemys³owego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu z firm¹ BURY Maszyny
Rolnicze. Omówiono wyniki badañ polowych prototypów w zakresie funkcjonalnoœci i jakoœci pracy.
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Wstêp

Budowa narzêdzia przedniego i agregatu uprawowo-
siewnego

W krajowym rolnictwie coraz powszechniej stosowane s¹
agregaty uprawowo-siewne, które dziêki jednoczesnemu
wykonywaniu dwóch zabiegów zapewniaj¹ oszczêdnoœæ czasu
i paliwa oraz ochronê gleby [4]. Klasyczny agregat uprawowo-
siewny powstaje po zawieszeniu lub nabudowaniu siewnika na
zawieszanej lub przyczepianej maszynie uprawowej, a wiêc
uprawa gleby i siew wykonywane s¹ za ci¹gnikiem. Ci¹gle
ma³o rozpowszechnione s¹ natomiast narzêdzia przednie, które
wraz z agregatem zawieszonym na tylnym TUZ ci¹gnika,
tworz¹ z³o¿ony zestaw uprawowo-siewny. Dotychczasowa
oferta narzêdzi przednich obejmuje g³ównie ró¿nego typu wa³y
uzupe³niane niekiedy w³ókami [2], ale na przednim TUZ
ci¹gnika mo¿na równie¿ zawiesiæ kultywator [1]. Narzêdzie
przednie, dziêki wstêpnej uprawie gleby przed ci¹gnikiem,
poprawia jakoœæ pracy tylnego agregatu uprawowo-siewnego,
a podczas transportu spe³nia funkcjê obci¹¿nika balastowego,
poprawiaj¹cego równowagê pod³u¿n¹ ci¹gnika [3]. Zestaw
uprawowo-siewny z narzêdziem przednim i zawieszanym
z ty³u agregatem uprawowo-siewnym mo¿e z powodzeniem
zast¹piæ d³ugi, przyczepiany agregat uprawowo-siewny.
Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych we wspó³pracy
z firm¹ BURY Maszyny Rolnicze, opracowa³ w ramach pro-
jektu celowego zestaw uprawowo-siewny przystosowany do
gleb ciê¿kich i uprawy bezorkowej [1]. Kompletny zestaw
sk³ada siê z narzêdzia przedniego w wersji kultywatora lub
brony talerzowej oraz agregatu uprawowo-siewnego sk³adaj¹-
cego siê z brony talerzowej, wa³u pierœcieniowego i siewnika.

Kompletne narzêdzie przednie sk³ada siê z ramy, kó³
kopiuj¹cych, ekranów bocznych i sekcji roboczej, któr¹ mo¿e
byæ 2-rzêdzowy kultywator ciê¿ki lub 2-rzêdowa, kompaktowa
brona talerzowa. Konstrukcja ramy dla obu wersji narzêdzia
jest taka sama, ale kultywator po³¹czony jest z ni¹ sztywno,
a brona talerzowa poprzez rurowe prowadnice umo¿liwiaj¹ce
przesuwanie poprzeczne rzêdów talerzy. W bronie talerzowej
zastosowano równie¿ regulacjê k¹ta natarcia talerzy. Zarówno
zêby kultywatora, jak i talerze brony mocowane s¹ za pomoc¹
sprê¿yn, które w przypadku kultywatora, z uwagi na wiêksz¹
g³êbokoœæ robocz¹ zêbów (25 cm) maj¹ sztywniejsz¹
charakterystykê. Ko³a narzêdzia przedniego zamocowane s¹ za
pomoc¹ d³ugich ramion przed sekcj¹ robocz¹, a ich uchwyty
umo¿liwiaj¹ odchylenia od kierunku jazdy, w zakresie regulo-
wanym œrubami zderzakowymi.

Agregat uprawowo-siewny sk³ada siê z 2-rzêdowej,
kompaktowej brony talerzowej zagregowanej z wa³em

pierœcieniowym i mechanicznego siewnika, który nabudowany
jest na jego ramie. Sekcje talerzowe maj¹ tak¹ sama
konstrukcjê jak w bronie przedniej, ale spulchniana nimi gleba
dociskana jest wa³em pierœcieniowym. G³êbokoœæ robocza
talerzy wynosi, podobnie jak w bronie przedniej, maksymalnie
15 cm, a regulowana jest ko³ami z przodu i wa³em z ty³u.
Siewnik nabudowany jest nad wa³em pierœcieniowym, a wypo-
sa¿ony jest w ko³o ostrogowe napêdzaj¹ce poprzez przek³adnie
wa³ek z kó³kami wysiewaj¹cym oraz redlice dwutarczowe,
rozmieszczone w dwóch rzêdach. Innowacyjnoœæ agregatu
uprawowo-siewnego polega na skorelowaniu ustawienia
talerzy brony, pierœcieni wa³u i redlic siewnika w podzia³ce
poprzecznej 125 mm.

Badania polowe wykaza³y ró¿n¹ przydatnoœæ narzêdzi
przednich, wynikaj¹c¹ z typu i liczby elementów roboczych
oraz g³êbokoœci spulchniania gleby. Kultywator przedni (rys. 1)
o maksymalnym zag³êbieniu zêbów 25 cm jest szczególnie
przydatny na glebach zlewnych wymagaj¹cych g³êbszego
spulchnienia.

Sprê¿yny zêbów (150×14 mm) s¹ wystarczaj¹co sztywne
przy ich pe³nym zag³êbieniu, utrzymuj¹c prawid³owy k¹t
natarcia redlic, a jednoczeœnie dobrze amortyzuj¹ przeci¹¿enia
robocze spowodowane uderzeniami kamieni (rys. 2). W œla-
dach pracy zêbów powstaj¹ p³ytkie bruzdy, które nie maj¹
jednak wp³ywu na jakoœæ ostatecznego doprawienia gleby,
gdy¿ s¹ w pe³ni niwelowane talerzami agregatu tylnego. Zêby
niweluj¹ natomiast dobrze nierównoœci poprzeczne na
powierzchni pola, co ma korzystny wp³yw na stabilnoœæ
robocz¹ ci¹gnika i agregatu tylnego. Podczas badañ

Wyniki badañ

Rys. 1. Kultywator przedni podczas uprawy
Fig. 1. Front cultivator during cultivation



stwierdzono, ¿e pomimo czêœciowego ugniecenia spulchnionej
gleby w pasie roboczym ko³ami ci¹gnika, jej zwiêz³oœæ w kole-
inach jest mniejsza ni¿ przed upraw¹. G³êbokoœæ kolein za
ko³ami ci¹gnika poruszaj¹cego siê po glebie spulchnionej
kultywatorem wynosi maksymalnie 9 cm, a wiêc agregat tylny
zapewnia ich pe³ne zniwelowanie.

Brona przednia (rys. 3) o maksymalnym zag³êbieniu talerzy
15 cm jest szczególnie przydatna na glebach z du¿¹ iloœci¹
resztek po¿niwnych, wymagaj¹cych dobrego wymieszania
z gleb¹. Jakoœæ pracy brony zale¿y od k¹ta natarcia talerzy
i g³êbokoœci uprawy, a wraz z ich zwiêkszaniem poprawia siê
podciêcie œcierniska i wymieszanie go z gleb¹. Podczas badañ
stwierdzono, ¿e ju¿ przy ma³ym k¹cie natarcia talerzy (10°)
i ma³ej g³êbokoœci uprawy (8 cm) pomimo nie pe³nego pod-
ciêcia œcierniska mo¿na uzyskaæ jego wstêpne pociêcie i roz-
rzucenie oraz wyrównanie powierzchni pola, a to u³atwia do-
prawienie gleby agregatem tylnym. Ustawienie z ma³ym k¹tem
natarcia talerzy jest równie¿ wystarczaj¹ce w przypadku
doprawiania gleb zbrylonych po uprawie poprzedzaj¹cej, gdy¿
zapewnia dobre rozcinanie du¿ych bry³. Sprê¿yny (100×12
mm) zabezpieczaj¹ce talerze s¹ elastyczniejsze ni¿ w przypad-
ku kultywatora, ale ich odchylenia nie powoduj¹ zmian k¹tów
natarcia talerzy.

Rys. 2. Sprê¿yny zabezpieczaj¹ zêby przed kamieniami
Fig. 2. Reinforcing springs protect tines against stones

Rys. 3. Ko³a narzêdzia przedniego
Fig. 3. Front tool wheels

Ko³a narzêdzia przedniego (rys. 4), niezale¿nie od jego
wersji, dobrze utrzymuj¹ nastawion¹ g³êbokoœæ uprawy. Dziêki
umieszczeniu z przodu i mo¿liwoœci wychyleñ bocznych
dobrze wybieraj¹ nierównoœci na powierzchni pola, u³atwiaj¹c
utrzymanie prostoliniowego kierunku uprawy. Du¿a wolna
przestrzeñ pomiêdzy ko³ami i zêbami kultywatora gwarantuje
pracê bez zapchañ, gdy¿ spulchniana gleba mo¿e swobodnie
wypiêtrzaæ siê na powierzchni pola. Równie pozytywny wp³yw
na jakoœæ pracy narzêdzia przedniego maj¹ ekrany boczne
(rys. 1), które zapobiegaj¹ wyrzucaniu gleby poza pas roboczy,
a to jest szczególnie wa¿ne w przypadku jednoczesnego siewu,
gdy¿ zapobiega narzucaniu gleby na pas ju¿ obsiany. Badania
wykaza³y, ¿e dla zapewnienia pracy bez zapchañ wa¿ne jest,
aby ekrany nie by³y ustawione zbyt nisko i blisko skrajnych
elementów roboczych.

Agregat uprawowo-siewny zawieszony na tylnym TUZ
ci¹gnika, zale¿nie od warunków glebowych, mo¿e byæ eksplo-
atowany samodzielnie (rys. 5) lub w zestawie z narzêdziem
przednim (rys. 6). W badaniach stwierdzono, ¿e nawet na glebie
bez uprawy poprzedzaj¹cej i uprawy wstêpnej przed
ci¹gnikiem mo¿na uzyskaæ pe³ne zag³êbienie (15 cm) talerzy
brony doci¹¿onej nabudowanym siewnikiem.

Wstêpna uprawa gleby przed ci¹gnikiem poprawia jakoœæ
pracy agregatu uprawowo-siewnego, szczególnie podczas
uprawy bezorkowej, prowadzonej bezpoœrednio na œciernisku

Rys. 4. Brona talerzowa przednia podczas uprawy œcierniska
Fig. 4. Front harrow during stubble cultivation

Rys. 5. Agregat uprawowo-siewny podczas pracy na pod-
oranym œciernisku
Fig. 5. Tilling-and-sowing unit while working on plowed
stubble
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lub doprawiania gleby ciê¿kiej i zlewnej. Stosuj¹c narzêdzie
przednie mo¿na zmniejszyæ g³êbokoœæ pracy agregatu tylnego,
szczególnie, gdy gleba przed ci¹gnikiem zosta³a g³êboko
spulchniona kultywatorem. W wiêkszoœci warunków najlepsze
efekty uprawy uzyskano stosuj¹c g³êbokoœæ robocz¹
kultywatora 20 cm, a tylnej brony talerzowej 10 cm. W bada-
niach stwierdzono, ze zestaw uprawowo-siewny w warunkach
uprawy bezorkowej zapewni³ lepsze wymieszanie resztek
roœlinnych z gleb¹ i ich powierzchniowe przykrycie (rys. 7 i 8).

Rys. 6. Zestaw uprawowo-siewny podczas pracy na œciernisku
Fig. 6. Tilling-and-sowing set while working on stubble

Rys. 7. Efekt uprawy agregatem uprawowo-siewnym
Fig. 7. The effect of soil cultivation using rear tilling-and-
sowing unit

Rys. 8. Efekt uprawy zestawem uprawowo-siewnym
Fig. 8. The effect of soil cultivation using tilling-and-sowing set

Agregat wsparty na ko³ach z przodu i wale pierœcieniowym
z ty³u dobrze utrzymuje nastawian¹ g³êbokoœæ uprawy (rys. 9),
szczególnie, gdy powierzchnia pola zosta³a wyrównana
narzêdziem przednim. Wa³ pierœcieniowy, dziêki rozmieszcze-
niu pierœcieni w takiej samej podzia³ce poprzecznej jak talerze
brony, zapewnia równomierne dociœniêcie spulchnionej gleby
wraz z resztkami po¿niwnymi. Pierœcienie wa³u pozostawiaj¹
na powierzchni uprawionego pola zagêszczone œlady (rowki),
pomiêdzy którymi wypiêtrza siê pulchna gleba. To w³aœnie
w tych œladach poruszaj¹ siê redlice siewnika (rys. 10), co zape-
wnia im dobr¹ stabilnoœæ robocz¹ i równomierny wysiew.
Tarczowe redlice s¹ odporne na zapchania i dobrze umieszczaj¹
nasiona w glebie wymieszanej z resztkami roœlinnymi. Z kolei
grzbiety pulchnej gleby zostaj¹ rozgarniête zgrzeb³em, dziêki
czemu nasiona zostaj¹ dobrze przykryte, a powierzchnia pola
jest odporna na zaskorupianie. Dziêki dobremu kontaktowi
nasion z gleb¹ i podsi¹kaniu wody w œladach zgêszczonych
pierœcieniami wa³u wschody s¹ wyrównane. W badaniach
stwierdzono, ¿e rozstaw rzêdów mieœci³ siê w zakresie 11,8-
13,3 cm, a g³êbokoœæ siewu w zakresie 3,2-4,5 cm. Agregat
uprawowo-siewny, podobnie jak narzêdzie przednie, wypo-
sa¿ony jest w ekrany boczne, które utrzymuj¹ spulchnian¹
glebê w pasie roboczym i zapobiegaj¹ powstawaniu zbyt
du¿ych nierównoœci na styku kolejnych przejazdów roboczych.

Rys. 10. Redlice siewnika ustawione s¹ w œladach pierœcieni
wa³u
Fig. 10. Coulters are arranged in the footsteps of the shaft rings

Rys. 9. Ko³a i wa³ pierœcieniowy ustalaj¹ g³êbokoœæ robocz¹
agregatu uprawowo-siewnego
Fig. 9. Wheels and ring shaft set the working depth of the tilling-
and-sowing unit
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Tab. 1. Charakterystyka techniczna zestawu uprawowo-siewnego
Table 1. Technical characteristics of the tilling-and-sowing set

Wnioski

1. Agregat uprawowo-siewny mo¿e byæ eksploatowany
samodzielnie lub w zestawie z narzêdziem przednim, co
umo¿liwia dostosowanie jakoœci uprawy do warunków
glebowych.

2. Narzêdzie przednie w wersji brony talerzowej jest przy-
datne na polach z du¿¹ iloœci¹ resztek po¿niwnych, a w wer-
sji kultywatora na polach wymagaj¹cych g³êbokiego
spulchnienia.

3. Narzêdzie przednie poprawia jakoœæ pracy agregatu
uprawowo-siewnego nawet przy jego mniejszej g³êbokoœci
roboczej.

4. Agregat uprawowo-siewny, dziêki ustawieniu talerzy,
pierœcieni wa³u i redlic siewnika w takiej samej podzia³ce
poprzecznej, zapewnia równomierny siew.

Bibliografia

[1] Goœliñski M., £owiñski £., Szeremet E.: Badania
laboratoryjno-polowe zestawu uprawowo-siewnego o sze-
rokoœci roboczej 4 m, w aspekcie oceny jakoœci
doprawienia gleby i wysiewu nasion w ró¿nych
konfiguracjach roboczych i warunkach polowych.
Sprawozdanie, PIMR, Poznañ, 2012.

[2] P³ocki K.: Uprawa przed ci¹gnikiem. Rolniczy Przegl¹d
Techniczny, 2009, nr 4, s.42-43.

[3] Talarczyk W., Zbytek Z., Goœliñski M.: Ocena narzêdzia
przedniego stosowanego w zestawie uprawowo-siewnym.
Journal of Research and Applications in Agricultural
Engineering, 2011, Vol. 56 (4), s. 165-170.

[4] Talarczyk W.: Uprawiæ i zasiaæ. Rolniczy Przegl¹d
Techniczny, 2009, nr 3, s.48-52.

FIELD STUDIES OF THE TILLING-AND-SOWING SET

Summary

Prototypes of front tool and rear aggregate which form a tilling-and-sowing set are presented. Machine was developed in the target
oriented project, in collaboration of Industrial Institute of Agricultural Engineering in Poznan with the company BURY Farm
Equipment. The results of field tests of prototypes are shown in terms of functionality and performance.

: tillage machines, prototypes, front tools, back units, tilling- and -sowing sets, field investigationKey words
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