
JOZEF NOYSZEWSKI 

Кой i konny pług leśny 

Ga robocza koni mimo postępującej motoryzacji stanowi wciąż jesz- 
— cze poważną pozycję w bilansie siły pociągowej używanej do prac 
leśnych. Szczególnie często siła ta jest wykorzystywana do przygotowa- 
nia gleby pod uprawy leśne. Wprawdzie praca wykonywana za pomocą 
ciągnika jest szybsza i tańsza niż przy pomocy koni, nie wszędzie jed- 
nak siła ta na terenach leśnych może być stosowana. Przeszkodę sta- 
nowią tu małe powierzchnie, trudne dojazdy, za strome stoki, krótkie 
odcinki pracy itp. tereny, na których praca ręczna może być w najlep- 
szym razie zastąpiona pracą konia. 

Najpowszechniej używanym narzędziem do przygotowania gleby 
jest pług leśny; zadaniem jego jest zdzieranie pokrywy gleby i odkłada- 
nie jej w postaci cienkiej skiby na jedną lub dwie strony wyorywanej 
bruzdy. Narzędzia te, jako przystosowane do orania gleby zawierającej 
sporą ilość pniaków i korzeni, niejednokrotnie dość grubych, muszą być 
bardzo mocne, aby mogły pokonywać przeszkody terenowe i opory 
gleby. | | 

Potrzeba dostosowania pługów leśnych do specjalnych warunków 
pracy powoduje, że sprzęt ten jest z reguły bardzo ciężki o dużym opo- 
rze bezwładności, wymagający do wprowadzenia go w ruch użycia 
znacznej siły. 

Jak wiadomo, orka na terenach leśnych prowadzona przy pomocy 
koni nie przebiega w sposób jednostajny. Mimo przystosowania pługów 
do przechodzenia przez nieustępliwe przeszkody, zachodzą częste przy- 
padki zaczepiania o pnie lub korzenie, co z kolei wywołuje przerwy 
w pracy. Zmienność oporów w czasie pracy, a przede wszystkim potrze- 
ba użycia wzmożonej siły przy każdorazowym ruszaniu z miejsca, zmu- 
szają pracujące konie do ciągłej zmiany wysiłku. Praca w takich wa- 
runkach staje się bardzo ciężka, wyczerpująca i prowadzi do szybkiej 
utraty zdolności roboczej koni. 

By zapobiec zbyt szybkiemu męczeniu się koni, do pługa zaprzęga 

się większą ich ilość bez przeanalizowania celowości takiego postępowa- 
nia i możliwości zastosowania urządzeń zmniejszających wysiłek i zmę- 
czenie koni. 

Wiąże się też z tym zjawisko zachodzące w wielu okolicach, że 
chłopi niezbyt chętnie używają swego sprzężaju do orki pasów w wa- 
runkach leśnvch i w związku z tym wiele prac możliwych do wykona- 
nia trakcją konna, w warunkach nieodpowiednich dla ciągnika, wy- 
onuje się w dalszym ciągu sposobem ręcznym. 
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Do przygotowania gleby przy uzyciu trakcji konnej przeznaczony 
jest pług leśny typu PGL III, przystosowany do warunków lekkich 
na terenach niżowych. Opinie wyrażane o tym pługu przez użytkowni- 
ków podają, że jest on zbyt ciężki dla sprzężaju, wymaga bowiem 
użycia 3—4 koni z wymianą ich po upływie 4—5 godzin pracy. 

Opinie te składają do rozpatrzenia czynników mających zasad- 
niczy wpiyw na uzyskanie możliwie największej wydajności pracy. 
i zachowanie kondycji konia, użytego do przygotowania gleby na tere- 
nach leśnych. Czynnikami tymi są: siła uciągu konia, jako energia wy- 
twarzana przez silnik żywy, opory stawiane przez pług w czasie pracy 
oraz urządzenia ułatwiające pracę konia. 

Jak wiadomo, konie różnią się między sobą pod wieloma względami 
i stąd wynika ich rozmaita zdolność robocza i wydajność pracy, zazna- 
czająca się nawet wówczas, gdy porównuje się konie jednego typu. 
Wydajność pracy zależy bowiem od takich czynników, jak ciężar konia, 
stan zdrowia, budowa, wiek, odżywianie, przyzwyczajenie do danego 
rodzaju pracy itp., i dlatego też używane do orki zaprzęgi dają rozmaite 
elekty pracy. Największą wydajność pracy zaprzęgu uzyskuje się przy 
stosowanej pewnej średniej sile, średniej prędkości i przy średnim 
czasie pracy. 

Należy tu przypomnieć, że siła uciągu konia uzależniona jest od 
jego ciężaru; zależność tę określa się wzorem: Pu = (0,11 Q+ 12) kG— 
gdzie (QQ oznacza ciężar konia. Najczęściej spotyka się konie o ciężarze 
od 300 do 700 kg z tym, że dla koni lekkich przyjmuje sie ciezar 
300—400 kg, dla średnich 400—600 kg, dla ciężkich 600—800 kg, a dla 
bardzo ciężkich — 800 kg. | | 

Zgodnie z podanym wzorem konie mogą rozwijać zależnie od przy- 
należności do poszczególnych grup przeciętną siłę uciągu: konie lek- 
kie — Pu = (0,11 X 350 + 12) kG = 505 kG, konie średnie — 
Ри = (011 X 500 + 12) kG = 67 KkG, konie ciężkie — Pu 
= (0,11 X 700 + 12) kG = 89 kG. Koń o ciężarze 800 kg ma przeciętną 
siłę uciągu 100 kG. Wykazywaną siłę koń może zwiększyć dwukrotnie, 
jednak przez bardzo krótki okres czasu. Największą siłę uciągu rozwija 
w momencie ruszania z miejsca, tzn, gdy jego prędkość jest równa 0. 

W praktyce należy przeważnie liczyć na przeciętną siłę uciągu, 
jaką reprezentują konie o średnim ciężarze, tj. około 65 kG. Wynikająca 
stąd moc konia wynosi przeciętnie od 0,6 do 1,0 KM przy uciągu prosto- 
linijnym. Konie o ciężarze większym dysponują większą mocą, np. 
koń o ciężarze 800 kg, dysponujący siłą pociągową 100 kG i poruszają- 
cy się z szybkością 4,5 km/godz., ma zgodnie ze wzorem: 

P.V 100X4,5 

070 m0, 1 RM. 
о W miarę wzrostu prędkości ruchu konia następuje zmniejszenie 
jego użytecznej siły, dlatego też im większy jest wysiłek pracującego 
konia, tym mniejsza jest jego prędkość. 

Przeciętna prędkość ruchu konia waha się w granicach od 0,9 do 
1,3 m/sek, czyli od 3,24 km/godz. do 4,68 km/godz. Zależna jest ona od 
cięzaru I wzrostu konia. Największą prędkość rozwija koń, gdy jest bez 
obciążenia, tzn. gdy jego siła uciągu jest równa 0. Największa wydaj- 
ność pracy konia zachodzi przy uciągu w kierunku prostolinijnym. 
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Koń może pracować w ciągu doby średnio od 8 do 10 godzin. Ko- 

nieczne są jednak regularne odpoczynki, zwykle 10—15 minut na każde 

50—60 min. pracy, z przerwą na karmienie po każdych 2—3 godz. pracy. 

Po dłuższych okresach pracy należą się koniowi dłuższe odpoczynki. 

Przedłużenie dziennego okresu pracy przy umiarkowanym przecią- 

żaniu konia pracą, jak to się dzieje w okresie nasilenia robót, np. 

polnych, nie jest szkodliwe, gdyż kon ma zdolność do chwilowego lub 

okresowego zwiększenia wysiłku. Późniejsze odpowiednie odżywienie 

i odpoczynek umożliwiają mu powrót do pełnej sprawności. 

Zmuszanie koni do zbyt intensywnej pracy doprowadza do ich prze- 

męczenia, a po dłuższych okresach takiej pracy koń traci kondycję 

nawet przy forsownym odżywianiu. Podobnie praca w nieodpowied- 

nich warunkach może doprowadzić konia do całkowitej utraty zdolno- 

ści roboczej nawet mimo dobrego odżywiania. Może mieć lo miejsce 

przede wszystkim w pracach przy przygotowaniu gleby w warunkach 

gruntów zapniaczonych i silnie przerośniętych korzeniami. 

Jak wyżej wspomniano, narzędziem pracy konia przy przygotowaniu 

gleby jest pług leśny typu PGL III. Pług ten powinien być używany 

w warunkach ustalonych w zasadach techniczno-hodowlanych, obowią- 

zujących w państwowym gospodarstwie leśnym, czyli na glebach leś- 

nych typu boru suchego i świeżego, przy średniej pokrywie, a więc 

w warunkach słabego i średniego zachwaszczenia, zapniaczenia i ukorze- 

nienia. Pierwowzór tego pługa wytypowany do produkcji w 1952 r. 

jako pług racjonalizatorski ma następujące zasadnicze cechy: typ pługa 

Eckerta, krój talerzowy, szerokość bruzdy 48 cm, ciężar całego pługa 

154 kg, w tym ciężar przodka (koleśnicy) 31 kg, ciężar bez przodka 

123 kg, wymagana trakcja sprzężajna — 2 konie. Od r. 1945 do 1952 T. 

pługiem tym wyorano powierzchni rolnych 190 ha, powierzchni leś- 

nych lekkich 95 ha. Dokonane w 1952 r. pomiary oporu w warunkach 

lekkich wykazały wartość wahającą się do 130 kg. 

Próby z ciągnikiem Zetor 25 K oraz z zaprzęgiem 4 i 2-konnym 

wykazywały wtedy odkładanie skib bardzo dobre i dobrą statyczność 

poprzeczną, a stąd łatwe prowadzenie: pług posuwał się równo bez 

pomocy człowieka (między innymi dzięki płozom i nieruchomemu uchu 

u nasady grządzieli). Pług omijał lub przechodził przez przeszkody w po- 

staci pni i grubych korzeni. Jako pług konny wydawał się najlepszy 

ze wszystkich pługów Eckerta przy użyciu w różnych warunkach: 

w cięższych — z zaprzęgiem czterokonnym, w lekkich — z zaprzęgiem 

dwukonnym. Pług odznaczał się budową silną, lecz prostą. Podane 

cechy zdecydowały w roku 1952 o podjęciu produkcji tego typu płu- 

gów w skali krajowej. 

- Przy wyorywaniu pasów, dokonywanym przy pomocy obecnie pro- 

dukowanych pługów leśnych PGL III, opory i ich zmienność w glebie 

leśnej nie były jeszcze u nas szczegółowo badane. Wzrokowo jednak 

można stwierdzić, że są one dość znaczne, skoro wymagają stosunkowo 

silnego sprzężaju i doprowadzają do częstych i nagłych zahamowan 

pługa, nagłych zrywów i zmiennej prędkości poruszania się koni. 

W każdym bądź razie praca ta przebiega inaczej, niż to ma miejsce 

na glebach w uprawie rolnej, gdzie ruch konia ciągnącego pług i jego 

wysiłek jest bardziej równomierny wskutek jednakowego oporu, jaki 

stawia gleba pozbawiona naturalnych przeszkód. 
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Ostatnio na terenie Stacji Doświadczalnej IBL w Białobrzegach 
zostały zebrane ciekawe dane w odniesieniu do pracy pługa PGL III, 
które nabierają swej wyrazistości w porównaniu z innymi pługami 
leśnymi. Porównawcze pomiary dynamometryczne przeprowadzono 
w jednakowych warunkach pracy: na zrębie zupełnym, o glebie zapnia- 
czonej, przerośniętej korzeniami i pokrywie średniej na siedlisku boru 
świeżego przy głębokości orki 5—12 cm. Pomiary odczytywano z taśmy 
samopiszące; dynamometru, przy czym w różnych przypadkach stwier- 
dzone zostały znaczne różnice oporów wywołane przechodzeniem pługa 
przez pniaki, korzenie lub pokrywę i wynikające ze zmiany głębokości 
orki. Próby przeprowadzano przy zastosowaniu różnego typu sprzętu. 
Zestawienie podaje średnie orientacyjne dane z dokonanych pomiarów 
pracy różnych typów pługów i stosowanego uciągu (tabela). 

  

  
  

  

  

    

Tabela 1 

Rodzaj uciągu Rodzaj sprzętu Rodzaj pracy Ciężar Średnie opory | | | kg oleby kg 

"m | | | 
Uciao mech. ' Pług PGL I orka na głębo- 650 | 600 

kość 12 cm | 
| szer. 60 cm | | 

| | | 

Pług PGL Il P 450 800 
| 

,. Pług „Waldmeister' 7 450 | 700 

| 
, ' Pług PGL III orka na głębo- 180 | 350 

| kość 10 cm | 
| szer. 40 cm 

Uciąg konny | Pług PGL III ,, 180 450 

mech Plug, „Waldmeister'| orka na głębo- 1200 
i pogłębiacz kość 12 cm 
typu Matusza i szer. 60 cm 

oraz spulchnie- 
nie na 25-30 cm 

,, mech. Pogłębiacz ałębokość 500 
Matusza spulchnienia 

25 — 30 cm |     
Pług PGL III przy uciągu mechanicznym pracował dobrze, przy ucią- 

gu konnym natomiast praca wykazywała szereg usterek i przerw 
w ciągłości orki: opory w skrajnych przypadkach przy trakcji konnej 
dochodziły do 1000 kG, a nawet wyżej. Próba przeprowadzona została 
przy użyciu jednej pary koni, dla której opory pługa okazały się zbyt 
trudne do pokonania. 

Z porównania pracy pługa PGL III z pracą innych pługów wynika, 
że np. pług PGL I stawia mniejszy opór niż wynosi jego ciężar, co zaś 
do pługa PGL III opór wynosi nieomal dwa razy więcej niż ciężar tego 
pługa; przy użyciu trakcji konnej jeszcze większy z powodu ciągłych 
zrywów koni. Pomijając kwestię szerokości orki można przyjąć, że na 
stosunkowo duży opór pługa PGL III wywierają zasadniczy wpływ takie 
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czynniki, jak nieodpowiednia konstrukcja, brak podrzynaczy oraz budo- 
wa samych odkładnic. Przyjąć można, że dla właściwie skonstruowane- 
go pługa PGL III opór ten powinien być dużo mniejszy i wahać się 
średnio w granicach 130—180 kG. 

Dane te trzeba porównać z siłą uciągu.konia. Jak wyżej podałem, 
konie o średnim ciężarze własnym 400—600 kg wykazują siłę uciągu 
równą ok. 67 kG. W praktyce należy liczyć przeważnie na taką właś- 
nie przeciętną siłę uciągu, ponieważ w naszych warunkach jest ona naj- 
liczniej reprezentowana. 

Siła uciągu koni w zaprzęgu jest mniejsza. Z danych zaczerpniętych 

z literatury dotyczącej mechanizacji rolnictwa wynika, że siła uciągu 

2 koni pracujących w jednym zaprzęgu jest około 10/0 mniejsza niż 

siła tych samych koni pracujących oddzielnie. Siła uciągu 3 koni 

zmniejsza się o 14/0, 4 koni — o około 230/, zaś 6 koni o około 62% 

(T. Nowacki — Zarys maszynoznawstwa rolniczego, tom II, str. 12). 

Jeżeli przyjąć dane liczbowe dla przeciętnej siły uciągu konia 

67 kG, siła sprzężonego uciągu 2-konnego wynosi 120,60 kG, 3-konne- 

go — 179,86 kG, 4-konnego — 207,36 kG oraz 6-konnego — 152,76 kG. 

Z danych tych — przy założeniu, że siła i opór narzędzia w czasie 

pracy musi się równoważyć — wynika, iż do uciągu pługa PGL III nie 

wystarczają nawet'4 przeciętnie silnie konie. Potwierdza to słuszność 

opinii wyrażanych przez praktyków. By pokonać duży przeciętny орог 

(350-—450 kG), zaprzeg 4-konny musi pracowac ze zdwojona siłą, nie 

może więc dać dobrych efektów pracy, tym bardziej, że możność do- 

brania do uciągu pługa 4 bardzo silnych koni należy do rzadkości. 

Powyższe wyliczenia przemawiają za potrzebą obniżenia przy pro- 

dukcji pługów konnych PGL III ich ciężaru, a przede wszystkim znacz- 

nego zmniejszenia oporu; wówczas nastąpi dostosowanie ich do ekono- 

micznie uzasadnionego zaprzęgu dwu- lub trzykonnego. Złagodzenie opo- 

rów w pługach PGL III jest możliwe przez nadanie elementom konstruk- 

cji korpusu pługa kształtów opływowych. Postulat ten szczególnie 

odnosi się do odkładnic, które wydają się za bardzo odgięte do przodu, 

co w znacznym stopniu potęguje opór pługa. 

Dotychczasowa nieodpowiednia budowa pługa prowadzi do nie- 

właściwego używania tego narzędzia do trakcji motorowej. Wspomnieć 

należy, że dla ochrony pługów nie wyposażonych w wyłączniki auto- 

matyczne przy pracy w warunkach gruntów zapniaczonych bardziej 

korzystne jest użycie siły końskiej niż ciągnika. Jak wiadomo, na 

terenie zapniaczonym lub kamienistym powstają częsie zahamowania 

przy natknięciu się pługa na przeszkodę. Natychmiastowe zatrzymanie 

się koni w zasadzie zapobiega powstawaniu poważniejszych awarl 

w postaci np. rozerwania elementu konstrukcji pługa. Inaczej jest przy 

pracy motorowej. Ciągnik, pracuje z większą prędkością i większą 

mocą, nie reaguje na przeszkodę; pokonuje opór siłą, doprowadzając 

sprzęt niekiedy do bardzo poważnej awarii i czyniąc go nieprzydatnym 

do dalszej pracy. Zachodzą też przypadki niewłaściwego stosowania za- 

przęgów wielokonnych do pługów trakcji motorowej. | 

Wobec trudności zharmonizowania wysiłków poszczególnych koni 

przy takim zaprzęgu, nawet w warunkach bardziej sprzyjających, jak 
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np. na roli, sumaryczna siła uciągu jest dużo mniejsza niż suma sił ucią-- 
gu ustalona dla każdego z koni osobno. | 

Odpowiednie wykorzystanie siły uciągu koni przy przygotowaniu 
gleby uzależnione jest również od rozwiązania 'zagadnienia ulżenia 
w pracy koniom. Siła uciągu koni przenoszona jest na pług za pomocą: 
uprzęży, orczyków lub orczycy. 

Ważną rolę gra tu uprząż, która musi być wykonana tak, by nie 
krępowała ruchów konia, ściśle doń przylegając, w przeciwnym bo- 
wiem razie nie pozwala na odpowiednie wyzyskanie siły uciągu, obni- 
ża wydajność pracy, powoduje otarcia i odparzenia, wymagające nie- 
kiedy długiego leczenia. 

Do uciągu narzędzia przez parę koni jest stosowana orczyca trój-- 
dzielna. Na głównym jej ramieniu zaczepione są dwa orczyki w punk- 
tach jednakowo odległych od środka belki. Umożliwia to obu koniom 
rozwinięcie tej samej siły uciągu. Zaczepy te można regulować stosow- 
nie do siły koni w przypadku, gdy siła ta jest różna. 

Szybkie lub awałtowne zmiany 
oporów, wpływające  nieko-- 
rzystnie na sprawność koni i 

  

| m całość sprzętu są łagodzone: 
SA przez służące do tego celu 

| | urządzenia sprężynujące, tzw. 

zał | nw moderatory, które włącza się. 
| — między postronki i orczyki 
|| q— (moderatory sprężynowe) lub: 
| je tez miedzy hak zaczepowy na- 

rzedzia i ogniwo orczycy (mo- 
| deratory resorowe). Sprzęt 
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ten znany w rolnictwie nie jest 
dotychczas używany w pra- 

"W cach leśnych. W czasie pracy 
A sprężyna moderatora jest na- 

pięta proporcjonalnie do siły 
pociągowej i pokonywanych 
oporów. Jeśli opór nagle 
wzrośnie, to najpierw rozciąga 

Ryc. 1 a) moderator sprężynowy, b) orczyca  sję dodatkowa sprężyna i nie 
trójdzielna z armortyzatorami, c) moderator dopuści, by szarpnięcie w całej 

resorowy dołączony do pługa (о | 
swej sile przeniosło się na 

e konia. Po pokonaniu przejścio- 
wego oporu sprężyna wraca do poprzedniego napięcia. Oszczędność na 
sile przy amortyzatorach dochodzić może do 30%. 

Moderatory sprężynowe stosowane przy uciągu konnym są sporzą- 
dzone z drutu stalowego, zwiniętego wrzecionowato; są one zaopatrzo- 
ne w dwa ogniwka, za pomocą których mocuje się je między pług 
a ogniwo orczycy. Moderator resorowy stanowi zgięta wężowo stalowa 
listewka sprężyście ciągliwa. Jednym końcem jest ona na stałe zamoco- 
wana do pługa, drugi zaś koniec zaopatrzony jest w hak zaczepowy. 
Oba te urządzenia powodują złagodzenie szarpnieć w czasie pracy, 
a ponadto zabezpieczają pług przed takimi uszkodzeniami, jak zerwa- 
nie łańcuchów, skrzywienie grządzieli lub złamanie niektórych części. 
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Moderator resorowy może być stosowany przy pługach o uciągu 

motorowym, qdyż w znacznym stopniu łagodzi siłę uderzeniową pługa 

o przeszkodę. 
Moderatory sprężynowe mogą być łatwo sporządzone w sposób go- 

spodarczy, gdyż stanowią urządzenia o stosunkowo prostej konstruk- 

cji. Zastosowanie tych urządzeń wpłynie niewątpliwie na przedłużenie 

okresu użyteczności sprzętu, ochronę zdrowia koni używanych do ucią- 

gu pługów oraz lepsze wykorzystanie siły pociągowej koni. 

Z drugiej strony wskazane jest, zgodnie z poczynionymi doświadcze- 

niami, obecny pług PGL III używać — ze względu na jego ciężar 

i opór — do uciągu mechanicznego przy pomocy ciągnika Zetor 25 K. 

Ciągnik ten, poruszający się na zrębie na drugiej przekładni z prędko- 

ścią 5 km/godz., ma siłę uciągu równą około 700 kG, a więc zdolną 

pokonać opór nawet dwóch sprzęgniętych ze sobą pługów PGL III. 

W razie zabezpieczenia w wyłączniki automatyczne przy równoczesnej 

osłonie tarczy trzusła odbojnicą można w ten sposób uzyskać bardzo 

sprawny i ekonomiczny zestaw do przygotowania gleby. 

Powyższe wywody dają się streścić w następujących wnioskach: 

1. Mimo, że przy postępującej motoryzacji prac przy przygotowaniu 

gleby użycie siły uciągu koni będzie stale malało, na terenach niedo- 

stępnych lub nieodpowiednich dla pracy maszynowej będzie ono nadal 

aktualne. | 
2. W związku z potrzebą posiadania pługa konnego dla warunków 

lekkich należy utrzymać produkcję pługa typu PGL III takiej kon- 

strukcji, by do jego uciągu wystarczała jedna para koni. | 

3. Ма opór pługa w glebie zasadniczy wpływ wywiera nie ciężar 

tego narzędzia, lecz jego budowa; dążyć zatem należy do nadania mu 

takiej konstrukcji, by stawiany opór nie przekraczał jego ciężaru. = 

4. Pług leśny przeznaczony do trakcji konnej powinien posiadać 

wszystkie udoskonalenia wprowadzone do pługów leśnych motoro- 

wych (np. odbojnicę, śrubową regulację głębokości orki, wózek do 

wyważania korpusu pługa z ziemi itd.), i mieć przy tym cechy pługów 

samochodowych, tj. nie wymagających stałego prowadzenia. 

5. Przy używaniu trakcji konnej do uciągu pługów powinny być 

bezwzględnie używane amortyzatory sprężynowe, konieczne dla ochro- 

ny konia i sprzętu. 
6. Pługi leśne trakcji konnej powinny być stosowane tylko w wa- 

runkach lekkich, gdyż używanie do pracy w warunkach cięższych (bez 

odpowiedniego zabezpieczenia) prowadzi do awarii sprzętu 1 niezdat- 

ności jego do dalszej pracy. 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego dnia 3 lutego 1955 r.


