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W sprawie badati nad oporanii orki 

W ostatnich 2 latach z inicjatywy Sekcji Maszyn Rolniczych IV Wy
dzialu PAN, Komitet Nauk Rolniczych PAN sfinansowal badania wst~p
ne majqce na celu prob~ sporzqdzenia mapy opor6w gleb stawianych przy 
pracy narz~dziom rolniczym, a prz·ede wszystkim ·plugom. 

Zagadnienie to ma bardzo istotne znaczenie ekonomiczne, prowadzi 
bowiem do ustalenia zar6wno niezb~dnych dla r6znych teren6w typ6w 
narz~dzi, jak r6wniez typ6w ciqgnik6w, pozwala te.z na ustalenie norm ro
boczych odzwierciedlajqcyoh prawdziwe warunki pracy, a eo za tym idzie 
najbardziej sprawiedliwych. W kons,ekwencji sporzqdzenie takich map 
pozwoliloby osiqgnqc znaczne efekty gospodarcze w ro]nictwie i przemy
sle maszynowym dostarczajqcym mu narz~dzi i ciqgnik6w. 

Jak wiadomo, badania nad oporami orki majq za sOlbq oowaznq tra
dycj~, i dosc szczegblowe opracowani.a naukowe. Goriaczkin w swoich 
pr.acach nad oporem plug6w, opartych na 1bardzo powaznym materiale do
swiadczalnym wyprowadzil og6lny wz6r o postaci: 

P = G.f + k. a. b + E a. b. v 2, 
w kt6rym: 

P - sila potrzebna na poruszenie plug.a w kg; 
f - wsp6lczynnik przesuwania narz~dzia w otwartej bruzdzie bli

ski wsp6lczynnikowi tarcia gleby po metalu; 
G - ci~zar pluga kg; 
k - wsp6lczynnik oporu orki okreslany eksperymentalnie dla kaz-

dej .gleby kg/m2 ; 

a - .g:t:~bokosc orki m; 
b - szerokosc robocz.a pluga m; 
E - ws,p6lczynnik empiryczny kg sek 2/m4; 
v -- szybkosc n.arz~dzia w m/sek. 
Poniewaz szy.bkosc ruchu pluga jest niem.al ustalor:.a dla wszelkich 

typ6w gleb, zas ciErzar pluga uznac mozemy w przyblizeniu za proporcjo: 
nalny do przekroju roboczego a x b (przynajmniej dla plug6w podobneJ 
konstrukcji), mozemy przyjqc przybli.zony roboczy wz6r w postaci: 

P = k'a.b, 
w kt6rym k' stanowi specyficzny dla d.anej gleby wsp6Jczynnik ustalony 
empirycznie. 

Tak wi~c wspomniane na wst~pie badania mialyby w ostat'ecznym ce
lu sporzqdzenie m.apy· wsp6J:czynnik6w k' dla calego kraj u, jako materialu 
Wyjsciowe.go dla sporzqdzenia ewentualnych norm.atyw6w r6.znego ro
dzaju. 
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Wsp6lczynniki k' ·byly juz niejednokrotnie okreslane drogci ekspery
mentalnci, a to przez dynamometryczne okreslenie sily pocicigowej P, przy 
znanych parametrach a i b. 

Tak wi~c mozna iby tci samci drogci podejsc do sporzcidzania m.ap opo
r6w orki. Jezeli jednak zwazymy, ze r6znorodnosc gleb i ich rozdrofbnie
nie w naszym kraju sei znaczne, ·ze k' w wielkim stopniu zalezy od wilgot
nosci roli i stanu, w jakim znajdowala si~ przed orkci, na ktbry sklada si~ 

· z.ar6wno ostatni plon, zes,p6l uprawek, nawoz,enie itd., to praktycznie bio
rcic ilosc koniecznych dla wykonania szczeg6lowej mapy pomiar6w jest 
olbrzymia. Trzeba dodac, ze pi~trzci si~ tu zasadnicze trudnosci. Pomiary 
powinny byc wykonywane w pewnych odpowiadajcicych terminom nor-

. malnej orki okresach, przy r6znych, trudnych do jednoczesnego ustal,enia 
parametrach. Z drugiej strony sei tez powazne trudnosci natury technicz
nej. Przy znacznej liczrbie jednoczesnie wykonujcicych pomiary zespol6w 
zachodzi koni,ecznosc wyposazenia ich w dostatecznie dokl.adne dynamo
metry. Jednak tanie i pewne w uzyciu dynamometry spr~zynowe z zasady 
zawodzci w warunkach pomiar6w polowych, ,gdyz wstrzcisy, jakim sei one 
poddawane, powodujq skoki wskazo-wek o amplitudzie uniemozliwiajcicej 
nawet bardzo niedokladne ustalen1e sredniej. Istniej qce odpowiednie do 
tego celu dynamom,etry hydrauliczne wzgl~dnie elektryczn_e sei niezmier
nie kosztowne, trudne w obsludze i wym~gajace znakomitej konserwacji. 

Mozliwosci produkcji w kraju, jak r6wniez importu takich dynamo
metr6w sei stosunkowo niewielkie, .a zao~atrzenie w nie wi~kszej liczby 
ekip niemozliwe. 

Dlatego tez kierunek zamierzonych prac byl inny. Postawiono sobie 
jako cel zbadanie ewentualnych korelacji pomi~dzy latwymi do zmierz~: 
nia cechami gleby, a wsp6lczynnikiem k'. Ustalenie tego rodzaju korelacJ~ 
pozwolBolby na zaopa trzenie plac6w,ek -terenowych w przyrzcid, czy tez 
zesp6-l przyrzcid6w pozwalajcicy na szyibkie i proste okreslenie przyhlizo
nego oporu orki na dowoLnym p-laskim terenie (w warunkach g6rskj ch na
lezalolby bowiem uwzgl~dnic zmiany oporu wynikaj cice z nachy lenia po
wierzchni pola). Mozna tu jako pewnci an.alogi~ podac np. pomiar aktualne-
go PH 1ndykator6w. . 

J est rz,eczci oczywistci, ze prowadzono uprzednio szereg tego rodzaJU 
bad.an i stworzono r6zne pr.?yrzcidy majcice na celu wyznaczenie tej kore
lacji. Sei to w zasadzie, niemal bez wyjcitku, r6znego rodzaju penetrometry, 
w kt6rych mierzy si~ op6r wciskania ustalonej bryry w ziemi~, bcidz to 
pod wplywem obcicizenia statycznego, bc1,dz tez dynamiczne.go, sq tez urzcl
dzenia dzialajcice na zasadzie pomiaru momentu obracajcicego okres~oi;•e
go ksztaltu sond~ w ziemi. Ksztalt sond bywa najrO'zrnaitszy, od sto.zkoW 
zaczynaj cic, a koiiczcic na ksztaltach iblizonych do powi·e:rzchni ro boczych . 
plug6w. 

W okresie 2-letnich badaii przeprowadzono liczne pomiary przy porno
cy tych przyrzcid6w, por6wnujcic ich wyniki z pomiarami dynamo,rn~
trycznymi plug6w pracujcicych w ujednostajnionych -dla wszystkich e~ip 
warunka-ch. Niezaleznie od tego starano si~ iprzeprow.adzic mozliwie Jak 
naj.szersze badania .gleb poddanych pr6bom, dla ustalenia ewentual.nych 
mozliwych korelacji. · -

Wyniki tych lbadaii znalazly oddzwi~k w kilku artykulach zamieszczo: 
nych w ,,Mechanizacji Rolnictwa", a reprezeptujcicych dq.sc r6zne stano 



' i 
W sprawie badan nad oporami orki 75 

wiska autor6w, wahaj.qce si~ od zalecania masowych pomiar6w dynamo
metrycznych, az do zapr:oeczania celowosci jakichkolwiek na szerszq skal~ 
prowadzonych doswiadczen, a zalecaj qcych gruntowne przepracowanie 
teorii opor6w i metodyki pomiaru. 
. Niezawodnie dwuletni okres hadan, jak r6wniez znajomosc publiko

wanych w tym czas1e material6w obcych (gl6wnie radzieckich), pozwala 
stwierdzic, .ze na podstawie przeprowadzonych hadan nie mozna uznac 
za stwierdzonq korelacji pomü~dzy wskazaniami jakiego bqdz z istniejci
cych aparat6w, czy tez :zJbadainych wlasnosci gleb, a rz·eczywistym oporem 
orki. R6wniez pr6hy podstawiani2. z.mierzonych wartosci do niejedno
krotnie niezwykle skomphkowanych wzor6w empirycznych nie pozwa
lajq uznac ich jako sluszne. Oczywiscie trzeba si~ z.astrzec, ze dla ,vypad
k6w skrajnych pewna korelacja istnieje, jednak jest to sprawa oczywista 
i bez znaczeinia, poniewa.z mozliwe zmiany k' majq si~ do siebie jak 1 :5. 

Natomiast wyniki badan, w kt6rych zaznacza si~ scisl-ejsza korelacja, 
dysponujq bqdz zby,t malym materialem faktycznym, lub budzci powaz
ne zastrzezenia metodyczne. 

Wydaje .si~ zatem, ze dalsze szukanie drogi w ten spos6b nie moze do
prowadzic do celu. W trakcie pr6b hadano n1,emal wszystkie wazne cechy 
gleb, zar6wno chemiczne, fizyczne, jak i mechaniczne, a nawet takie, kt6-
re dotychczas nigdy dla cel6w rolniczych nie byly okreslane. 

Mozna sqdzic wi~c, ze zachodzi z.aleznosc wsp6lczynnika oporu od 
znacznej lic2iby czynnik6w i to w spos6b prawdopodobnie niezmierinie zlo
i:ony. 

Zaden z dyskutant6w nie neguje celowosci oparcia w przyszlosci norm 
na ustalonych wsip6lczynnikach oporu. J ednak wydaje si~ rzeczq oczywi
stci, ze metoda ustalania tych wsp6kzynnik6w musi byc wypracowana tak 
dalece, 1by wsp6lczynniki byly pewne w ogromnej wi~kszosci przypadk6w 
i by ich dynamik~ uzaleznionci od zmiennych czynnik6w mozna byl,o do
statecznie scisle przewidywac. 

Tego zas rezultatu nie uda si~, moim zdaniem, osiqgnqc w obecnej fa
zie przez jakiekol~iek bqdz ,masowe (w sensie obj~cia nimi kraju) badania. 
Niezaprzeczonym osiqgni~ciem przeprowadzonych prob jest stwierdzenie 
tego faktu. 

Dla .rozwiqzania zagadnienia nalezy skoncentrowac si~ na zbadaniu 
istoty procesu odksztalcen gleby zachodzqcych w czasie ork~ i. anal~zy 
wplywu na nie rozmaitych czynnik6w. Jest ,to faza pracy, w ktoreJ powLn
ni wziqc udzial przede wszystkim gl,eboznawcy, chemicy, fizycy, matema
tvcy, specjalisci od mechaniki grunt6w. I ,przekonany jestem, ze doprowa
dzic one muszq do realnych rezultat6w, aczkolwiek mogq ibyc uj~te nie
jednokrotnie w spos6b niezwykl,e skomplikowany. Wiemy, ze w przeszlo
sci wielu wybitnych uczonych cofn~lo si~ przed takim uj~ciem t~matu. 
Proces -odksztalcenia gleby na powierzchni narz~dzia nie dawal s1~ roz
wüizac klasycznymi metodami matematyki. 

Dzis jednak sytuacja ma .si~ inaczej. Pracujemy w czasach, gdy -elek
troinowe maszyny liczctce umozliwiajq rozwiqzanie wielu zagadnieii do
tychczas niemozliwych do rozwü1zania. Trzeba przelamac powszechne 
Przekonanie, ze dla roLnictwa, a dla maszyn rolniczych w szczeg6lnosci, 
nadajq si~ j,edynie metody pry~itywne i proste. Nieraz praktycznie naj_
prostsze roz~Niqzania otrzymuje .si~ niezmiernie zlozonymi metodam1, 
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Procesy zachodzqce w mater1alach tak zmiennych jak gleba nie dadzq si~ 
rozwiqzac w sposob prosty, zas autor z wlasnego doswiadczenia, zdo,byte
go przy badaniu zj awisk tego wlasnie typu, wi,e j ak uzycie np. maszyn 
elektrycznych ulatwia, a nieraz po ,prostu umozliwia prac~. 

Byc moze, ze trzeba b~dzie kilku lat, 1by zagadnienie zostalo rozwici
zane, lecz dopiero w oparciu o tego rodzaju material mozn.a b~dzie sl<Le
row.ac licznq rzesz~ mechaniz.ator6w do pracy nad skonfrontowaniem 
otrzymanych wynik6w z r6znymi w.arunkami w terenie i nad praktycznym 
dostosowaniem ich do potrzeb kartograficznych i normatywnych. 

Czy tego rodzaju badania pod~tawowe prowadzic nalezy jednoczesnie 
w kilku osrodkach? Wydaje si~, 22 jest to nie tylko niecelowe, lecz i nie
moziiwe. Wymagac one b~dct koncentracji i znacznego wysilku naukowe
go, licznych przyrzq.d6w i material6w pomocniczych, ktörych nie powin
nismy rozpraszac. Wydaje si~, ze powinien to byc jeden z kluczowych 
problemow naukowych wl.asciwego instytutu i tarn tylko wykonany byc 
moze szyibko i poprawnie. N atomiast wspomnian.a koncowa faza pracy 
powinna byc przeprowadzona na j.ak najszerszej bazie. 


