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Streszczenie 
 
Określono zmianę geometrii granicznie zużytych lemieszy płuż-
nych, stosowanych podczas orki gleb piaszczystych, przy dwóch 
stanach nawilgocenia gleby. Ocenie poddano lemiesze prze-
znaczone do pługów firmy Lemken, wytwarzane przez dwóch 
producentów. Stan granicznego zużycia lemieszy spowodowany 
był głównie zmianą ich obrysu, która w obu warunkach orki była 
zbliżona. Grubość elementów ulegała znacznie większemu zu-
życiu przy uprawie gleby bardziej wilgotnej. Świadczy to o od-
miennym, w zależności od wilgotności uprawianej gleby, prze-
biegu ścierania się lemieszy. Szerokości pasma zużycia wytwo-
rzonego na powierzchni przyłożenia lemieszy związana była  
z warunkami ich pracy i postacią konstrukcyjną elementów. 
 
Słowa kluczowe: lemiesze płużne, geometria zużycia, stan gra-
nicznego zużycia 

 
 
Wstęp 
Proces zużywania się lemieszy, a tym samym ich trwałość, kształtowane są 
przez geometrię elementów, zastosowany materiał i jego obróbkę cieplną, 
ewentualny sposób wzmocnienia, właściwości i stan środowiska pracy oraz 
parametry eksploatacyjne [Napiórkowski 2005; Owsiak 1998, 2000]. Przy tak 
dużej liczbie zmiennych zakres trwałości lemieszy jest bardzo szeroki [Ła-
bęcki 1995]. Odpowiedź na pytanie dotyczące trwałości danych lemieszy nie 
jest jednoznaczna, gdyż wartość tego parametru zależna jest od intensyw-
ności zmiany geometrii elementów, a ta z kolei związana jest z warunkami 
ich pracy. Należy tu podkreślić, że podczas użytkowania lemieszy zachodzi 
jednoczesne ścieranie materiału z powierzchni przyłożenia (prowadzące do 
zmniejszenia szerokości elementów i wytworzenia tzw. pasma zużycia na 
ich powierzchni przyłożenia), z powierzchni natarcia (wynikiem którego jest 
zmiana grubości elementów) oraz z krawędzi polowej. Zużyciu powierzchni 
przyłożenia i natarcia towarzyszy zaokrąglenie krawędzi tnącej lemieszy 
oraz zmiana konstrukcyjnego kąta przyłożenia. Tempo powyższych proce-
sów nie jest stałe ani równomierne, lecz zależne, przy założeniu stałych 
cech konstrukcyjnych lemieszy, od warunków glebowych i eksploatacyjnych. 
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Można przyjąć, że najszybciej postępująca zmiana kształtu użytkowanych  
w danych warunkach lemieszy będzie decydowała o osiągnięciu przez nie 
stanu granicznego zużycia. Należy dodać, że w określonej sytuacji, związanej 
z terminem agrotechnicznym orki i jej wymogami, użytkownik w trakcie uprawy 
swoich pól nie ma znacznego wpływu na szereg parametrów związanych  
z wykonywanym zabiegiem. Szczególnie dotyczy to składu granulometrycz-
nego i wilgotności uprawianej gleby. Z kolei parametry te w sposób zasadni-
czy wpływają na formę i tempo zmiany geometrii eksploatowanych lemieszy. 

 
Celem pracy była ocena zmiany geometrii zużytych granicznie nienapawa-
nych i napawanych lemieszy przeznaczonych do pługów firmy Lemken, 
użytkowanych podczas uprawy gleb piaszczystych o zastanym stanie. 
 
Opis przebiegu i metodyka badań 
Badania przeprowadzono w okresie dwóch sezonów agrotechnicznych (wa-
runki I i II), na terenach przedsiębiorstwa rolnego o areale wynoszącym oko-
ło 1300 ha. W warstwie ornej uprawianych pól dominowały gleby piaszczy-
ste. Według ogólnego szacunku gleby takie występują na 26,4% obszaru 
gruntów ornych byłych województw szczecińskiego i koszalińskiego [Kuczaj 
1973; Mrozowski 1974], obszarowo pokrywających się w zasadzie z obec-
nym województwem zachodniopomorskim.  
 
Warunki obu upraw, które zasadniczo różniły się pod względem wilgotności  
i zwięzłości uprawianej gleby, przedstawiono w tabeli 1. Podczas warunków I 
przeciętna wilgotność i zwięzłość gleby, w warstwie odpowiadającej głębo-
kości pracy lemieszy (15-30 cm), wynosiła odpowiednio 13,8% i 1,61 MPa, 
natomiast przy warunkach II – 9,9% i 2,66 MPa. Metody pomiaru wielkości 
dotyczących charakterystyki warunków badań opisano w pracy Kostencki, 
Dawidowski [2000]. 
 
W badaniach wykorzystano siedmioskibowy półzawieszany obracalny pługu 
Vari-Diamant 9X produkcji Lemken, z korpusami BS 42 Dural o ażurowych 
odkładnicach. Korpusy wyposażone były w automatyczne zabezpieczenie 
przed przeciążeniem. 
 
Podczas warunków I na lewostronnych korpusach pługa montowano niena-
pawane lemiesze produkowane przez firmę Lemken, dzioby o oznaczeniu 
Scharspitze B2S LI 10x98x240 (nr kat. 336 4051) oraz części trapezowe - 
Scharblatt SB45D LI 449x150x11 (nr kat. 335 2131). Natomiast prawostron-
ne korpusy wyposażano w nienapawane lemiesze polskiego producenta, bę-
dące odpowiednikiem elementów firmy Lemken. Z kolei podczas warunków 
II na lewostronnych korpusach pługa pracowały napawane lemiesze firmy 
Lemken, dzioby - Scharspitze B2SP LI Gepanzert (nr kat. 336 41 51) i czę-
ści trapezowe - Scharblatt SB45P LI 449x150x11 (nr kat. 335 22 31), a na 
korpusach prawostronnych – napawane odpowiedniki polskiego producenta. 
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Tabela 1. Charakterystyka warunków użytkowania lemieszy 
Table 1. Characteristics of operating conditions of ploughshares 

Wartość przeciętna  Parametr Warstwa gleby 
warunki I warunki II 

• piasek gliniasty lekki 34,4% • piasek gliniasty lekki 39,0% 
• piasek gliniasty mocny pylasty 28,0% • piasek gliniasty mocny pylasty 31,5% 
• piasek gliniasty lekki pylasty 17,7% • piasek gliniasty lekki pylasty 19,5% 
• piasek gliniasty mocny   9,6% • piasek gliniasty mocny   3,3% 
• piasek słabogliniasty   5,6% • piasek słabogliniasty   4,5% 
• glina lekka pylasta   2,8% • pył zwykły   1,7% 

Procentowy udział po-
szczególnych gatunków 
gleb dla uprawionego 

obszaru 

• pył zwykły   1,9% • glina lekka, glina lekka pylasta, 
piasek lekki   0,5% 

Udział żwiru [%] 5,2   (s=1,5) 5,2   (s=2,1) 
kamienie drobne 19,7 t/ha (s=10,1) kamienie drobne 13,7 t/ha (s=9,8) Stopień zakamienienia 

gleby 

warstwa orna 

kamienie duże* 10,0 szt./ha (s=11,7) kamienie duże* 12,6 szt./ha (s=6,6) 

Wilgotność aktualna 
gleby [%] wagowe 

0 – 15 cm 
15 – 30 cm 
pon. 30 cm 

15,3   (s=2,2) 
13,8   (s=2,2) 
12,1   (s=1,2) 

12,2   (s=2,7) 
 9,9   (s=2,3) 
 8,4   (s=1,8) 

Gęstość objętościowa 
gleby [g/cm3] 

0 – 15 cm 
15 – 30 cm 
pon. 30 cm 

1,47   (s=0,09) 
1,52   (s=0,08) 
1,62   (s=0,03) 

1,45   (s=0,10) 
1,48   (s=0,05) 
1,56   (s=0,08) 

Zwięzłość gleby [MPa] 
0 – 15 cm 

15 – 30 cm 
pon. 30 cm 

0,79   (s=0,22) 
1,61   (s=0,40) 
2,40   (s=0,50) 

1,34   (s=0,38) 
2,66   (s=0,98) 
3,57   (s=1,27) 

Odczyn gleby warstwa orna 4,9 – 6,7 pH KCl 4,8 – 6,7 pH KCl 

  Szerokość robocza [m] 3,20  (s=0,09) 
szerokość pracy korpusu 45,7 cm (s=1,2) 

3,22  (s=0,15) 
szerokość pracy korpusu 46,1 cm (s=2,1) 

Głębokość robocza [cm] 25,0   (s=1,6) 23,0   (s=1,5) 
Prędkość [km/h] 7,5   (s=0,3) 7,6   (s=0,4) 

s–odchylenie standardowe, * ustalono na podstawie liczby zadziałań mechanizmu zabezpieczającego korpusy przed przeciążeniem 
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Do wytwarzania lemieszy ich producenci stosują stal borową. Elementy  
w obu przypadkach poddawane są objętościowym zabiegom cieplnym. 
Skład chemiczny stali, parametry obróbki cieplnej oraz materiał i sposób 
napawania chronione są przez producentów lemieszy. 
 
Dzioby firmy Lemken wykonywane były metodą odkuwania. Ich długość wy-
nosiła około 350 mm, a szerokość 100 mm. Maksymalna grubość elemen-
tów, występująca od strony krawędzi polowej w okolicy połowy długości czę-
ści, wynosiła około 14 i 19 mm odpowiednio dla dziobów nienapawanych  
i napawanych. Części ostrzone były od strony powierzchni natarcia dwoma 
ścięciami (jednym o zmiennej szerokości – 15-30 mm i drugim o stałej sze-
rokości – około 10 mm). Części trapezowe wykonane były z materiału wyj-
ściowego o grubości 11 mm. Długość i szerokość elementów wynosiła od-
powiednio około 500 i 150 mm. Elementy te również ostrzono od strony po-
wierzchni natarcia, na szerokości około 30 mm. Napoina, przy dziobach  
i częściach trapezowych napawanych, nakładana była od strony przeciwnej 
do powierzchni natarcia elementów. W przypadku dziobów długość nałoże-
nia napoiny wynosiła około 112 mm, licząc od ich początku. Natomiast czę-
ści trapezowe napawano wzdłuż ostrza elementu, pasmem o szerokości 
około 50 mm rozpoczynającym się w odległości około 9 mm od ostrza. 
 
W przypadku polskiego producenta dzioby wykonywane były z płaskowni-
ków 100 x 13 mm. Ich długość wynosiła około 350 mm. Elementy stosowa-
ne podczas warunków I ostrzone były od spodu, dwoma fazowaniami  
o szerokości około 30 mm, natomiast przy warunkach II, od strony powierzch-
ni natarcia, dwoma ścięciami o szerokości odpowiednio około 25 mm i 9 mm. 
Otrzymana grubość ostrza wynosiła około 4 mm. Natomiast na części tra-
pezowe zastosowane zostały płaskowniki o grubości 11 mm. Długość ele-
mentów wynosiła około 500 mm, a szerokość 150 i 155 mm odpowiednio 
przy elementach stosowanych w warunkach I i II. Części te ostrzono od 
spodu, na szerokości około 26 mm, uzyskując grubość ostrza wynoszącą 
około 3 mm. Przy napawanych dziobach, napoinę nakładano na po-
wierzchni przeciwnej do powierzchni roboczej, na długości około 100 mm, 
licząc od początku dziobu. W zakresie tego obszaru pierwszy napaw nano-
szono wzdłuż obrysu elementów, a pozostałość wypełniano 8-10 przej-
ściami prowadzonymi wzdłuż ich szerokości. Przy częściach trapezowych 
napoinę nakładano również od spodu elementów, czterema przejściami 
prowadzonymi wzdłuż krawędzi ostrza, otrzymując rozpoczynającą się od 
linii ostrza napawaną warstwę o szerokości 29-33 mm. Orientacyjna gru-
bość nanoszonej napoiny wynosiła około 1,5 mm. 
 
Dzioby, jak i części trapezowe mocowane są do obsady za pomocą dwóch 
śrub lemieszowych. W warunkach badań I i II stan granicznego zużycia le-
mieszy związany był głównie ze zmianą ich obrysu, tj. ubytkiem długości 
dziobów i szerokości części trapezowych. Sporadycznie występowały awa-
ryjne formy uszkodzenia lub zużycia elementów. 
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Stan graniczny zużycia, wynikającego ze zmiany obrysu, definiowany był 
takim skróceniem dziobów i takim zmniejszeniem szerokości części trape-
zowych, przy którym nie występowało jeszcze ścieranie elementów obsady 
tych części. Granicznemu zużyciu dziobów i części trapezowych odpowiada-
ło niewielkie starcie nakrętki dolnej śruby mocującej dzioby oraz nieznaczne 
starcie nakrętek śrub mocujących części trapezowe (rys. 1). W przypadku 
znacznego zużycia nakrętek dochodziłoby do ścierania obsady, co w zało-
żeniach eksploatacyjnych jest niedopuszczalne, a wymiana elementów na 
nowe w warunkach polowych mogłaby okazać się utrudniona. 
 
W zakresie form awaryjnego zużycia elementów stwierdzono, że w warun-
kach I jeden dziób firmy Lemken uległ złamaniu, a przy czterech wystąpiło 
wykruszenie lub pęknięcie w okolicy górnej śruby mocującej. Przy trzech 
dziobach polskiego producenta wystąpiły podobne formy ich uszkodzenia 
awaryjnego. W warunkach II, przy dwóch dziobach firmy Lemken stwierdzo-
no pęknięcie lub wykruszenie w okolicy górnej śruby mocującej oraz jedna 
część trapezowa polskiego producenta uległa pęknięciu przebiegającemu 
przed pierwszą śruba mocującą, w kierunku prostopadłym do linii ostrza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

obsada 

dno bruzdy 

 

Rys. 1. Rysunek poglądowy obrazujący stan granicznego zużycia dziobów i części 
trapezowych wywołany zmianą obrysu elementów 

Fig. 1. Pictorial drawing illustrating the state of boundary wear of tips and shares 
caused by the change in contour of these elements 

 
Należy dodać, że podczas badań wykonywanych w warunkach II uprawę 
wstrzymano na okres około trzech tygodni. Powodem takiej decyzji był 
wzrost oporów orki, a szczególnie pogorszenie agrotechnicznej poprawności 
zabiegu, związane z wydłużeniem drogi zagłębiania pługa i okresowym wy-
płycaniem jego pracy. Przyczyną tych niepożądanych zjawisk była z jednej 
strony duża zwięzłość uprawianej gleby, wynikająca z małej jej wilgotności,  
a z drugiej określona szerokość pasma zużycia wytworzonego na po-
wierzchni przyłożenia lemieszy, utrudniająca zagłębianie się pługa w zwięzłą 
glebę. Objawy te wystąpiły, gdy rozpoczęto uprawę nowego pola, na którym 
wilgotność gleby w warstwie pracy lemieszy (15-30 cm) wynosiła około 
6,5%. Orkę wznowiono, gdy po opadach atmosferycznych wilgotność gleby 
w tej warstwie wzrosła do 8,2%. 
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Ocenę liniowego zużycia badanych lemieszy wykonano dla elementów star-
tych granicznie w wyniku zmiany obrysu. Ustalono zmianę obrysu i grubości 
elementów. Mierzono również szerokość pasma zużycia powstałego na ich 
powierzchni przyłożenia. Miejsca pomiaru powyższych parametrów przed-
stawiono na rysunku 2. Szerokość pasma zużycia powstałego na po-
wierzchni przyłożenia dziobów ustalano w miejscach odpowiadających li-
niom pomiarowym B i l 7 oraz, ze względu na położenie dolnego otworu mon-
tażowego, w połowie między liniami l 5 i l 6. Przy częściach trapezowych war-
tość tego parametru mierzono w miejscach pomiarowych od l 8 do l 12. Po-
miary powyższe wykonywano prostopadle do linii ostrza elementów. 
 

 
 
Rys. 2. Miejsca pomiaru zmiany obrysu (linie pomiarowe l 1 do l 12 i linie A, B, C, D, E) 

oraz miejsca pomiaru zmiany grubości lemieszy (punkty g 1 do g 13) 
Fig. 2. Measurement points of the change in contour (measuring lines I1 to I12 and li-

nes A, B, C, D, E) and measurement points of share thickness change (points 
g1 to g13) 

 
Uzyskana w trakcie badań dla poszczególnych elementów liczba powtórzeń 
(zamieszczona w tabelach z wynikami badań) uwarunkowana była następu-
jącymi czynnikami. Po pierwsze, nie wszystkie zaplanowane do badań ele-
menty zostały granicznie zużyte, gdyż w każdym sezonie agrotechnicznym 
tylko część areału gospodarstwa przeznaczono pod orkę. Przyjęto również 
założenie, że ocenie nie będą poddawane elementy mocowane na skrajnych 
korpusach pługa, gdyż warunki ich pracy mogą się różnić od warunków pra-
cy elementów z pozostałych korpusów.  
 
Należy również zwrócić uwagę na to, że w pługach firmy Lemken stosowane 
są lemiesze dzielone. Takie rozwiązanie konstrukcyjne umożliwia niezależną 
wymianę dziobów i części trapezowych. Stąd w badaniach często uzyskuje 
się większą liczbę powtórzeń dla dziobów, które z reguły ulegają szybszemu 
zużyciu. 
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Wyniki badań 
Wyniki oceny zmiany obrysu badanych lemieszy podano w tabeli 2, nato-
miast wyniki pomiaru zużycia grubości granicznie startych lemieszy przed-
stawiono na rysunku 3.  
 
W przypadku kilku części trapezowych produkcji Lemken pracujących w wa-
runkach I i II oraz części trapezowych polskiego producenta pracujących  
w warunkach I, pomiaru zmiany grubości w punktach g 7, g 8 i g 9 nie można 
było wykonać, ze względu na znaczny ubytek szerokości elementów (stąd 
na rysunku 3 brak jest danych o zużyciu w miejscu g 9 dla części trapezo-
wych stosowanych w warunkach I). Zmienność zużycia grubości, określona 
odchyleniem standardowym, w przypadku dziobów wynosiła 8-33% (średnio 
17,7%), a w przypadku części trapezowych 3-22 % (średnio 10,8%) zmie-
rzonej w danym miejscu wartości. Dodatkowo, dla elementów ustalono war-
tości ich jednostkowej miejscowej zmiany grubości, wyrażonej stosunkiem 
bezwzględnego ubytku grubości w danym miejscu do trwałości elementu. 
Wyniki tych obliczeń zawiera tabela 3. 
 
Wymiary szerokości pasma zużycia wytworzonego na powierzchni przyłoże-
nia granicznie zużytych lemieszy przedstawiono na rysunku 4. Zmienność 
parametru, określona odchyleniem standardowym, wynosiła dla dziobów od 
około 3,3-20,5% (średnio 9,5%), natomiast dla częściach trapezowych od 
około 0,9-17,3% (średnio 6,7%) wartości ustalonej w danym miejscu. 
 
Analiza zmiany obrysu badanych elementów 
W obu warunkach orki obrys granicznie zużytych lemieszy był zbliżony 
(tab. 2), co jest zrozumiałe ze względu na wynikający ze zmiany obrysu stan 
granicznego zużycia elementów. 
 
W linii pomiarowej l 3 (rys. 2) zmiana szerokości dziobów była największa  
i wyniosła 6,6-11,5% ich szerokości początkowej. Największy ubytek długo-
ści dziobów stwierdzono w linii pomiarowej l 4, leżącej najbliżej krawędzi po-
lowej. Wynosił on 33,8-41,1% długości początkowej elementów. W kolejnych 
liniach pomiarowych ubytek długości dziobów sukcesywnie malał i był bar-
dziej wyrównany. Przeciętnie w liniach pomiarowych l 5, l 6 i l 7 osiągnął war-
tość odpowiednio około 29,3, 26,7 i 20,2% długości elementów nowych. 
 
Największy ubytek szerokości części trapezowych występował w ostatniej 
linii pomiarowej (l 12) i wynosił 48,9-60,6% szerokości początkowej elemen-
tów (większe wartości zużycia stwierdzono w przypadku elementów eksplo-
atowanych w warunkach I). W kolejnych liniach pomiarowych, leżących bliżej 
początku elementów, wartość zużycia malała i w linii pomiarowej l 8 wynosiła 
33,7-36,1% szerokości początkowej tych części. Należy podkreślić, że zmia-
na obrysu występująca w końcowym zakresie części trapezowych nie jest 
brana pod uwagę przy ocenie stanu ich granicznego zużycia.  
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Tabela 2. Wartości zmiany obrysu elementów 
Table 2. Values of the change in contour of ploughshare elements 

Zmiana obrysu w linii pomiarowej [mm] Warunki 
pracy l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 A B C 

Dzioby przedsiębiorstwa Lemken n=8 
2,4 

s=0,5 
4,4 

s=0,7 
  8,1 
s=2,4 

133,8 
s=9,1 

  96,5 
s=7,9 

  96,1 
s=8,9 

71,2 
s=7,9 

133,5 
s=8,2 

74,6 
s=3,0 

149,1 
s=7,0 

Dzioby polskiego producenta n=5 I 

1,1 
s=0,3 

1,8 
s=0,4 

  6,6 
s=1,0 

127,3 
s=3,8 

105,7 
s=1,3 

  86,6 
s=5,3 

63,7 
s=7,4 

120,4 
s=3,8 

74,8 
s=5,4 

162,6 
s=9,3 

Napawane dzioby przedsiębiorstwa Lemken n=5 
2,8 

s=0,2 
4,4 

s=0,4 
11,5 
s=1,8 

144,0 
s=7,3 

102,7 
s=3,2 

102,5 
s=1,4 

80,7 
s=2,6 

132,6 
s=3,8 

73,6 
s=1,5 

147,8 
s=3,2 

Napawane dzioby polskiego producenta n=4 

D
ZI

O
B

Y
 

II 

0,5 
s=0,1 

1,5 
s=0,6 

  7,5 
s=5,8 

118,3 
s=14,2 

105,4 
s=10,5 

88,2 
s=8,4 

66,4 
s=8,9 

120,8 
s=12,5 

81,8 
s=3,0 

151,0 
s=4,8 

Zmiana obrysu w linii pomiarowej [mm] Warunki 
pracy D l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 E 

Części trapezowe przedsiębiorstwa Lemken n=4 

147,8 s=3,9 50,8 s=1,3 61,4 s=1,5 66,4 s=2,8 73,5 s=4,2 90,9 s=6,3 55,8 s=6,1 

Części trapezowe polskiego producenta n=4 
I 

153,8 s=4,3 51,3 s=2,2 61,9 s=2,0 66,6 s=1,8 71,8 s=0,9 84,9 s=1,7 58,3 s=1,7 

Napawane części trapezowe przedsiębiorstwa Lemken n=5 
139,6 s=4,7 54,1 s=1,8 68,1 s=4,2 69,5 s=8,4   67,4 s=13,4   76,8 s=16,5   69,6 s=15,5 

Napawane części trapezowe polskiego producenta n=3 

C
ZĘ

Ś
C

I T
R

A
P

E
ZO

W
E

 

II 

149,3 s=6,4 54,3 s=2,6 63,7 s=2,7 65,3 s=3,3 66,6 s=3,8 74,2 s=6,6 77,3 s=5,8 

n – liczba powtórzeń, s – odchylenie standardowe 
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Rys. 3. Zmiana grubości elementów: 1) części trapezowe, warunki I, miejsce pomia-

rowe g 9 - brak wyników spowodowany zużyciem szerokości elementów 
Fig. 3. Change in thickness of ploughshare elements: 1) trapezoid parts, conditions I, 

measuring point g9 - lack of results due to wear of elements in width 
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Tabela 3. Jednostkowa miejscowa zmiana grubości elementów 
Table 3. Change in thickness of ploughshare elements 

Jednostkowa zmiana grubości w miejscu pomiarowym [mm/ha] Warunki 
pracy g 1 g 2 g 3 g 4 

Dzioby przedsiębiorstwa Lemken n=8 
0,164  s=0,033 0,255  s=0,075 0,183  s=0,027 0,337  s=0,072 

Dzioby polskiego producenta n=5 
I 

0,222  s=0,032 0,387  s=0,035 0,220  s=0,016 0,403  s=0151 

Napawane dzioby przedsiębiorstwa Lemken n=5 
0,044  s=0,009 0,051  s=0,007 0,057  s=0,013 0,118  s=0,033 

Napawane dzioby polskiego producenta n=4 

D
ZI

O
B

Y
 

II 

0,087  s=0,009 0,121  s=0,048 0,097  s=0,009 0,185  s=0,033 
Jednostkowa zmiana grubości w miejscu pomiarowym [mm/ha] Warunki 

pracy g 5 g 6 g 7 g 8 g 9 g 10 g 11 g 12 g 13 
Części trapezowe przedsiębiorstwa Lemken n=4 

0,094 
s=0,007 

0,079 
s=0,006 

0,048 
s=0,003 

0,053 
s=0,004 –* 0,107 

s=0,008 
0,086 

s=0,005 
0,075 

s=0,007 
0,125 

s=0,005 
Części trapezowe polskiego producenta n=4 

I 

0,109 
s=0,014 

0,090 
s=0,013 

0,079 
s=0,011 

0,080 
s=0,014 –* 0,108 

s=0,011 
0,095 

s=0,015 
0,105 

s=0,011 
0,177 

s=0,028 
Napawane części trapezowe przedsiębiorstwa Lemken n=5 

0,053 
s=0,007 

0,048 
s=0,007 

   0,037** 

R=0,005 
   0,034** 

R=0,002 
   0,076** 

R=0,006 
0,061 

s=0,003 
0,046 

s=0,009 
0,039 

s=0,002 
0,064 

s=0,006 
Napawane części trapezowe polskiego producenta n=3 

C
ZĘ

Ś
C

I T
R

A
P

E
ZO

W
E

 

II 

0,076 
s=0,006 

0,063 
s=0,005 

0,055 
s=0,001 

0,041 
s=0,002 

0,074 
s=0,010 

0,055 
s=0,006 

0,056 
s=0,002 

0,058 
s=0,004 

0,104 
s=0,011 

n – liczba powtórzeń, s – odchylenie standardowe, R - rozstęp, * brak wyniku spowodowany zużyciem szerokości elementów, ** przy trzech 
częściach brak wyników spowodowany zużyciem szerokości elementów 
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Rys. 4. Szerokość pasma zużycia powstałego na powierzchni przyłożenia badanych 

lemieszy 
Fig. 4. Width of wear bandstrip arisen on the flank face of tested ploughshares 
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Graniczny wymiar części trapezowych determinowany jest narażeniem ele-
mentów obsady na ścieranie. Pod tym względem istotny jest obszar miesz-
czący się między początkiem elementów i linią pomiarową l 10, gdyż nad-
mierne zużycie szerokości części trapezowych w tym zakresie naraża ich 
obsadę na ścieranie. W linii pomiarowej l 9, leżącej w okolicy połowy zakresu 
podparcia elementów, ubytek szerokości badanych części trapezowych za-
wierał się w przedziale 40,9-45,4% szerokości elementów nowych. Nato-
miast w linii pomiarowej l 10 zużycie szerokości elementów było nieznacznie 
większe i wynosiło 42,1-46,3% ich szerokości początkowej. 
 
Analiza zmiany grubości badanych elementów 
Ogólnie można stwierdzić, że w obu warunkach orki ubytek grubości ele-
mentów był znaczny, przy względnie dużym zróżnicowaniu wartości zuży-
cia w zależności od postaci konstrukcyjnej elementów i warunków ich pracy 
(rys. 3). Przy odkuwanych dziobach produkcji Lemken trudno jest odnieść 
ustalone w danych miejscach wartości zużycia do zmiennej początkowej 
grubości elementów. W przypadku polskiego wytwórcy średni (ustalony na 
podstawie wartości z miejsc pomiarów) ubytek grubości dziobów pracują-
cych w warunkach I i II wynosił odpowiednio 45,8% (odchylenie standar-
dowe dla procentowej zmiany grubości s = 17,8%) i 14,3% (s = 5,3%) gru-
bości elementów nowych (13 mm). Przeciętny ubytek grubości części tra-
pezowych pracujących w warunkach I wynosił odpowiednio dla elementów 
Lemken i polskiego producenta 26% (s = 8,1%) i 33,7% (s = 10,1%), a w wa-
runkach II - 27% (s = 7,4%) i 17,1% (s = 4,8%) grubości początkowej ele-
mentów (11 mm). 
 
Większy ubytek grubości dziobów (1,2-2,2 raza) występował w miejscach 
pomiaru leżących bliżej krawędzi polowej (punkty g 2 i g 4 - rys. 2), niż  
w adekwatnych punktach położonych dalej od niej. Natomiast obszarami 
większego zużycia grubości części trapezowych był ich obszar początkowy 
(punkty g 5 i g 10) oraz obszar końcowy (punkty g 9 i g 13), w którym stwier-
dzono największe zmiany grubości tych części. Na przykład, ubytek grubo-
ści w miejscu g 13 w stosunku do zużycia w miejscu g 11, leżącym w obsza-
rze środkowym elementu, był w warunkach I około 1,5 i 1,9-krotnie większy 
odpowiednio dla elementów Lemken i polskiego producenta, a w warun-
kach II – odpowiednio 1,4 i 1,8 raza większy. Należy również zwrócić uwagę, 
że w większości przypadków ubytek grubości części trapezowych występu-
jący w górnej linii pomiarowej (punkty g 10, g 11, g 12, g 13) był większy niż 
zużycie w adekwatnych punktach dolnej linii pomiarowej (g 6, g 7, g 8, g 9). 
 
Różnice w procesie zużycia grubości lemieszy wyraźnie można dostrzec, 
wykorzystując wskaźnik ich jednostkowej miejscowej zmiany grubości. 
Wskaźnik ten nie daje oczywiście informacji o bezwzględnej zmianie geome-
trii lemieszy, natomiast na jego podstawie można ocenić intensywność ich 
zużycia. Stwierdzono, że zarówno w warunkach I i II w zdecydowanej więk-
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szości miejsc pomiaru zmiany grubości elementów mniejsze wartości tego 
wskaźnika występują przy elementach firmy Lemken (tab. 3). Charaktery-
styczne jest też to, że mniejsze wartości wskaźnik przyjmuje dla elementów 
napawanych, które pracowały w warunkach II, cechujących się mniejszą 
wilgotnością gleby. 
 
Analiza szerokości pasma zużycia wytworzonego na powierzchni  
przyłożenia elementów 
W przypadku dziobów wytwarzanych przez obie firmy większa szerokość 
pasma zużycia (rys. 4) ukształtowała się podczas uprawy gleby o mniejszej 
wilgotności (warunki II). W tych warunkach wartość parametru była prze-
ciętnie około 1,3 i 1,6 raza większa odpowiednio dla elementów Lemken  
i polskiego wytwórcy. Powiązać to można z mniejszym ubytkiem grubości 
dziobów uprawiających glebę mniej wilgotną. W przypadku elementów fir-
my Lemken wpływ na większą wartość parametru miała zapewne też więk-
sza wyjściowa grubość dziobów napawanych stosowanych w warunkach II, 
w porównaniu z grubością dziobów nienapawanych, eksploatowanych w wa-
runkach I. 
 
Przy nienapawanych i napawanych dziobach firmy Lemken największa war-
tość parametru wystąpiła w linii pomiarowej B (odległej o około 26 mm od 
krawędzi polowej) i w kolejnych liniach pomiarowych malała (rys. 4). Jest to 
zrozumiałe, gdyż obszar największej grubości odkuwanych dziobów tego 
producenta, o czym już wcześniej pisano, znajduje się właśnie przy krawędzi 
polowej. W przypadku dziobów polskiego wytwórcy pracujących w warun-
kach I, geometria pasma zużycia była odmienna. Najmniejszą szerokość 
pasma zużycia stwierdzono w linii pomiarowej B, a w kolejnych liniach war-
tość parametru wzrastała. Przy stałej grubości elementów nowych wyjaśnić 
to można większym zużyciem grubości elementów w obszarze przyległym 
do krawędzi polowej. Szerokość pasma zużycia powstałego na powierzchni 
przyłożenia napawanych dziobów polskiego producenta, stosowanych w wa-
runkach II, przy zdecydowanie mniejszym ubytku grubości elementów, była 
względnie wyrównana. 
 
W przypadku części trapezowych obu producentów, pracujących w dwóch 
warunkach glebowych, zauważalna jest tendencja stopniowego zwiększania 
się szerokości pasma zużycia w zakresie miejsc pomiarowych od l 8 do l 11  
i obniżenia wartości parametru w miejscu l 12 (rys. 4). Wydaje się, że jest to 
związane z profilowaniem tych elementów, zmniejszającym kąt skrawania,  
a obniżenie wartości parametru w miejscu l 12 powiązać można z dużym zu-
życiem grubości części trapezowych w tym obszarze. 
 
W przypadku części trapezowych polskiego producenta większa (przeciętnie 
około 1,4-krotnie) szerokość pasma zużycia wystąpiła przy elementach pracu-
jących, podobnie jak dzioby, w glebie o mniejszej wilgotności (warunki II). Przy 
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tym stanie gleby zużycie grubości elementów było znacznie mniejsze niż  
w warunkach I (rys. 3), co znalazło odzwierciedlenie w zwiększonej szeroko-
ści pasma zużycia. Natomiast w przypadku części trapezowych firmy Lem-
ken użytkowanych w warunkach II szerokość pasma zużycia w większości 
miejsc pomiaru była mniejsza niż przy warunkach I (jedynie w ostatniej linii 
pomiarowej l 12 stwierdzono większą wartość parametru).  
 
Należy zaznaczyć, że ubytek grubości napawanych części trapezowych 
eksploatowanych w warunkach II, w zakresie miejsc pomiaru od g 6 do g 8, 
był nieco większy niż zużycie grubości nienapawanych elementów stosowa-
nych w warunkach I. Można założyć, że zastosowana w elementach napoina 
skutecznie spowolniła tempo ścierania powierzchni przyłożenia elementów, 
co przyczyniło się do wydłużenia czasu ich pracy, a tym samym wzrostu 
ubytku grubości w dolnym obszarze. Stąd mniejsza szerokość pasma zuży-
cia powstająca przy napawanych częściach trapezowych pracujących w wa-
runkach II. 
 
Wnioski 
1. Przy uprawie gleb piaszczystych o wilgotności około 13,8% i zwięzłości 

1,6 MPa oraz wilgotności 9,9% i zwięzłości 2,7 MPa stan granicznego 
zużycia badanych dwuczęściowych lemieszy wynika ze zmiany ich obry-
su – dopuszczalne jest takie skrócenie dziobów oraz taki ubytek szero-
kości części trapezowych w obszarze podparcia, przy którym nie ulegają 
jeszcze ścieraniu elementy obsady lemieszy. 

2. Obrys granicznie zużytych lemieszy użytkowanych w obu warunkach 
glebowych był zbliżony, co powiązane jest z wynikającym ze zmiany ob-
rysu stanem granicznego ich zużycia. Największy ubytek długości dzio-
bów występuje w obszarze przyległym do krawędzi polowej. W linii po-
miarowej leżącej najbliżej krawędzi polowej stwierdzono zużycie długości 
elementów wynoszące 33,8-41,1% ich długości początkowej, natomiast 
w ostatniej linii pomiarowej zużycie to przeciętnie wynosiło około 20,2% 
długości elementów nowych. W warunkach badań największy ubytek 
szerokości części trapezowych występuje w końcowym zakresie długości 
tych elementów (48,9-60,6% ich szerokości początkowej). Zużycie 
elementów w tym obszarze nie jest brane pod uwagę przy ocenie stanu 
granicznego. Natomiast w strefie podparcia, istotnej pod tym względem, 
ubytek szerokości granicznie zużytych części trapezowych zawierał się 
w przedziale 40,9-46,3% ich szerokości początkowej. 

3. Ubytek grubości elementów w obu warunkach badań jest znaczny, przy 
dużym zróżnicowaniu wartości zużycia w zależności od postaci kon-
strukcyjnej elementów i stanu uprawianej gleby. W warunkach badań 
większe zużycie grubości dziobów występuje od strony krawędzi polo-
wej. Dla badanych elementów w miejscach pomiaru leżących bliżej tej 
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krawędzi stwierdzono 1,2-2,2-krotnie większy ubytek grubości niż w miej-
scach odsuniętych dalej od niej. Obszarami większego zużycia grubości 
części trapezowych jest ich obszar przyległy do dziobów oraz w szcze-
gólności obszar końcowy. W określonych miejscach pomiaru leżących  
w tym obszarze stwierdzono około 1,5 i 1,9-krotnie oraz 1,4 i 1,8-krot-
nie większe zużycie grubości w stosunku do zużycia w miejscach leżą-
cych w obszarze środkowym odpowiednio nienapawanych części tra-
pezowych firmy Lemken i polskiego producenta uprawiających glebę  
o wilgotności 13,8% oraz napawanych części trapezowych firmy Lem-
ken i polskiego producenta pracujących przy uprawie gleby o wilgotno-
ści 9,9%. 

4. Stwierdzono, że pasmo zużycia o większej szerokości kształtuje się przy 
elementach, dla których w procesie uprawy gleby występuje mniejszy 
ubytek grubości. Oczywiste jest, że wartość tego parametru związana 
jest z grubością początkową lemieszy. W warunkach badań pasmo  
o większej szerokości powstało przy napawanych dziobach obu firm  
i przy napawanych częściach trapezowych polskiego producenta (od 
około 1,3 do 1,6 raza), tj. w większości przypadków przy elementach 
użytkowanych w glebie o mniejszej wilgotności (9,9%). Zjawisko takie 
jest niekorzystne, gdyż z reguły obniżeniu wilgotności gleby odpowiada 
wzrost jej zwięzłości, a przy dużej szerokości pasma zużycia i zwięzłej 
glebie może dochodzić do wydłużenia drogi zagłębiania pługa oraz do 
okresowego wypłycania jego pracy. 
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