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WSTĘP

Erozja wietrzna, związana z mechanizacją upraw polowycfi, może być 
rozpatrywana co najmniej z trzech punktów widzenia, a mianowicie:

— z punktu widzenia powstawania warunków sprzyjających procesom 
erozji,

— jako bezpośrednie działanie pojazdów, maszyn lub narzędzi uprawo
wych, wytwarzających podczas pracy niekiedy bardzo intensywne prądy 
powietrzne, odrywające z powierzchni gleby frakcje podlegające erozji,

— jako zjawisko stwarzające zagrożenie dla ludzi pracujących w atmos
ferze zapylonej, które powoduje także nadmierne zużycie maszyn i obniża 
wartość użytkową roślin pokrytych pyłem.

W niniejszym opracowaniu rozpatrywano erozję wietrzną jedynie z punktu 
widzenia powstawania warunków, które mogą w istotny sposób erozji tej 
sprzyjać. W toku badań starano się wyjaśnić, dlaczego koła jezdne ciągnika 
rolniczego, toczące się po glebie o małej wilgotności, stwarzają warunki 
dla rozwoju erozji wietrznej.

Odpowiedź na to pytanie ma szczególne znaczenie w odniesieniu do piasz
czystych gleb Wielkopolski, podatnych na ten rodzaj erozji [7]. Są to gleby 
charakteryzujące się względnie niską wytrzymałością mechaniczną struktury 
agregatowej [12], a przy uprawie są przecież po kilkakroć przecinane 
koleinami ciągników i maszyn rolniczych [1, 6].

CEL, W ARUNKI I METODY BADAŃ

Celem badań było określenie wpływu warunków odkształcenia powierzch
niowej warstwy gleby (0—5 cm) kołami jezdnymi ciągnika rolniczego (Ursus 
C-385 klasy średniej, o nacisku jednostkowym kół na glebę: koła przednie —
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139,8 kPa, koła tylne — 72,4— 84,9 kPa), na stan jej cech fizycznych 
i erozję wietrzną w koleinie. Starano się również o porównanie tych 
zmian ze stanem fizycznym gleby nieugniecionej. Pod ogólnym pojęciem 
warunków odkształcenia rozumiano tutaj ugniecenie opisane: prędkością 
postępową ciągnika rolniczego (V, <-m.s~ *), poślizgiem jego kół napędowych 
(S, <-%) oraz ciśnieniem w ogumieniu tychże kół (p, <- kPa). Wpływ 
wymienionych czynników na właściwości fizyczne i erozję wietrzną piasku 
słabo gliniastego pylastego, o wilgotności średniej 3,4%, opisano: głębokością 
koleiny Z, wskaźnikiem nierównomierności jej dna R , porowatością ogólną 
P, wskaźnikiem rozpylenia S r, wskaźnikiem bryłowatości В i wreszcie erozją 
wietrzną mierzoną w tunelu aerodynamicznym na poziomie 0,06 i 0,26 m 
nad dnem koleiny (D006 i ^0,2б)‘ Badania przeprowadzono w sierpniu 
1982 roku w Stacji Hodowli Roślin w Wierzenicy koło Poznania, na 
glebie uprawionej mechanicznie. Gleba ta odznacza się strukturą agregatową 
fragmentarycznie rozdzielnoziarnistą, wysoką porowatością ogólną (50%) 
oraz niską wilgotnością.

Wcześniej prowadzone badania [9, 10] nad wpływem warunków odkształ
cenia (określonych F, 5, p , obciążeniem normalnym koła napędowego 
i krotnością przejazdu) powierzchniowej warstwy gleby kołami jezdnymi 
ciągnika; pozwoliły na wyodrębnienie czynników najsilniej kształtujących 
zmiany fizyczne ugniatanej gleby i wynikającej stąd erozji wietrznej. Stąd 
dalszymi badaniami objęto następujące czynniki w następujących zakresach:

— prędkość postępowa rzeczywista ciągnika V 0,66-^4,82 m -s \
— poślizg kół napędowych ciągnika S  0-ł-40%,
— ciśnienie w ogumieniu kół napędowych p  68,67 h- 127,5 kPa.
Z uwagi na wysoką czasochłonność i koszt jednej analizy wpływu 

wymienionych zmiennych układ badań oparto o kompozycyjne planowanie 
eksperymentu pięciopoziomowego, jako metody szczególnie przydatnej przy 
identyfikacji procesów wielowymiarowych, posługując się stosownym progra
mem [13]. Jednym z założeń tego programu jest przyjęcie, iż identyfikowane 
funkcje będą przybliżone wielomianem:

o właściwości stałej wariancji przy stałej odległości od jądra doświadczenia.
W wielomianie tym:

К  -  przedstawia ilość zmiennych niezależnych,
b0, bi, a i, bij — to obliczane w programie współczynniki.
Ich wartości podano w opisie odpowiednich rysunków.
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Ryc. 1. Stanowisko pomiarowe erozji wietrznej 
Fig. 1. Wind erosion measuring position

Ryc. 2. Stanowisko pomiarowe erozji wietrznej
1 — wentylator, 2 — tunel, 3 — kierownica, 4 — pompa, 5 — sondy Allniera, 6 — napęd, 7 — napęd pompy, 8 —  linka, 9 — śruby

Fig. 2. Wind erosion measuring position
1 — ventilator, 2 — tunnel. 3 — stering, 4 — suction pump, 5 — Allnier probes, 6 — propulsion, 7 — propulsion o f the suction

pump, 8 —  line, 9 —  screws

Do realizacji badań zastosowano:
— metodę pomiaru erozji wietrznej, której istotą jest rejestracja zapylenia 

strumienia powietrza płynącego z określoną prędkością (15 m - s ' 1) nad 
koleiną, a podstawą zbudowane stanowisko pomiarowe. To ostatnie jest 
wyposażone w wentylator, tunel aerodynamiczny i sondy Allniera (umieszczone 
0,06 i 0,26 m nad dnem koleiny) z odpowiednim układem pomiarowym; 
maksymalny błąd względny pomiaru ilości deflatu osiadłego w cyklonach 
sond (określony metodą różniczki zupełnej) wynosił — yDmSLX = 0,002 ;
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— metodę filmowego pomiaru poślizgu kół napędowych i prędkości po
stępowej ciągnika [11]; maksymalny błąd względny tych pomiarów wyno
sił   Vsm ax — 0,005, )V m ax =  0,004;

— metody badania fizycznych właściwości gleby i kształtu koleiny.
Dwie pierwsze grupy metod są stosowane w Instytucie, natomiast

badania fizycznych właściwości gleby prowadzono metodami ogólnie przyjętymi 
w gleboznawstwie [18]. Badania erozji wietrznej prowadzono w pięciu 
powtórzeniach, pozostałe parametry natomiast określano w pięciu powtórze
niach i pięciu replikacjach w każdym z nich. Układ odcinków doświad
czalnych na polu wyznaczono metodą losową.

WYNIKI BADAŃ

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują wyraźnie na kołowy ciągnik 
rolniczy jako czynnik wyraźnie wpływający na odporność erozyjną gleby 
lekkiej w warunkach niskiej jej wilgotności. Charakterystyczne, iż bez względu 
na prędkość, poślizg i ciśnienie w ogumieniu koła napędowego ciągnika 
erozja wietrzna w koleinie była każdorazowo około pięciokrotnie większa 
niż na glebie nieugniecionej.

Analiza statystyczna otrzymanych modeli matematycznych (ryc. 3—6), 
opisujących kształtowanie się badanych właściwości gleby oraz erozji wietrznej 
wskazała, iż przedstawiają rzeczywiste związki wystarczająco ściśle. Ujęte 
w doświadczeniu czynniki (V, 5, p) w istotny sposób wpływają zarówno 
na kształt tworzonej koleiny, jak i na zmiany fizyczne wierzchniej warstwy 
gleby oraz na jej erozję wietrzną.

Przedstawione jednak modele dowodzą, że wpływ ugniatania gleby na jej 
stan i erozję jest zjawiskiem złożonym. Wpływ ten jest wypadkową wielu 
procesów, których ścisła ocena w badaniach polowych nie jest jeszcze 
możliwa. Chodzi zwłaszcza o samo ugniatanie gleby określonym naciskiem 
jednostkowym, o zmienność czasu oddziaływania tego nacisku, zmienność 
prędkości odkształcenia, o rozcieranie agregatów glebowych i spulchnianie 
wierzchniej warstwy gleby protektorem opony koła napędowego, a także 
o dynamiczne odkształcenia opony niskociśnieniowej tego koła [9, 14].

Trzeba podkreślić, iż erozja wietrzna wiąże się ściśle ze stanem fizycznym 
specyficznej strefy gleby, jaką jest warstwa 0—5 cm [3, 4]. Dynamika zmian 
fizycznych tej warstwy, wynikających zarówno z działania czynników natu
ralnych, jak i czynników związanych z uprawą, jest mało poznana. Dużą 
rolę odgrywają przy ugniataniu warunki wyjściowe gleby (wilgotność, 
porowatość ogólna), co podkreślano już na podstawie badań laboratoryjnych 
[15, 16]. Rolę tę widać wyraźnie choćby w kształtowaniu się głębokości 
kolein przy przejazdach z różnymi prędkościami.
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Ryc. 3. Wpływ poślizgu S, prędkości V i ciśnienia p w oponie koła napędowego ciągnika
na erozję wietrzną D0<06

współczynniki równania regresji: b0 =  263.7906, /> ,=  30,1168, b 2 =  -2 8 ,1 0 1 6 , b 3 =  -2 9 ,7 2 4 4 , a , =  60.3277, a , =  24,7248, 

a 3 =  0,5418, 6 1,2 =  0,4249, b 1,3  =  3,075, 02,3 =  3.325

Fig. 3. Influence of the wheel slip S , speed К, and pressure p in the tyre on the
wind erosion (D0.06)

indices of the regression equation: how was it above mentioned

Przyjęło się dotąd uważać, iż głębokość ta wyraźnie maleje ze wzrostem 
prędkości oraz zmniejsza się wówczas także zakres zmian fizycznych 
ugniatanej gleby [5, 8, 14]. Model przedstawiony tutaj na ryc. 6, podobnie 
zresztą jak i badania wcześniejsze [10], wskazują natomiast wyraźnie, 
iż zmiany głębokości badanych kolein przebiegają zupełnie inaczej. Głębokość 
ta bowiem wyraźnie rośnie w miarę wzrostu prędkości, i to niezależnie 
od poślizgu S  czy ciśnienia p. Świadczyć to może o dużej roli dynamiki 
odkształcenia w przypadku gleby lekkiej, o znacznej porowatości i niskiej 
wilgotności.

Przedstawione wyniki badań podkreślają szczególną rolę w procesie erozji, 
wietrznej stanu fizycznego gleby, na co zwracano już uwagę we wcześniej
szych badaniach [2, 3, 4]. Przebieg zmienności erozji jest w zasadzie 
zgodny 'Z rozpyleniem wierzchniej warstwy gleby i to niezależnie od 
nierówności powierzchni dna koleiny i porowatości ogólnej. Zależność jednak

Rocz. Gleb. — 11
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Ryc. 4. Wpływ poślizgu S, prędkości V i ciśnienia p w oponie koła napędowego ciągnika 
na wskaźnik rozpylania Sr wierzchniej warstwy gleby (0—5 cm) w koleinie

współczynnik równania regresji: b0 =  3.0451, />, =  -0 .2 4 6 0 , /;, =  0.2319, Л3 =  0.602. -  -0 ,1 4 0 3 , л , =  -0 ,3 0 4 7 . a i =  -0 .0 1 1 7 .
h) .2 =  -0 .0 3 3 7 . b 1.3 =  -0 ,0 0 6 7 . />2 .? -  0.0037

Fig. 4. Influence of the wheel slip S, speed V ans pressure p in the tyre on the coefficient
of the pulverizing of the surface layer (0—5 cm) in wheel track

indices o f the regression equation: how was it above mentioned *

erozji wietrznej od stanu rozpylenia warstwy 0— 5 cm wygląda tutaj nieco 
inaczej, niż wynikałoby to z rozważań teoretycznych [3]. Ugniecenie bowiem 
gleby kołem wywołało około pięciokrotny wzrost erozji przy daleko mniejszym 
wzroście rozpylenia 1.

Wstępne jak dotąd obserwacje wskazują, iż ów znaczny wzrost erozji 
wynika z istnienia erozji pulweryzacyjnej (za prof. S. Rząsą). Erozja ta 
polega na wynoszeniu w powietrze pyłu energią mechaniczną (koła, narzędzia 
itp.). Dynamika działania koła elastycznego o wysokim protektorze sprawia, 
iż w erozji tej bierze udział nie tylko powierzchnia pola. Wyniesiony 
w czasie ugniatania pył, pochodzący nie tylko z powierzchni, lecz i pewnej 
warstwy wyznaczonej w przybliżeniu przez maksymalną głębokość koleiny,

1 Wskaźnik rozpylenia Sr rozumiano jako stosunek ilości (°0) agregatów >0,25 mm do 
agregatów <0,25 mm.



Ryc. 5. Wpływ poślizgu S, prędkości V i ciśnienia p w ogumieniu kola napędowego
ciągnika na porowatość ogólną P wierzchniej warstwy gleby (0—5 cm) w koleinie

współczynniki równania regresji: fc0 =  51.2694. * , =  -0 .1 3 9 . h, =  0.2819. b ,  =  0.4309. « , =  -0 .6 9 2 1 . a ,  =  -0 .0 5 5 7 . a ,  =  -0 .1 2 2 8 .
b \ 2  =  -0 ,0 4 9 9 . /»1.3  =  0.000. /л .3 =  -0 .0 0 5

Fig. 5. Influence of the wheel slip S, speed V and pressure p in the tyre on the total
porosity P of the surface layer (0—5 cm) in wheel track

indices of the regression equation: how was it above mentioned

Ryc. 6. Wpływ poślizgu 5, prędkości V i ciśnienia p w oponie koła napędowego ciągnika
na głębokość koleiny Z

współczynniki równania regresji: b 0 =  102.160, Л, =  10.588. /> ,=  2.429. b y =  -0 .2 5 7 5 . <7, =  0.237. a 2 =  -0 ,1 5 2 . "3  =  0.166.

b\ 2 =  -  1.325. />2 .3  =  0.775. />2 .3  =  0.225 

Fig. 6. Influence of the wheel slip S, speed V and pressure p in the tyre on the wheel
track depth Z

indices o f the regression equation: how was it above mentioned
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osiada później głównie na dnie utworzonej koleiny. Zwiększa to tym samym 
znacznie udział frakcji podlegającej erozji.

Problem erozji pulweryzacyjnej zasługuje, jak się wydaje, na szersze 
badania uwzględniające różne sposoby uprawy gleby.

Analiza jakościowa wywiewanego pyłu (deflatu), osiadłego w cyklonach 
sond Allniera podczas pomiarów erozji wietrznej, wykazała istotną różnicę 
w zawartości próchnicy między tym pyłem a glebą, z której on pochodził. 
I tak, średnia zawartość próchnicy poziomu ornego badanej gleby wynosi 
1,03%, a wywiewanego pyłu — już 1,22%. Ogólna zawartość materii organicznej 
w wywiewanym pyle wyniosła 1,46%. Przeciętna natomiast wielkość wywie
wanego pyłu wahała się w granicach 0,1 4-0,4 mm.

WNIOSKI

Uzyskane wyniki badań przedstawiają się następująco:
— Ugniatanie gleby kołami jezdnymi ciągnika wywołuje istotne zmiany 

fizyczne obniżające około pięciokrotnie jej odporność na erozję wietrzną.
—- Oddziaływanie kół jezdnych na glebę zależy od poślizgu koła napędo

wego, jego prędkość postępowej i ciśnienia w jego oponie.
- -  Najmniej niekorzystne zmiany w strukturze agregatowej gleby oraz 

je i podatności na erozję wietrzną wywołuje ciągnik rolniczy, którego koła 
napędowe charakteryzują się:

— poślizgiem dodatnim o wartości 12-4-18%,
— prędkością postępową o wartości 3,2 m . s 1,
— ciśnieniem w oponie dopuszczalnie najwyższym.
----- Zmiany właściwości fizycznych ugniatanej gleby (zwłaszcza w dnie

koleiny 0—5 cm) są wypadkową działania normalnego obiążenia koła i jego 
dynamiki, przy istotnym udziale odkształceń opony.

— Ugniatanie gleby kołami jezdnymi ciągnika wywołuje, w warunkach 
badań, erozję pulweryzacyjną obniżającą odporność gleby na erozję wietrzną.
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с. подсядловски

ВЕТРОВАЯ ЭРОЗИЯ В КОЛЕИНАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТРАКТОРА 

Кафедра механизации сельского хозяйства Сельскохозяйственной академии в Познани

Р езю м е

Целью труда было определение влияния уплотнения поверхностного слоя (0-5 см) 
почвы легкого механического состава приводными колесами сельскохозяйственного 
трактора на физические свойства почвы и ветровую эрозию. Исследовали влияние 
скольжения, действительной скорости и давления в шине приводного полеса трактора 
на форму (геометрию) образованной колеины, уплотение почвы в исследуемом слое, 
ее агрегатную структуру и ветровую эрозию. Для определения скольжения, скорости 
и отображения колес использовали фильмовую технику (киносъемок), а для опреде
ления интенсивности ветровой эрозии в колеине — построенный для этой цели изме
рительный аппарат. Он оснащен вентилятором, аэродинамическим тоннелем и зондом  
Алльниера. Установлено, что приводные колеса сельскохозяйственного трактора вызы
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вают существенные физические изменения в слабо-суглинистом пылеватом песке с низ
ким уровнем влаги, усиливая его податливость к ветровой эрозии. Установлено, что 
наименее неблагоприятные изменения в агрегатной структуре поверхностного слоя 
почвы и в его подативости к ветровой эрозии вызываются сельскохозяйственным 
трактором, приводные колеса которого характеризуются:

— положительным скольжением величиной 12-18%,
— прогрессивной скоростью величиной около 3,2 м/сек,
— наивысшим допустимым давлением в шине приводного колеса.
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Sum m ary

The aim of the work was to determine the effect of pressing of the upper layer 
(0—5 cm) of light soil by main wheels of a farm tractor on physical properties of 
soil and on wind erosion. The effect of slip, actual speed and pressure in the drive 
wheel tyre of the tractor on the shape (geometry) of the formed track, soil compaction 
in the layer investigated, its aggregate structure and wind erosion was investigated. For 
measurement of slip, speed and deformation of wheels the film technique and for the wind 
erosion intensity determination in the wheel track a special measuring device were used. 
The latter was outfitted in a ventilator, aerodynamical tunnel and Allnier’s probe. It has been 
found that by the drive wheels of the farm tractor significant physical changes in slightly 
loamy silty sand of a low mosture level increases its susceptibility of wind erosion. 
It has been found that the least unfavourable changes in the aggregate structure of the 
upper soil layer and its susceptibility to wind erosion are caused by the farm tractor, 
the drive wheels of which are characterized by:

— a positive slip of 12— 18"(),
— a progressive speed of about 3.2 m.s \
— the highest admissible pressure in the drive wheel tyre.

Dr Stanisław Podsiadłowski 
Instytut Mechanizacji Rolnictwa AR  
Poznań, at. Wojska Polskiego 50


