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Streszczenie

W pracy przedstawiono zespo³y tn¹ce stosowane w kosiarkach automatycznych oraz metodykê i wyniki badañ stopnia
rozdrobnienia œciêtej trawy kosiark¹ automatyczn¹ Stiga Autoclip 140.

: kosiarki trawnikowe, automatyzacja, robotyzacja, pielêgnacja trawników, stopieñ rozdrobnienia trawyS³owa kluczowe

ZESPO£Y TN¥CE W KOSIARKACH
AUTOMATYCZNYCH DO PIELÊGNACJI

TRAWNIKÓW - BADANIA STOPNIA
ROZDROBNIENIA ŒCIÊTEJ TRAWY
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Wprowadzenie

Koszenie mulczuj¹ce - zespo³y tn¹ce w kosiarkach auto-
matycznych

Obecnie kosiarki automatyczne do pielêgnacji trawników,
zwane czêsto robotami kosz¹cymi (rys. 1), oferowane s¹ przez
wiêkszoœæ firm produkuj¹cych maszyny i urz¹dzenia do
zak³adania oraz pielêgnacji terenów zieleni (Husqvarna, John
Deere, Stiga, Honda, AL-KO, Rombow, Cubcadet, Ambrogio,
Etesia i in.). Kosiarki poruszaj¹ siê z du¿¹ prêdkoœci¹ do 3,6 km
na godzinê, co oznacza, ¿e mog¹ bardzo szybko kosiæ rozleg³e
powierzchnie. Wiêkszoœæ firm produkuje kosiarki przezna-
czone do trawników o ró¿nych powierzchniach najczêœciej od
350 do 30000 m , np. firmaAmbrogio [6].Aktualne konstrukcje
kosiarek automatycznych wyposa¿one s¹ w wysoko wydajne
akumulatory, najczêœciej litowo-jonowe, wielokrotnego
³adowania. W zale¿noœci od deklarowanej powierzchni pracy,
kosiarki automatyczne poruszaj¹ siê wed³ug losowo wybranej
œcie¿ki lub po torze spiralnym. Umo¿liwiaj¹ ca³odobow¹ pracê
bez ingerencji cz³owieka. Kiedy bateria kosiarki roz³aduje siê
powraca ona do stacji ³aduj¹cej w celu na³adowania akumu-
latora, a nastêpnie wraca do dalszej pracy [2, 4, 6]. Budowê
i zasadê dzia³ania kosiarek automatycznych opisano we wczeœ-
niejszym artykule [1].

Mulczowanie, czyli œcinanie trawy z jednoczesnym rozdra-
bnianiem, ma na celu pozostawienie rozdrobnionych œcinków
trawy, o d³ugoœci kilku milimetrów, na trawniku. Po roz³o¿eniu
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Rys. 1. Kosiarka automatyczna firmy Stiga [6]
Fig. 1. Automatic mowing machine manufactured by Stiga [6]

œciêtej trawy do gleby dostarczone zostaj¹ sk³adniki mineralne
zawarte w resztkach roœlinnych. Zapobiega to zubo¿eniu pod-
³o¿a, jednak nie zapewnia wszystkich potrzebnych sk³adni-
ków od¿ywczych. W czasie mulczowania trawa powinna byæ
przycinana maksymalnie na d³ugoœæ 1-2 cm, oraz byæ sucha, co
u³atwia równomierne rozrzucenie jej na powierzchni trawnika
i szybki jej rozk³ad. Aby zabieg mulczowania by³ wykonany
poprawnie, trawniki nale¿y kosiæ w odstêpie kilku dni, a œci-
nane powinny byæ tylko m³ode i delikatne ŸdŸb³a trawy,
poniewa¿ szybciej ulegaj¹ rozk³adowi. Czêste mulczowanie
mo¿e spowodowaæ, ¿e na trawniku pojawi siê tzw. warstwa
filcu, która ogranicza dostêp tlenu oraz wody do systemu
korzeniowego trawy, dlatego powinno siê dwa razy w roku,
wiosn¹ i jesieni¹, przeprowadziæ zabieg wertykulacji [1, 5].

W rozwi¹zaniu firmy Stiga kosiarka wyposa¿ona jest
w dwustronn¹ 4-ramienn¹ tarczê wykonan¹ z wysokiej jakoœci
stali nierdzewnej (rys. 2). Tarcza tn¹ca pracuje z automatycznie
dobieran¹ prêdkoœci¹ od 3 do 4 tys. obr·min , zale¿nie od gêsto-
œci i wysokoœci trawy. Zbli¿one rozwi¹zanie zespo³u tn¹cego
maj¹ kosiarki automatyczne firmy Ambrogio. Jest to obecnie
jedyna firma na œwiecie, która oferuje15 modeli robotów ko-
sz¹cych przeznaczonych na powierzchnie od 400 do 30000 m .
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Rys. 2. Zespó³ tn¹cy kosiarki automatycznej firmy Stiga:
1 - czujniki, 2 - nó¿ tarczowy [6]
Fig. 2. Cutting assembly of the automatic mowing machine
manufactured by Stiga: 1 - sensors, 2 - disc knife [6]
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Tarczowy zespó³ tn¹cy z podwójnymi ostrzami to
rozwi¹zanie zastosowane w kosiarkach automatycznych firmy
AL-KO (rys. 3), w którym cienkie i niezwykle ostre no¿e,
wykonane z wysoko gatunkowej stali, precyzyjnie przecinaj¹
ŸdŸb³a trawy. Zespó³ tn¹cy kosiarek firmy Husqvarna to cienkie
i bardzo ostre no¿e osadzone przegubowo na tarczy (rys. 4).

Firma Robomow w swoich modelach zastosowa³a stalowe
no¿e w formie trójramiennej tarczy o szerokoœci koszenia 28
cm i 56 cm, szerszym ni¿ rozstaw kó³, co zapewnia tryb pracy
wzd³u¿ krawêdzi trawnika (rys. 5). Zespó³ tn¹cy wyposa¿ony
zosta³ w tzw. tryb turbo, przeznaczony do pierwszego ciêcia w
sezonie, nawet gdy trawa jest wysoka. Wysokoœæ koszenia
regulowana jest bezstopniowo w zakresie od 15 do 80 mm.

Rys. 3. Zespó³ tn¹cy kosiarki automatycznej firmy AL-KO [6]
Fig. 3. Cutting assembly of the automatic mowing machine
manufactured by AL-KO [6]

Rys. 4. Zespó³ tn¹cy kosiarki automatycznej firmy Honda [6]
Fig. 4. Cutting assembly of the automatic mowing machine
manufactured by Honda [6]

Rys. 5. Zespó³ tn¹cy kosiarki automatycznej firmy Robomow:
1 - no¿e, 2 - ruchoma podstawa [6]
Fig. 5. Cutting assembly of the automatic mowing machine
manufactured by Robomow: 1 - knives, 2 - mobile base [6]

Na rys. 6 przedstawiono zespó³ tn¹cy kosiarki firmy John
Deere w postaci listwy no¿owej wieloostrzowej z regulowan¹
bezstopniowo wysokoœci¹ koszenia od 19 do 102 mm. Zespó³
œcina równie¿ d³u¿sz¹ trawê, co nie wymaga wstêpnego
koszenia trawy po rozpoczêciu sezonu lub po d³u¿szej
przerwie.

Rys. 6. Zespó³ tn¹cy kosiarki automatycznej firmy John Deere [6]
Fig. 6. Cutting assembly of the automatic mowing machine
manufactured by John Deere [6]

Metodyka i wyniki badañ

gdzie:

Badania prowadzono na 5-letnim trawniku przydomowym
o powierzchni 415 m . Darñ trawnikow¹ stanowi³a mieszanka
o sk³adzie: ¿ycica trwa³a 40%, kostrzewa czerwona roz³ogowa
30%, wiechlina ³¹kowa 30%. Do koszenia trawnika wykorzy-
stano kosiarkê automatyczn¹ firmy Stiga Autoclip 140 wypo-
sa¿on¹ w czterono¿ow¹ tarczê tn¹c¹. Zespó³ tn¹cy nastawiono
na dwie ró¿ne wysokoœci œcinania trawy, tj. 40 i 50 mm. Dla
wyznaczenia œredniej d³ugoœci œcinków trawy i wskaŸnika
nierównomiernoœci d³ugoœci œcinków pobierano losowo z piê-
ciu ró¿nych miejsc trawnika 100 szt. œcinków trawy. Wykorzy-
stano do tego ramkê pomiarow¹ o powierzchni 1 m . Ka¿de
pobrane œciête ŸdŸb³o trawy mierzono z dok³adnoœci¹ do 1 mm.
Przedzia³ d³ugoœci miêdzy najkrótszym a najd³u¿szym œcin-
kiem dzielono na 6 klas, co 5 mm. Œrednia d³ugoœæ trawy przed
koszeniem wynosi³a 62 mm. Na podstawie uzyskanych pomia-
rów obliczono nierównomiernoœæ d³ugoœci œcinków z zale-
¿noœci [3]:

, (1)

gdzie:

K- wskaŸnik nierównomiernoœci d³ugoœci œcinków trawy,

, (2)

L- œrednia d³ugoœæ œcinków trawy dla wszystkich klas, mm,

, (3)

- liczba klas,
- koñcowy numer klasy,
- œrednia d³ugoœæ œcinków trawy w poszczególnych klasach,

, (4)

liczba œcinków œredniej d³ugoœci sieczki w danej klasie.

Z przeprowadzonych pomiarów i obliczeñ wynika, ¿e przy
œredniej d³ugoœci trawy wynosz¹cej 62 mm, œrednia d³ugoœæ
œcinków trawy przy ustawionej wysokoœci ciêcia 50 mm
wynosi³a 8 mm, a wskaŸnik nierównomiernoœci d³ugoœci
œcinków trawy wynosi³ K = 63%. Natomiast dla wysokoœci
ciêcia 40 mm œrednia d³ugoœæ œcinków trawy wynosi³a 12 mm,
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Na konferencji, w dniu 21.06.2017 r. odby³o siê Zebranie Zarz¹du
G³ównego Polskiego Towarzystwa In¿ynierii Rolniczej. Spotkaniu
przewodniczy³ Prezes PTIR, prof. dr hab. Rudolf Micha³ek.
W zebraniu uczestniczyli wszyscy cz³onkowie Zarz¹du PTIR:

- Prof. dr hab. Rudolf Micha³ek,  UR Kraków - Prezes,
- Prof. dr hab. Józef Szlachta,  UP Wroc³aw -W-ce prezes,
- Prof. dr hab. Maciej Kuboñ,  UR Kraków - Skarbnik,
- Dr hab. in¿. Dariusz Kwaœniewski,  UR Kraków - Sekretarz,
- Prof. dr hab. Dariusz Choszcz,  UW-M Olsztyn - Cz³onek,
- Dr hab. in¿. S³awomir Kocira,  UP Lublin - Cz³onek,
- Dr hab. in¿. Zbyszek Zbytek, prof. nadz. - PIMR Poznañ - Cz³onek.

Na zebraniu poruszane zosta³y nastêpuj¹ce sprawy:
- Zatwierdzenie bilansu za rok 2016,
- Ocena aktualnej dzia³alnoœci PTIR,
- Ocena dzia³alnoœci Wydawnictwa „In¿ynieria Rolnicza”.

Polskie Towarzystwo In¿ynierii Rolniczej

W dniach 20-23 czerwca 2017 r. odby³a siê w Polanicy-Zdroju XIV Konferencja Naukowa z cyklu:
.„Teoretyczne i aplikacyjne problemy in¿ynierii rolniczej i dyscyplin wspó³pracuj¹cych”

W oparciu o przed³o¿ony bilans dzia³alnoœci cz³onkowie Zarz¹du w g³osowaniu jawnym jednog³oœnie przyjêli bilans za
rok 2016. W dalszej czêœci posiedzenia zosta³y przedyskutowane zadania do realizacji w roku 2017.

KOMUNIKAT

a wskaŸnik nierównomiernoœci K = 76%. Z danych literatu-
rowych wynika, ¿e w czasie mulczowania trawa powinna byæ
przycinana maksymalnie do d³ugoœci 1-2 cm. Im krótsze œcinki
tym szybszy jest ich rozk³ad [4].

Analiza rozwi¹zañ konstrukcyjnych zespo³ów tn¹cych
kosiarek automatycznych wskazuje, ¿e s¹ to najczêœciej
tarczowe zespo³y tn¹ce w postaci trój- (Robomow) lub
czteroramiennej tarczy (Stiga, Ambrogio), pojedynczych
(Husqvarna) albo podwójnych ostrzy zamocowanych na
obwodzie tarczy (AL-KO), wykonanych z wysokiej jakoœci
stali nierdzewnej oraz listwy no¿owej wieloostrzowej (John
Deere) wykonanej z wysokogatunkowej stali.

Œrednia arytmetyczna d³ugoœci rozdrobnionych œcinków
trawy przy wysokoœci ciêcia 40 mm (przy œredniej
arytmetycznej d³ugoœci trawy 62 mm) wynosi³a 12 mm i by³a
oko³o 1,8 razy mniejsza od teoretycznej œredniej d³ugoœci
œcinanej trawy.

Œrednia arytmetyczna d³ugoœci rozdrobnionych œcinków
trawy przy wysokoœci ciêcia 50 mm (przy œredniej

Podsumowanie

arytmetycznej d³ugoœci trawy 62 mm) wynosi³a 8 mm i by³a 1,5
razy mniejsza od teoretycznej œredniej d³ugoœci œcinanej trawy.
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CUTTING ASSEMBLIES IN AUTOMATIC MOWING MACHINES FOR LAWN'S
MAINTENANCE - TESTING OF THE DEGREE OF THE CUT GRASS'S SHREDDING

Summary

Cutting assemblies used in automatic mowing machines and the methodology and results of the tests of the grass's shredding degree
cut with the use of the automatic mowing machine Stiga Autoclip 140 are presented in the study.

: mowing machines, automatization, robotization, lawns' maintenance, degree of grass's shreddingKey words
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