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DODATKOWE ZBIORNIKI WYPORNOŚCIOWE DLA POJAZDÓW  

POZADROGOWYCH - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY I EFEKTYWNOŚCI 

PORUSZANIA SIĘ PO AKWENACH I TERENACH WODNO-BŁOTNYCH 

 

W artykule przedstawiono konstrukcję i sposób montażu nowej wersji zbiorników wypornościowych na zespole pojazdów 

gąsienicowych PIMR, które przeznaczone są do pracy w trudnym wodno-błotnym terenie. Nowej wydłużonej wersji zbiorniki 

wypornościowe zapewniają wystarczającą pływalność zespołu pojazdów gąsienicowych wraz z modułami roboczymi oraz 

poprawiają efektywność poruszania się po grząskich terenach pokrytych kilku centymetrową warstwą wody. Przeniesienie 

pędników śrubowych z kadłuba pojazdu gąsienicowego na rufową część zbiorników wypornościowych - poprawiło efektywność 

napędu, prędkość pływania wzrosła o około 60%. Nowe dodatkowe zbiorniki wypornościowe są przeznaczone do mocowania 

w pojazdach pozadrogowych i wpływają istotnie na poprawę poziomu bezpieczeństwa pracy i efektywności ich poruszania. 

 

WSTĘP 

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych prowadzi prace ba-
dawczo-rozwojowe dotyczące ochrony terenów wodno-błotnych w 
ramach projektów UOD-DEM-1-145/001 „Rodzina pojazdów specja-
listycznych do prowadzenia zabiegów renowacyjnych i ochronnych 
w środowisku wodno - błotnym" [2] i w ramach zakończonego pro-
jektu WND POIG.01.03.01-00-164/09 „Zintegrowana technologia 
ochrony obszarów wodno-błotnych przed sukcesją roślinności po-
wodującej degradację środowiska przyrodniczego” [1]. 

W PIMR w ramach projektu WND POIG.01.03.01-00-164/09 
zaprojektowano i zbudowano specjalistyczny zespół pojazdów 
gąsienicowych oraz typoszereg modułów narzędziowych z nim 
współpracujących. W ramach prac prowadzono m.in badania wpły-
wu wybranych zabiegów ochronnych oraz specjalizowanych narzę-
dzi na poprawę ochrony środowiska przyrodniczego [3-12].  

Prowadzono badania eksperymentalne, badania stanowisko-
we, polowe zespołu pojazdów gąsienicowych i jego elementów 
składowych. W pracach tych oceniano wpływ pojazdów pozadrogo-
wych na środowisko w trakcie prowadzenia zabiegów ochronnych 
(hałas, drgania, emisja spalin, naciski na grunt, uszkodzenia podło-
ża), jak i zwracano uwagę na sprawy dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i poruszania się pojazdów po terenach wodno-błotnych, 
zwłaszcza na chronionych terenach parków narodowych, parków 
krajobrazowych i obszarów Natura 2000. 

 
Poruszanie się pojazdów po podmokłych terenach, zwłaszcza 

prowadzenie zabiegów ochronnych związanych z koszeniem roślin 
oraz wywozem biomasy wiąże się z niebezpieczeństwem ugrzęź-
nięcia w błocie, a w trakcie pokonywania pojazdem terenu pokryte-
go lustrem wody - wiąże się także z niebezpieczeństwem chwilowej 
utraty stateczności lub wywróceniem np. w przypadku wjechania, 
zsunięcia się jednej z gąsienic w zagłębienie terenu lub nieozna-
czony na mapach większych rozmiarów rów melioracyjny. Dla po-
jazdu pozadrogowego przystosowanego do poruszania się po 
akwenach, zwłaszcza przeznaczonego do pracy na zarastających 
jeziorach kluczowym problemem jest zapewnienie pojazdowi lub 
zespołowi pojazdów - prawidłowej pływalności, stateczności i efek-
tywności prowadzenia zabiegów ochronnych związanych z koniecz-
nością dotarcia do obszaru jeziora, na którym prowadzone będą 
zabiegi koszenia trzcin, samosiejek drzew i wodorostów. 

W PIMR opracowano koncepcją konstrukcji i zbudowano mo-
dele rzeczywiste zbiorników wypornościowych w celu zapewnienia 
dodatkowej wyporności dla pojazdu gąsienicowego i pływającej 
wersji przyczepy objętościowej gąsienicowego modułu transporto-

  
Rys. 1. Pływający pojazd gąsienicowy z dodatkowymi zbiornikami wypornościowymi podczas prób wjazdu do otwartego akwenu wodnego 
(archiwum PIMR-BE) 
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wego. Próby terenowe potwierdziły celowość wyposażenia pojaz-
dów w dodatkowe zbiorniki wypornościowe, jednak próby wjazdu do 
jeziora (rys. 1) i pływania po nim zestawem pojazdów gąsienico-
wych - wykazały konieczność wprowadzenia modyfikacji i opraco-
wania wydłużonej wersji zbiorników wypornościowych. 

Próby pływania po jeziorze potwierdziły celowość wyposażenia 
pojazdu gąsienicowego w zbiorniki wypornościowe, jak i częściową 
poprawę bezpieczeństwa poruszania się po otwartym akwenie. W 
trakcie pływania po wodzie górna krawędź zbiorników znajdowała 
się kilkanaście centymetrów ponad linią wodną, niemniej pokład i 
dolna krawędź drzwi kabiny - jedynie kilka centymetrów ponad 
lustrem wody. W pojeździe gąsienicowym, pomiędzy modułami 
gąsienicowymi typu delta, do każdej ze skośnych ścian dna jego 
kadłuba zamontowano pędnik śrubowy. Pędniki śrubowe są zasila-
ne z oddzielnych niezależnie sterowanych obwodów hydraulicz-
nych, przy czym nominalną prędkość obrotową śrub pędnika usta-
lono na ok. 33 obr/s. Prędkość zestawu pojazdów poruszającego 
się po wodzie wynosiła około 2,5 km/h (rys. 2) i została zmierzona 
przy użyciu aparatury pomiarowej Racelogic Vbox3i oraz National 
Instruments (CompactDAQ) [14, 15]. 

 
Rys. 2. Graficzne przedstawienie zmian prędkości pojazdu w funkcji 
czasu podczas prób pływania po jeziorze (archiwum PIMR-BE) 

W trakcie badań celowości zastosowania oraz funkcjonalności 
dodatkowych zbiorników wypornościowych, podjęto także próbę 
oceny efektywności pracy śrub przy użyciu wodoszczelnej kamery 
wideo GoPro Hero 3 oraz kilku wskaźników pomiarowych (rys. 3). 
Zarejestrowany podczas badań film wideo okazał się w praktyce 
mało przydatny, bowiem woda jeziora w okresie jesiennym zawiera-
ła na tyle dużo glonów, że widzialność była rzędu kilkunastu centy-
metrów. Zapis wideo potwierdził jednak konieczność zmiany miej-
sca mocowania pędników śrubowych w taki sposób, by zapewnić 
swobodny i niezakłócony przepływ strumienia wody. Strumień wody, 
wytwarzany przez śrubę pędnika, jest mocno zakłócany podczas 
przepływu ponad nachyloną powierzchnią deltowego kształtu gąsie-
nicy, ponad poprzecznie usytuowanymi ostrogami. Strumień wody 
jest przez nachyloną gąsienicę dodatkowo odchylany w górę oraz w 
bok po zderzeniu ze skośną ścianą dna pojazdu. Energia strumienia 
jest, więc mocno rozpraszana, co tym samym istotnie wpływa na 
zmniejszenie prędkości poruszania się zespołu pojazdów po jezio-
rze. Strumień wody wytwarzany przez śrubę pędnika (rys. 4) i wy-
pływający bezpośrednio za rufą pojazdu gąsienicowego jest wyraź-
nie zaburzony po przepływie odcinka ok. 2 m tj. odpowiadającego 
odległości równej 6-7 krotności średnicy (300 mm) śruby pędnika. 
Widoczne za rufą płynącego pojazdu krótkie, niewielkiej szerokości 
fale wydają się odpowiadać wysokości i rozmieszczeniu ostróg 
przytwierdzonych do gumowych pasów tworzących gąsienicę i 
swego rodzaju deflektor odchylający strumień wody wytwarzany 
przez śruby pędników. 

 
Rys. 3. Widok od strony śruby pędnika w kierunku przodu pojazdu 
na listwę z różnej wielkości i masy wskaźnikami pomiarowymi (ar-
chiwum PIMR-BE) 

 
Rys. 4. Zaburzony strumień wody po przepływie ponad ostrogami 
gąsienicy oraz pod dnem kadłuba (archiwum PIMR-BE) 
 

W trakcie prowadzonych na jeziorze testów zauważono nie-
równomierność ciągu strumienia wody po lewej i prawej stronie 
kadłuba pojazdu gąsienicowego, który poruszał się po łuku zamiast 
płynąć prosto. Zastosowany system sterowania ma jedynie dwa 
położenia robocze - wyłączenia i włączenia. Stwierdzono, zatem 
konieczność bardziej precyzyjnego sposobu regulacji, niż przy 
użyciu ręcznego odśrodkowego tachometru, ustalenia nominalnej 
wartości prędkości obrotowej każdej ze śrub pędnika. 

Efektem bezpośrednim prowadzonych badań było podjęcie de-
cyzji opracowania nowej, wydłużonej wersji zbiorników wyporno-
ściowych - z myślą ich zastosowania nie tylko dla zespołu pojazdów 
gąsienicowych PIMR, ale także dla innych pojazdów pozadrogo-
wych pracujących na terenach wodno-błotnych. Nowe zbiorniki 
wypornościowe powinny być lekkiej konstrukcji, sposób ich moco-
wania powinien zapewniać odpowiednią pływalność i stateczność 
oraz poziom bezpieczeństwa pracy z różnymi modułami i narzę-
dziami roboczymi, konstrukcja powinna zapewniać wystarczającą 
pływalność nawet w przypadku przebicia jednej z komór. Nowa 
wersja zbiorników wypornościowych powinna przyczynić się do 
poprawy efektywności prowadzonych zabiegów ochronnych pod-
czas poruszania się po wodzie czy też pokonywania niewielkiej 
szerokości kanałów lub rzek. Dodatkowo powinna chronić pojazd 
przed wywróceniem w momencie wjazdu jedną stroną podwozia 
pojazdu w głębokie zagłębienie terenowe lub znajdujący się pod 
lustrem wody nieoznaczony rów melioracyjny. 

Dla zapewnienia kierowcy pełnego bezpieczeństwa pracy w 
trakcie prowadzenia zabiegów ochronnych opracowano w PIMR 
m.in. nową konstrukcję zbiorników wypornościowych oraz system 
ich mocowania różnej długości cięgłami do kadłuba pojazdu gąsie-
nicowego. 



I 

Eksploatacja i testy 
 

 

   

1230 AUTOBUSY 6/2016 
 

1. NOWA WERSJA ZBIORNIKÓW WYPORNOŚCIO-
WYCH DLA POJAZDÓW POZADROGOWYCH  

Zmodyfikowana konstrukcja zbiorników wypornościowych [13] 
zakłada wykonanie kadłuba złożonego z szeregu szczelnych komór, 
każda z nich posiada otwór inspekcyjny służący do kontroli wnętrza 
zbiornika, usunięcia ewentualnej wody, która mogłaby dostać się 
poprzez nieszczelności spawów lub w wyniku kondensacji. Pojazd 
pozadrogowy wyposażony jest w kształtowe uchwyty połączone z 
pokładem lub burtami kadłuba za pomocą różnej, w zależności od 
potrzeb, długości cięgieł. Dzięki temu zbiorniki umieszczone równo-
legle do osi symetrii podłużnej kadłuba mogą być usytuowane w 
odległości 1,5 m od burt. Takie usytuowanie zbiorników korzystnie 
wpływa na poprzeczne wybalastowanie kadłuba pojazdu. Każdy 
zbiornik na pionowej ścianie od strony kadłuba posiada szereg 
występów, usytuowanych w jednakowych odstępach, służących do 
ustalenia położenia zbiornika wypornościowego względem burty 
pojazdu. Dzięki temu wysunięcie do przodu lub cofnięcie zbiornika 
do tyłu pozwala uzyskać właściwe wyrównoważenie kadłuba pojaz-
du lub zespołu pojazdów prowadzącego zabiegi ochronne np. ko-
szenia trzcin, usuwania wodorostów oraz dokonującego przeprawy 
przez niewielkie kanały lub rzeki do terenów położonych na drugim 
brzegu. Zbiornik wypornościowy mocowany jest w uchwytach przy 
użyciu krótkich pasów i napinaczy, przy czym wymagana siła zaci-
sku klamry wynosi zaledwie kilka kilogramów. Konstrukcja zbiornika, 
dzięki wręgom usytuowanym na wysokości każdego z występów 
ustalających zabezpiecza każdą z komór wypornościowych zbiorni-
ka przed przypadkowym wgnieceniem lub uszkodzeniem podczas 
użycia zbyt dużej siły napięcia pasów zabezpieczających. Nowym 
rozwiązaniem wręgowej konstrukcji zbiornika jest wyposażenie go w 
specjalny uchwyt służący do zamocowania hydraulicznego pędnika 
śrubowego. Obwód hydrauliczny pędnika śrubowego można zasilać 
z zewnętrznego układu hydraulicznego pojazdu. Takie rozwiązanie 
konstrukcji zbiornika wpływa na właściwe wyrównoważenie kadłuba 
pojazdu oraz powinno poprawić prędkość pływania. Śruba pędnika 
umieszczona na zewnątrz kadłuba pojazdu pozadrogowego swo-
bodnie zasysa wodę, natomiast strumień wody wytworzony przez 
śrubę nie ulega żadnemu zakłóceniu. Energia strumienia wytworzo-
nego przez pędnik śrubowy zamontowany do spodu tylnej komory 
zbiornika wypornościowego jest w pełni wykorzystana do napędu 
podczas pływania po wodzie i wykonywania ciasnych manewrów 
obracania, pokonywania zakrętów lub zawracania. 

2. KALIBRACJA ROBOCZEJ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ 
ŚRUB PĘDNIKÓW  

Kalibrację roboczej prędkości obrotowej śrub pędników prze-
prowadzono przy użyciu czujnika zbliżeniowego (rys. 5), którego 
dane pomiarowe w trybie on-line przesyłano bezprzewodowo modu-
łem Wi-Fi do odbiornika połączonego z aparaturą i oprogramowa-
niem National Instruments (NI Compact DAQ, LabView) [14]. Na 
potrzeby laboratoryjnych prób zaprojektowano specjalny moduł 
mocujący podstawę korpusu pędnika. Pędniki śrubowe, przymoco-
wano pasami do drewnianej palety, a silniki hydrauliczne pędników 
zasilane były z obwodu hydraulicznego pojazdu gąsienicowego. 
Prędkość obrotową śruby obserwowano w trybie on-line na kompu-
terze PC (rys. 6) i w zależności od potrzeb zmieniano wielkość 
strumienia oleju hydraulicznego przy użyciu regulatora przepływu, 
do momentu uzyskania wymaganej (dokumentacja techniczna 
pojazdu) roboczej prędkości obrotowej śruby pędnika. 

 
Rys. 5. Kalibracja prędkości obrotowej śruby pędnika pojazdu gą-
sienicowego (archiwum PIMR-BE) 

 
Rys. 6. Akwizycja danych podczas kalibracji prędkości obrotowej 
śruby pędnika (archiwum PIMR-BE) 

3. BADANIA TERENOWE NOWEJ WERSJI ZBIORNI-
KÓW WYPORNOŚCIOWYCH 

Obiektem badań zmodyfikowanej konstrukcji zbiorników wy-
pornościowych był Zespół Pojazdów Gąsienicowych PIMR (rys. 7). 
Na pojeździe gąsienicowym zamontowano moduł do koszenia 
roślinności wodnej, w związku z tym zbiorniki wysunięto nieco do 
przodu, by zapewnić prawidłowe wyrównoważenie kadłuba pojazdu 
podczas pływania oraz koszenia trzciny, a następnie jej przenosze-
nia przy użyciu przenośników taśmowych do przyczepy gąsienico-
wej. Na tylnych komorach każdego ze zbiorników wypornościowych 
do ich zewnętrznie pochylonych ścian dna zamontowano pędnik 
przy użyciu modułu mocującego i dwóch par pasów. 

 
Rys. 7. Zespół pojazdów gąsienicowych podczas prób terenowych 
(archiwum PIMR-BE) 
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Przeprowadzone próby wjazdu do jeziora zestawem pojazdów 
gąsienicowych z zamontowanym modułem do cięcia roślinności 
wodnej oraz dodatkowymi zbiornikami wypornościowymi potwierdzi-
ły zalety funkcjonalne nowej zmodyfikowanej ich konstrukcji. Pojazd 
miał wystarczająco dużą wypornością podczas zanurzania w wodzie 
modułu narzędziowego oraz przedniej części jego kadłuba (rys. 8). 
Lustro wody znajdowało się kilkanaście centymetrów poniżej dolnej 
krawędzi drzwi kabiny. 

 
Rys. 8. Próby wjazdu do jeziora zestawem pojazdów gąsienicowych 
z nowymi, wydłużonymi zbiornikami wypornościowymi (archiwum 
PIMR-BE) 

 
Próby pływania i manewrowania pojazdem na wodzie potwier-

dziły prawidłowość wprowadzonych zmian w konstrukcji zbiorników 
wypornościowych. Strumień wody wytwarzany przez oba pędniki 
śrubowe pozwalał rozwinąć prędkość do około 4 km/h (rys. 9 i 10). 
Dzięki nowemu usytuowaniu śrub pędników na rufowej części 
zbiorników wypornościowych zamontowanych na pojeździe gąsieni-
cowym uzyskano 60% wzrost prędkości. Próby manewrowania 
potwierdziły korzyści nowego usytuowania pędników na zbiornikach 
wypornościowych pojazdu - manewr pełnego obrotu na wodzie 
zespołu pojazdów trwał około 14 sekund, przy czym średnica za-
wracania wyniosła 2,5 ± 0,4 metra. 

 
Rys. 9. Próby pływania po jeziorze pojazdu gąsienicowego z 
nowymi zbiornikami wypornosciowymi i zamontowanymi na nich 
pednikami śrubowymi (archiwum PIMR-BE) 

 

 
Rys. 10. Graficzne przedstawienie zmian prędkości pojazdu w 
funkcji czasu podczas prób pływania po jeziorze w wersji z pędni-
kami zamocowanymi na rufowej części zbiorników wypornościo-
wych (archiwum PIMR-BE) 

 
Sposób mocowania nowej wersji zbiorników wypornościowych 

zapewnia w pełni bezpieczną pracę i szybki ich montaż na pojeź-
dzie. Konstrukcja wręgowa komór zbiornika, występy ustalające 
pozwalają na łatwe mocowanie zbiorników, z siła napięcia kliku 

kilogramów, przy wykorzystaniu pasów i napinaczy. Podobnie mo-
cowanie pędników śrubowych przy użyciu dwóch pasów albo spe-
cjalnego na stałe zamontowanego do dna części rufowej zbiornika 
modułu mocującego podstawę pędnika śrubowego. 

Wyniki badań pływalności i efektywności poruszania się zespo-
łu pojazdów gąsienicowych po jeziorze - potwierdzają w pełni celo-
wość wprowadzonych zmian w konstrukcji zbiorników i funkcjonal-
ność zmodyfikowanego sposobu ich mocowania, jak i łatwość mo-
cowania pędników śrubowych. Kilwater świadczy o istotnej 
poprawie efektywnosci pracy pędników śrubowych umieszczonych 
na zbiornikach wypornościowych. Zaproponowany przez PIMR 
sposób poprawy bezpieczeństwa pracy i efektywności poruszania 
się po akwenach oraz terenach wodno-błotnych pokrytych kilku 
centymetrową warstwą wody może wpłynąć na poprawę także 
ekonomicznych wskaźników pozyskania biomasy np. na cele ener-
getyczne. Opracowanie systemu uniwersalnych cięgieł, uchwytów 
oraz całej rodziny wymiarowej zbiorników wypornościowych dla 
różnej wielkości pojazdów pracujących na terenach wodno-błotnych 
może skrócić czas dojazdu do trudno dostępnych terenów, np. 
położonych na drugim brzegu kanałów, bądź małych rzek, do któ-
rych dojazd wymagał znacznej długości objazdów (30-40 km). 
Możliwość stosunkowo łatwego zamontowania takich zbiorników 
wypornościowych do pojazdów pozadrogowych, np. kołowych lub 
gąsienicowych ciągników rolniczych, stwarza szansę wzrostu efek-
tywności prowadzenia zabiegów ochronnych, skrócenia czasu 
dojazdu do tych terenów, zwłaszcza na chronionych terenach par-
ków narodowych, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000. 

PODSUMOWANIE 

1. Opracowanie nowej zmienionej konstrukcji zbiorników wyporno-
ściowych stwarza szansę ich mocowania na różnej wielkości 
pojazdach pozadrogowych, zwłaszcza takich, które dedykowa-
ne są do pracy na chronionych terenach parków narodowych, 
obszarach Natura 2000 oraz terenach wodno-błotnych położo-
nych w parkach krajobrazowych. 

2. Wręgowa konstrukcja wielokomorowych zbiorników wyporno-
ściowych zapewnia łatwy ich montaż w pojazdach pozadrogo-
wych oraz w pełni bezpieczną pracę podczas pływania, jak i po-
ruszania się po terenach pokrytych kilkucentymetrową warstwą 
wody. 

3. Przeniesienie miejsca mocowania pędników śrubowych z ka-
dłuba pojazdu na rufową część zbiorników wypornościowych 
wpłynęło na poprawę (około 60%) efektywności poruszania się 
po akwenach śródlądowych oraz szybkość manewrów skręca-
nia i zawracania. 

4. Opracowanie rodziny zbiorników wypornościowych dla różnej 
wielkości pojazdów pozadrogowych, powinno wpłynąć na po-
prawę bezpieczeństwa pracy podczas poruszania się po akwe-
nach śródlądowych oraz po grząskich terenach pokrytych kilku 
centymetrową warstwą wody. 

5. Możliwość mocowania dodatkowych zbiorników wypornościo-
wych stwarza możliwość pływania, prowadzenia zabiegów 
ochronnych oraz bezpiecznego pokonywania przeszkód wod-
nych (niewielkie rzeki i kanały) również innym pojazdom poza-
drogowym. 
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Additional buoyancy tanks for off-road vehicles - to improve 
the work safety and efficiency of movement  

on lakes and wetlands 

The paper presents the design and mounting of a new 

version of the buoyancy tanks for the PIMR’s tracked vehi-

cles unit, which i designed for work on wetlands. The new 

longer version of tanks provide sufficient buoyancy of tracked 

vehicles unit with mounted on them modules and work tools, 

and should improve the efficiency of moving the vehicles on 

the muddy areas covered by several cm layer of water. Trans-

fer of the propulsion system of the hull of the tracked vehicle 

to the aft part of the buoyancy tank - improved drive efficien-

cy, speed in water has increased by approx. 60%. Assembly 

of the buoyancy tanks in these vehicles should improve the 

level of work safety and vehicles efficiency of moving. 
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