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Streszczenie 
 
Przedstawiono wyniki polowych badań dynamicznych od-
kształceń promieniowych i bocznych opon napędowych 13,6-
36, 16,9-34 i 23,1-26 w zależności od dodatniego poślizgu kół 
napędowych. Pomiary przeprowadzono w ruchu kół za pomocą 
specjalnego oprzyrządowania na spulchnionej glebie piaszczy-
stej. Wykazano, że każdą z badanych opon napędowych cha-
rakteryzuje inna zależność tych odkształceń od poślizgu koła. 
Opracowane równania pozwalają na określenie odkształceń 
promieniowych na podstawie odkształceń bocznych opon.  
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Wstęp 
Ważnym zagadnieniem w technice rolniczej jest modelowanie układu koło-
gleba w celu prognozowania ugniatania gleb w koleinach [Soane, Van 
Ouverkerk 1994; Błaszkiewicz 1997]. Parametrami niezbędnymi w modelo-
waniu są, między innymi, odkształcenia opon. Odkształcenia są mierzone 
stosunkowo łatwo na postoju kół na podłożach sztywnych lub rzadziej na 
podłożach glebowych. W warunkach ruchu kół na glebie, odkształcenia pro-
mieniowe i boczne opon są mierzone zdecydowanie rzadziej i za pomocą 
skomplikowanego oprzyrządowania badawczego [Soane, Van Ouverkerk 
1994; Błaszkiewicz 1996 a,b, 1997].  
 
Analiza odkształceń opon mierzonych różnymi metodami wykazała, że od-
kształcenia mierzone na glebie podczas ruchu kół zwiększają dokładność 
nowych modeli do prognozowania ugniatania gleby powodowanego opona-
mi toczonymi [Błaszkiewicz 1997, 2001]. Wiedza o odkształceniach dyna-
micznych na glebie jest nadal skromna, zwłaszcza w zakresie odkształceń 
występujących w oponach poddawanych działaniu znacznych momentów 
obrotowych wywołujących poślizgi kół. Znajomość tych zagadnień jest nie-
zbędna do opracowywanych przy współudziale autora nowych modeli prze-
znaczonych do prognozowania parametrów trakcyjnych kół napędowych na 
glebie [Szafarz, Błaszkiewicz 1996].  
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Celem niniejszej pracy jest określenie zależności dynamicznych odkształceń 
promieniowych i bocznych wybranych opon napędowych ciągników rolni-
czych od dodatniego poślizgu kół podczas ruchu po glebie spulchnionej. 
 
Metody badań 
Badania przeprowadzono na polu spulchnionym podczas orki wykonanej na 
głębokość około 26 cm po 2 tygodniowym odleżeniu roli. Gleba była o skła-
dzie granulometrycznym piasku gliniastego lekkiego. Gęstość objętościowa 
gleby nieugniecionej wynosiła w warstwie ornej 1,4-1,5 g·cm-3, jej wilgotność 
wagowa 5-9%, przy zawartości materii organicznej 2-2,6%.  
 
Badano ciągnikowe opony napędowe 13,6-36, 16,9-34 i 23,1-26, które mon-
towano kolejno do ciągnika C-385, stanowiącego stanowisko pomiarowe, 
przy jego obciążeniu standardowym bez obciążników kół napędowych. 
Ważniejsze parametry opon podczas badań przedstawiono w tabeli 1.  
 
Mierzono odkształcenia zachodzące wzdłuż promienia opony zwane pro-
mieniowymi rd oraz odkształcenia zachodzące w kierunku bocznym, zwane 
bocznymi bd, które były mierzone w pionowej osi koła w strefie kontaktu 
opony z podłożem. Badane opony przemieszczały się po powierzchni gleby 
bez kolein kół przednich ciągnika, który poruszał się podczas pomiarów do 
tyłu.  
 
Tabela 1. Parametry badanych opon rolniczych 
Table 1. Parameters of tested agricultural tyres 

Opona 
Wyszczególnienie 13.6-36 

PIRELLI 
16.9/14-34 
MOHAWK 

23.1/18-26 
GOOD YEAR 

Typ opony 

Wymiary (cm) 
-średnica zewnętrzna 
- szerokość maksymalna 
- wysokość przekroju poprzecznego 
- średnica osadzenia 
- promień statyczny 

Liczba Play Rating (PR) 

Rzeźba bieżnika 

Radialna 

 
152.4 
34,5 
30.5 
91.4 
74.3 

6 

AN 
(napędowa) 

Diagonalna 

 
157.4 
42.9 
35.5 
86.4 
72.5 

8 

AN  
(napędowa) 

Radialna 

 
160.4 
58.7 
47.2 
66.0 
72.4 

10 

AN 
(napędowa) 

 
 
Odkształcenia promieniowe mierzono podczas ruchu postępowego za po-
mocą oprzyrządowania do pomiaru odkształceń dynamicznych opon na pod-
łożach miękkich. Równocześnie mierzono odkształcenia boczne opon (z je-
dnej strony na wysokości największej szerokości opon) metodą filmową za 
pomocą kamery filmowej montowanej nad kołem.  

 38



 
Badania odkształceń dynamicznych... 

 
Opis metod pomiarowych i oprzyrządowania wraz z analizą błędów są przed-
stawione w innych pracach autora [Błaszkiewicz 1990, 1996a,b]. Uzyskane  
w pomiarach bezwzględne wartości dynamicznych odkształceń promienio-
wych rd i bocznych bd opon z co najmniej 10 powtórzeń uśredniono i przed-
stawiono w postaci odkształceń względnych. Promieniowe odkształcenia 
względne rw przedstawiano jako stosunek odkształceń promieniowych rd 
odpowiednio do promienia opony ro, w postaci ilorazu rd · ro

-1. Podobnie, 
boczne odkształcenia względne bw określono jako stosunek odkształceń 
bocznych bd do połowy szerokości opony bo, w postaci ilorazu bd · bo

-1. Tak 
określone odkształcenia zaprezentowano w zależności od poślizgu dodat-
niego koła napędowego s na rysunkach 1, 3 i 5.  
 
Wyniki badań i ich omówienie 
Ustalenie ogólnej zależności odkształceń promieniowych od bocznych opon 
rw[bw] jest dla praktyki badawczej niezwykle korzystne i przydatne, bowiem 
pozwala na szacowanie w prosty sposób odkształceń promieniowych opon 
na podstawie znajomości odkształceń bocznych. Pomiar odkształceń pro-
mieniowych w warunkach ruchu kół wymaga stosowania skomplikowanego 
oprzyrządowania badawczego, podczas gdy odkształcenia boczne mogą 
być łatwo i szybko rejestrowane w ruchu za pomocą kamery video i mierzo-
ne z obrazów techniką komputerową. Dlatego w pracy określono zależności 
względnych odkształceń promieniowych rw od względnych odkształceń 
bocznych bw tych samych opon oraz opisano równaniami regresji jednokrot-
nej i przedstawiono na rysunkach 2, 4 i 6.  
 
Analiza przebiegu zmian odkształceń promieniowych i bocznych, zachodzą-
cych pod wpływem dodatniego poślizgu kół napędowych, nie wykazała 
ogólnej i jednolitej zależności wspólnej dla wszystkich badanych opon.  

 
 

ro = 2E-05s2 - 0,0006s + 0,014
R2 = 0,708

bo = 6E-05s2 - 0,0016s + 0,0204
R2 = 0,5582
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Rys. 1. Odkształcenia promieniowe rw ( ) i boczne bw ( ) opony napędowej 13,6-36 

w zależności od poślizgu s koła podczas ruchu po glebie spulchnionej  
Fig. 1. Radial  rw ( ) and lateral  bw (▪) deformations of the 13.6–36 driving tyre de-

pending on the wheel slip s during its motion on loosened soil  
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W rezultacie badań wykazano odmienny przebieg zmian odkształceń pro-
mieniowych dla każdej z badanych opon podczas ruchu na glebie, zacho-
dzący pod wpływem poślizgu koła napędowego. Jak wynika z rysunków 3 i 5, 
odkształcenia promieniowe opon 16,9-34 i 23,1-26 w podłożu glebowym 
wraz ze wzrostem poślizgu koła nieznacznie wzrastają, a następnie maleją. 
Wzrost ten zachodzi dla opony 16,9-34 do wartości poślizgu koła około 5-
10%, a dla szerokiej opony 23,1-26 do wartości około 15%. Przebieg zmian 
odkształceń promieniowych rd opony wąskiej 13.6-36 jest odwrotny (rys. 1). 
Odkształcenia te wraz ze wzrostem poślizgu koła do około 10% zmniejszają 
się, a po przekroczeniu tej wartości poślizgu zwiększają się.  
 

rw = 1,4107bw - 0,0062
R2 = 0,8556
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Rys. 2. Zależność odkształceń promieniowych rw od odkształceń bocznych bw opony 

napędowej 13.6-36 koła poruszającego się po glebie spulchnionej 
Fig.2. Radial deformations  rw depending on the lateral deformations bw in 13.6–36 

driving tyre of the wheel moving on loosened soil 
 

rw= -3E-05s2 + 0,0006s + 0,0211
R2 = 0,6856

bw = 5E-05s2 - 0,0002s + 0,0116
R2 = 0,967
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Rys. 3. Odkształcenia promieniowe rw ( ) i boczne bw ( ) opony napędowej 16.9-34 

w zależności od poślizgu s koła podczas ruchu po glebie spulchnionej.  
Fig. 3. Radial rw ( ) and lateral bw ( ) deformations of the 16.9-34 driving tyre on the 

wheel slip s during the movement on the cultivated soil 
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Jak wynika z rysunków 1, 3 i 5, przebieg zmian odkształceń bocznych bd 
każdej z badanych opon jest także odmienny. Odkształcenia opony 13,6-36 
w podłożu wraz ze wzrostem poślizgu koła do wartości około 5-10% wyraź-
nie maleją, a następnie wraz ze wzrostem poślizgu koła zwiększają się  
(rys. 1). Te same odkształcenia ale opony 16,9-34 wraz ze wzrostem pośli-
zgu koła do wartości poślizgu 5-7% zmieniają się nieznacznie, a następnie 
przy większym poślizgu koła znacznie wzrastają (rys. 3). Natomiast od-
kształcenia boczne opony szerokiej 23,1-26 zwiększają się prawie liniowo  
w badanym zakresie poślizgu koła (rys. 5). 
 

rw = -0,1749bw + 0,0257
R2 = 0,3625
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Rys. 4. Zależność odkształceń promieniowych rw od odkształceń bocznych bw opony 

napędowej 16,9-34 koła poruszającego się po glebie spulchnionej 
Fig. 4. The dependence of the radial deformation rw on the lateral deformation bw of 

the 16.9-34 driving tyre of the wheel moved on the cultivated soil  
 

rw = -1E-05s2 + 0,0004s + 0,0091
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bw = -3E-06s2 + 0,0006s + 0,0176
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Rys. 5. Odkształcenia promieniowe rw ( ) i boczne bw ( ) opony napędowej 23,1-26 

w zależności od poślizgu s koła podczas ruchu po glebie spulchnionej  
Fig. 5. The dependence of the radial rw ( ) and lateral bw ( ) deformations of the 

23.1-26 driving tyre on the wheel slip s during the movement on the culti-
vated soil 
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W licznych badaniach stacjonarnych przeprowadzonych na podłożach 
sztywnych lub na glebie wykazano, że pod wpływem sił normalnych zwięk-
szają się liniowo odkształcenia promieniowe oraz proporcjonalnie także od-
kształcenia boczne opon [Soane, Van Ouverkerk 1994]. Natomiast analiza 
przebiegu zmian zależności odkształceń promieniowych od odkształceń 
bocznych rw[bw] w niniejszej pracy nie wykazała jednolitej ogólnej i wspólnej 
reguły dla wszystkich badanych opon (rys. 2, 4 i 6). Tylko w oponie 13,6-36 
zmiany odkształceń promieniowych są wprost proporcjonalne do występują-
cych odkształceń bocznych (rys. 2). Jeśli odkształcenia promieniowe tej 
opony zwiększają się, to również zwiększają się jej odkształcenia boczne.  
 
W oponach 16,9-34 i 23,1-26 obserwuje się zjawisko nieco inne, odwrotne 
(rys. 3-6). Wzrostowi odkształceń promieniowych towarzyszy spadek od-
kształceń bocznych. W tym przypadku ogólne zależności pomiędzy od-
kształceniami rw i bw są także liniowe, jednak są one słabe, scharakteryzo-
wane niskimi wartościami współczynnika determinacji (rys. 4 i 6).  
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Rys. 6. Zależność odkształceń promieniowych rw od odkształceń bocznych bw opony 

napędowej 23,1-26 koła poruszającego się po glebie spulchnionej 
Fig. 6. The dependence of the radial deformation rw on the lateral deformation bw of 

the 23.1-26 driving tyre of the wheel moved on the cultivated soil  
 

Na podstawie analizy uzyskanych wyników badań można wskazać, że przy-
czyn występowania niejednolitej tendencji w zmianach badanych odkształ-
ceń opon należy upatrywać w odmiennej budowie konstrukcyjnej. Jak wyni-
ka z tabeli 1 badane opony różnią się rodzajem konstrukcji – rodzajem ukła-
du powłoki kordowo-gumowej odmiennym dla opon diagonalnych i opon 
radialnych, liczbą zastosowanej osnowy bieżnika PR oraz wymiarami.  
 
Czynniki te determinują zachowanie powierzchni nośnej w warunkach wy-
stępowania sił obwodowych pochodzących od wywieranego momentu obro-
towego koła i sił normalnych będących rezultatem obciążenia opon.  
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Wnioski 
Odkształcenia promieniowe badanych opon, a także ich odkształcenia bocz-
ne, w warunkach ruchu kół po glebie spulchnionej, zmieniają się pod wpły-
wem dodatniego poślizgu kół napędowych krzywoliniowo i odmiennie, za-
leżnie od rodzaju badanej opony.  
 
Nie stwierdzono jednolitej i wspólnej dla badanych opon zależności od-
kształceń promieniowych od odkształceń bocznych w zakresie badanego 
dodatniego poślizgu kół napędowych. Wzrostowi odkształceń promienio-
wych może towarzyszyć wzrost odkształceń bocznych (opona wąska 13,6-
36) lub ich spadek (opony szersze 16,9-34 i 23,1-26).  
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