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Streszczenie 
W artykule omówiono prace związane z opracowaniem modeli wirtualnych, budową modelu rze-

czywistego i wstępną oceną prawidłowości wykonania i działania zespołu gąsienicowego przeznaczo-
nego dla pływającego zestawu pojazdów przeznaczonego do pracy na chronionych terenach wodno-
błotnych. W konstrukcji nowych modeli uwzględniono wyniki badań układu jezdnego przedprototypu 
pojazdu gąsienicowego. Zbudowany model rzeczywisty zespołu gąsienicowego z ramą dla modułu 
transportowego został wstępnie przebadany w laboratorium jak i w próbach na terenie Przemysłowe-
go Instytutu Maszyn Rolniczych (PIMR). Badania potwierdziły prawidłowość konstrukcji i działania 
elementów napędu i zawieszenia zespołu gąsienicowego podczas pracy pod obciążeniem odpowiada-
jącym obciążeniu maksymalnemu. Prace wykonano w ramach projektu nr WND-POIG.01.03.01-00-
164/09. 

WSTĘP 
Prace związane z opracowaniem rolniczego pływającego zestawu pojazdów gąsienico-

wych, prowadzone w ramach projektu nr WND-POIG.01.03.01-00-164/09 [1], mają na celu 
opracowanie nowej rodziny specjalizowanych pojazdów, które mają służyć do usuwania nie-
pożądanej roślinności na chronionych terenach wodno-błotnych Parków Narodowych i Natu-
ra 2000. Jednym z ważniejszych podzespołów pojazdów jest ich układ bieżny decydujący z 
jednej strony o możliwości sprawnego poruszania się w bardzo trudnym terenie, a z drugiej 
strony jego sposób pracy decyduje o tym czy w odpowiedni sposób chroni środowisko natu-
ralne czy też powoduje jego dewastację. Stąd też w trakcie prac zwracano szczególna uwagę, 
by oddziaływanie układów bieżnych na podłoże nie przekroczyło zakładanych maksymalnych 
nacisków jednostkowych 0,0057 MPa. To z kolei wymaga opracowania możliwie lekkiej 
konstrukcji kadłuba obu pojazdów i zamontowanych na nich podzespołów. 

1. MODELE POJAZDÓW Z ZESPOŁAMI GĄSIENICOWYMI 
Opracowany wirtualny model 3D pojazdu bazowego (rys. 1) wyposażono w układ bieżny 

w postaci czterech jednakowych skrętnych zespołów gąsienic. Do ramy głównej zamontowa-
no zespoły układu jezdnego, a na ramie nadwozie o konstrukcji wannowej. Nadwozie od góry 
zamknięto płytą pokładu, na której umieszczono kabinę operatora. Rozwiązanie takie zapewni 
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szczelność kadłuba i zdolność pojazdu do pokonywania przeszkód wodnych (pływanie wy-
pornościowe). Zespoły gąsienic układu jezdnego zamontowano na zwrotnicach. 

 
 

Rys. 1. Model wirtualny pojazdu bazowego z zespołami gąsienicowym 

Model wirtualny modułu transportowego wyposażono w identycznej konstrukcji zespoły 
gąsienicowe (rys. 2). 
 

 
 
Rys. 2. Widok jednej z wersji modułu transportowego z zespołami gąsienicowymi 

Każdy z zespołów gąsienicowych (rys. 3) ma szerokość 950 mm i przylega do podłoża na 
długości 2060 mm. Łączna powierzchnia przylegania gąsienic do płaskiego podłoża wynosi 
78 300 cm 2 . 
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Rys. 3. Model wirtualny zespołu gąsienicowego dla zestawu pojazdów  

Zespół gąsienicowy składa się z ramy, która mocowana jest do zwrotnicy pojazdu bazo-
wego za pośrednictwem jarzma. Do jarzma mocowany jest kołnierz przekładni planetarnej 
wraz z silnikiem hydraulicznym. Wał czynny przekładni połączony jest z wałem silnika za 
pośrednictwem sprzęgła kłowego. Na korpusie przekładni zamontowane jest koło napędowe 
przenoszące napęd na zespół pasów gąsienicy z ostrogami. Rama zespołu gąsienicowego 
wsparta jest wahliwie na wózku. 

Wyniki wcześniejszych badań modeli wirtualnych oraz prób terenowych modelu rzeczy-
wistego przedprototypu pojazdu gąsienicowego wykazały potrzebę takiego zaprojektowania 
układu bieżnego nowych pojazdów, by te w możliwie małym stopniu uszkadzały podłoże. 
Stąd też przeprowadzono próby oszacowania różnic prędkości lewej i prawej gąsienicy 
w zależności od promienia skrętu zestawu pojazdów (rys. 4, 5) wskazują na potrzebę prawi-
dłowego i zróżnicowanego sposobu sterowania poszczególnymi silnikami napędu hydraulicz-
nego oraz zastosowania w pojeździe bazowym - skrętnych zespołów gąsienicowych.  
 

 
Rys. 4. Schemat pojazdu bazowego podczas wykonywania skrętu  
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Rys. 5. Wykres zależności różnic prędkości gąsienic od promienia skrętu pojazdu bazowego 

Zewnętrzny promień zawracania, wyznaczony na podstawie kinematyki układu jezdnego 
pojazdowego wynosi około 6,5 m, co na wykresie odpowiada  ok 6km/godz różnicy prędko-
ści gąsienic.  

 
Adaptowane przez rolników ratraki (dla potrzeb prowadzenia prac związanych z kosze-

niem i wywozem biomasy z chronionych terenów wodno-błotnych) nie mają takich możliwo-
ści wychylenia, czy też zróżnicowania prędkości gąsienic [2]. W okresie letnim (sierpień, 
wrzesień) gąsienice ratraków powodują znaczne zniszczenie terenu, przy zakrętach jedna gą-
sienic jest napędzana druga nie jest napędzana. Zakręt wykonywany jest podobnie jak to ma 
miejsce w klasycznych koparkach gąsienicowych - co powoduje powstanie sił ścinających 
w powierzchniowej warstwie gruntu i zwykle znaczną mechaniczną dewastację tej warstwy 
i zniszczenie, zmiażdżenie łodyg, kłączy i korzeni roślin.  

2. MODEL RZECZYWISTY ZESPOŁU GĄSIENICOWEGO 
W pierwszej kolejności, na podstawie opracowanych modeli wirtualnych, postanowiono 

zbudować rzeczywisty model nowej wersji zespołu gąsienicowego zamontowanego do ramy 
modułu transportowego. W modelu silniki hydrauliczne umożliwiają napęd każdej z gąsienic 
w obu kierunkach tj. do przodu i do tyłu, przy czym istnieje możliwość różnicowania prędko-
ści ruchu każdego z silników tak, by pokonywanie skrętu było bez skoków i szarpnięć. Układ 
sterowania silnikami hydraulicznymi zapewnia możliwość napędu w odwrotnych kierunkach 
a to stwarza szansę wykonania ciaśniejszego manewru zawracania w terenie. 

Na podstawie uproszczonej dokumentacji model rzeczywisty zespołu gąsienicowego zo-
stał zbudowany przez Hydromegę [3 ] i dostarczony w lutym do PIMR.  

Badania laboratoryjne modelu, sprawdzenie możliwości napędu gąsienic w różnych kie-
runkach przebiegło bez żadnych problemów (rys. 6), jednak próby zwiększenia naciągu pa-
sów gumowych połączonych ostrogami wykazały, że elementy napinaczy nie pracują po-
prawnie i trzeba ich konstrukcje poprawić. 
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Rys. 6. Moduł transportowy z jednej strony połączony łamanym dyszlem z dolnym zaczepem trans-
portowym ciągnika Kubota, z drugiej strony uniesiony pasami za ramę do góry, tak by zespo-
ły gąsienicowe mogły swobodnie obracać się w powietrzu (napęd silników w różnych kie-
runkach i z różnymi prędkościami obrotowymi) 

Badania funkcjonalne modelu rzeczywistego zespołu gąsienicowego postanowiono pro-
wadzić pod pełnym dopuszczalnym obciążeniem ramy. W związku z tym na ramie zamonto-
wano prowizoryczna platformę wykonaną z dwóch płyt sklejki, nałożonych jedna na drugą, a 
na platformie umieszczono dwa obciążniki o łącznej masie ok. 1820 kg i dodatkowo zamo-
cowano pasem ściągającymi do platformy (rys. 7).   

 
Ruchomy koniec dyszla ramy modułu transportowego, zakończony  okiem, połączono 

z dolnym zaczepem transportowym ciągnika KUBOTA M9960. Ciągnik zakupiony przez 
PIMR jest przeznaczony do prowadzenia prac badawczych związanych z ochroną terenów 
wodno-błotnych, został wyposażony w specjalne moduły gąsienicowe wyprodukowane przez 
firmę Soucy Track z Kanady. 

 
W trakcie prowadzonych testów (rys. 8,9) przeprowadzono próby holowania oraz pchania 

ciągnika Kubota, którego masa po zamontowaniu modułów gąsienicowych Soucy Track -w 
miejsce kół - wynosi około 4t. Próby wykazały, że przyczepność gąsienic do gruntu jak i moc 
obu silników hydraulicznych wystarcza w zupełności do tego celu. Krótkie testy powtórzone 
dla modułu transportowego, w którym napęd przekazywano za pomocą tylko jednego silnika 
hydraulicznego wskazują, że na takim podłożu nawet jeden silnik pozwala na przesunięcie 
pojazdów. Obserwowane sporadyczne przeskakiwanie koła napędowego - wynikało z chwi-
lowego rozciągnięcia się pasów gumowych. Próby te wskazują, że w przypadku awarii jedne-
go z silników hydraulicznych zespołu gąsienicowego istnie szansa jego poruszania się w tere-
nie i dotarcia w miejsce, które pozwoli dokonać naprawy uszkodzonego elementu, podzespo-
łu. 

Próby na terenie PIMR prowadzono na module transportowym, zasadniczo konstrukcyjnie 
nieco prostszym w działaniu , bez mechanizmu skrętu obu gąsienic, i obsłudze dźwigni steru-
jących obwodami hydrauliki zewnętrznej ciągnika. Możliwość jednoosobowego, ręcznego, 
sterowania ciągnikiem , bez możliwości obrotu fotela kierowcy i jednocześnie sterowania 
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modułem transportowym agregowanym na dolnym zaczepie transportowym ciągnika nie jest 
możliwe. W związku z tym, próby udało się przeprowadzić dzięki dwóm konstruktorom ze-
społu gąsienicowego - jeden z nich zajmował się kierowaniem ciągnika Kubota, natomiast 
drugi stojąc w kabinie, oparty o przednią szybę zajmował się utrzymaniem równowagi i ste-
rowaniem dźwigniami obwodów hydraulicznych dwóch niezależnie napędzanych silników 
hydraulicznych zamocowanych w każdym z zespołów gąsienicowym (rys. 10). 

 

 
 
Rys. 7. Próby terenowe zestawu gąsienicowego modułu transportowego, z maksymalnie dopuszczal-

nym obciążeniem -1820 kg, którego silniki hydrauliczne napędzane są z obwodów hydrauliki 
zewnętrznej ciągnika Kubota. W trakcie skrętu gąsienice poruszają się płynnie, praktycznie 
bez poślizgów bocznych 
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Rys. 8. Ślady na trawie pozostawione przez zestaw pojazdów podczas nawracania, wgniecenia ale nie 

zaobserwowano zerwania warstwy gruntu porosłego trawą 

 
 
Rys. 9. Odkształcenie gąsienicy podczas zjazdu z krawężnika. Konstrukcja gąsienicy umożliwia po-

konywanie niewielkich nierówności terenu. 
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Rys. 10. Widok zestawu Kubota-moduł transportowy - ciągnika jest kierowany przez kierowcę, który 

negocjuje pole widzenia z osobą , która obsługuje dźwignie obwodów zewnętrznego układu 
hydraulicznego napędzającego niezależnie silniki w obu zespołach gąsienicowych zamonto-
wanych na ramie nośnej modułu transportowego 

Przeprowadzone na terenie PIMR wstępne próby funkcjonalne nowej konstrukcji modułu 
transportowego z zespołami gąsienicowymi, potwierdziły kolejny raz korzyści z wcześniej-
szego opracowania modeli wirtualnych różnych wersji podwozi oraz celowość budowy mode-
lu rzeczywistego przedprototypu [4,5]. Wyniki i doświadczenie zebrane z badań przedproto-
typu pozwoliły uniknąć istotnych błędów związanych nie tyle z wytrzymałością podzespołów 
konstrukcji, ale z ich funkcjonalnością i niezawodnością pracy w trudnym wodno-błotnym 
terenie. 

Wydaje się, że wybranie koncepcji jednakowej wielkości zespołu gąsienicowego dla obu 
pojazdów zestawu pozwoli zredukować koszty jak i uprościć czynności serwisowe i napraw-
cze w pojazdach opracowanych w finalnej wersji i kompletacji. 

PODSUMOWANIE 
Przeprowadzone badania laboratoryjne generalnie potwierdziły prawidłowość montażu i 

działania elementów i podzespołów modelu rzeczywistego modułu transportowego. Stwier-
dzono celowość zmiany konstrukcji zespołu napinaczy z hydrauliczno-mechanicznej na me-
chaniczną przy użyciu śrub naciągowych. 

Przeprowadzone badania na terenie PIMR wykazały solidne wykonanie konstrukcji zespo-
łów gąsienicowych oraz ramy nośnej modułu transportowego oraz prawidłowy dobór silni-
ków hydraulicznych przeznaczonych do napędu każdego z modułów gąsienicowych. 

Na podłożu trawiastym moc zainstalowanych silników umożliwia nie tylko napęd w pełni 
obciążonego modułu transportowego ale także wystarczającą moc do przetaczania pojazdu 
gąsienicowego o masie ok. 4t. 
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Obserwowane efekty poruszania sie modułu transportowego po trawiastym podłożu wska-
zują jedynie na pozostawiane przez ostrogi zespołów gąsienicowych ślady wgnieceń trawy i 
gruntu w momencie wykonywania tylko ciasnych, o promieniu kilku metrów, zakrętów. 
Ręczna , dwuosobowa obsługa ciągnika i modułu transportowego, niedokładności sterowania 
ruchem poszczególnych dźwigni wynikające z ciasnoty kabiny miały istotny wpływ na jakość 
sterowania pracą każdego zespołu gąsienicowego i tym samym  na większe zdeformowanie 
podłoża trawiastego podczas wykonywania skomplikowanych manewrów. 

Badania funkcjonalne i terenowe wskazują na konieczność starannego skonstruowania i 
uproszczenia obsługi obu obwodów sterujących pracą silników w całym zestawie pojazdów 
czyli możliwie zautomatyzowanej , na zasadzie obsługi dźwigni joysticku , jedną dźwignią 
zmiany zarówno prędkości poruszania się zestawu ale także prawidłowemu automatycznemu 
doborowi zróżnicowanych prędkości podczas manewrów zakręcania czy też nawracania ze-
stawem pojazdów w trudnym wodno-błotnym terenie. 

BIBLIOGRAFIA 
1. Projekt nr WND-POIG.01.03.01-00-164/09 pt.: Zintegrowana technologia ochrony ob-

szarów wodno – błotnych przed sukcesją roślinności powodującej degradację środowiska 
przyrodniczego. - kierownik projektu Zembrowski K., 2009-2012. 

2. Dubowski A. P., Zembrowski K., Weymann S., Karbowski R., Rakowicz A., 
Potrykowska A., Wojnilowicz Ł.: New method for biomass bales coupling and rolling 
them on boggy terrain, especially in National Parks and Natura 2000 protected areas. 
Agriculture & Engineering for a Healthier Life, International Conference of Agricultural 
Engineering CIGR-Ageng2012, Valencia, Spain, July 8-12, 2012. 

3. Hydromega - http://www.hydromega.com.pl/  . 
4. Dubowski A. P., Zienowicz Z., Zembrowski K., Weymann S., Karbowski R., Rako-

wicz A., Wojniłowicz Ł., Spychała W.: Przedprototyp badawczy pływającego pojazdu 
gąsienicowego. Logistyka 2012 nr 3. 

5. Dubowski A. P., Zembrowski K., Karbowski R., Spychała W., Rakowicz A., Weymann 
S.:  Badania układu jezdnego przedprototypu pojazdu gąsienicowego.  Wyd. Instytut Na-
ukowo-Wydawniczy „SPATIUM”, Autobusy-Technika,Eksploatacja, Systemy Transpor-
towe; Nr 10, 2012.; 

VIRTUAL MODELS DEVELOPMENT,  
CONSTRUCTION AND PRELIMINARY  

EXAMINATION FOR THE SET  
OF TRACKED VEHICLES 

Abstract 
The paper describes work on the development of virtual models, the actual construction of the mo-

del and preliminary assessment of the correctness of the implementation and operation of the tracks 
unit the amphibian vehicles unit designed for use on protected wetlands. The design of new models 
includes the results of the tracked vehicle chassis of the pretototype. Built real models of two tracks 
were mounted on frame of the transportation module were pre-tested in the laboratory and field trials 
at the Industrial Institute of Agricultural Engineering (PIMR). The study confirmed the correctness of 
the construction and operation of the drive and suspensions team tracked while working under a load 
corresponding to maximum load.Research and development works were funded by project No. WND-
POIG.01.03.01-00-164/09. 
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