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Streszczenie

Opracowanie zawiera krótk¹ historiê ci¹gników i wyposa¿enia kó³. Wyjaœniono podstawowe pojêcia oponiarskie. Dodatkowo
wprowadzono, w celu odró¿nienia, wizualne porównanie wzorów bie¿ników. Wyjaœniono równie¿ podstawowe pojêcia oznaczeñ
noœnoœci opon. Podano przyk³ady opon nieregularnie zu¿ytych. Wymieniono typowe zalecenia eksploatacyjne producentów
opon.

U YTKOWANIE WSPÓ£CZESNYCH OPON
ROLNICZYCH

¯

Wstêp

Wspó³czesne rozwi¹zania kó³ jezdnych dalece odbiegaj¹ od
tych, które stosowano na pocz¹tku lat trzydziestych ubieg³ego
stulecia. Wówczas ko³a ciê¿kich maszyn rolniczych by³y szty-
wne, ciê¿kie i przenosi³y znaczne obci¹¿enia na glebê. Odpo-
wiedzi¹ na wysokie wymagania transportowo-robocze w rolni-
ctwie intensywnym by³o wynalezienie i wprowadzenie do
u¿ytku opon niskociœnieniowych. Opony takie pozwalaj¹ na
zmniejszenie nacisku powierzchniowego na grunt oraz na
zmniejszenie poœlizgu ko³a przy jednoczesnym obni¿eniu
oporów toczenia i zwiêkszeniu wytrzyma³oœci opony na prze-
bicia i otarcia. Te sprzeczne ze sob¹ za³o¿enia mo¿liwe s¹ dziê-
ki specjalnej konstrukcji opony. Ogumienie kó³ w ci¹gnikach
i maszynach rolniczych spe³nia wa¿n¹ rolê, a ich wysoki koszt
niejednokrotnie decyduje o op³acalnoœci ekonomicznej
przedsiêbiorstw [2]. Jednak¿e, tylko w³aœciwe ich u¿ytkowanie
umo¿liwia uzyskiwanie coraz wy¿szych plonów, zarówno pod
wzglêdem iloœciowym, jak i jakoœciowym; wp³ywa znacz¹co
na czas bezpiecznej eksploatacji opon przy zachowaniu i spe³-
nianiu wszystkich kryteriów, dla których zosta³y zaprojekto-
wane. Ponadto, zu¿yte opony s¹ jednym z tych rodzajów
odpadów, który w najwiêkszym stopniu obci¹¿a œrodowisko
naturalne. Cechy opony, które okreœlaj¹ jej walory u¿ytkowe
(odpornoœæ na uszkodzenia mechaniczne), s¹ jednoczeœnie
odpowiedzialne za trudnoœci zwi¹zane z jej zagospodaro-
waniem po zakoñczeniu u¿ytkowania. Opony nie ulegaj¹
rozk³adowi, a z uwagi na ich objêtoœæ sk³adowanie opon
wymaga zajêcia du¿ej przestrzeni na specjalnie przygotowa-
nym terenie. Dlatego konieczne staje siê podjêcie dzia³añ
maj¹cych na celu zapobieganie ich przedwczesnemu i nierów-
nomiernemu zu¿ywaniu w trakcie intensywnej eksploatacji.

Typ bie¿nika i noœnoœæ wspó³czesnych opon rolniczych

Konstrukcja bie¿nika opon kó³ napêdowych mo¿e ró¿niæ
siê w zale¿noœci od wymagañ eksploatacyjnych. Konstrukcja
bie¿nika R1 charakteryzuje siê bardzo dobrymi w³aœciwo-
œciami trakcyjnymi niezale¿nie od typu pod³o¿a i prawie
idealnymi w³aœciwoœciami samooczyszczania (rys. 1). Wyko-
rzystywana jest ona do typowych prac w rolnictwie z wy³¹-
czeniem szybkiego transportu drogowego. Konstrukcja
bie¿nika R1W ma swoje korzenie w Europie i charakteryzuje
siê 20% zwiêkszeniem g³êbokoœci bie¿nika w stosunku do
opon z bie¿nikiem R1. W rezultacie zwiêksza siê ca³kowity
czas ¿ycia opony, ale niestety wzrasta ryzyko zu¿ycia
nieregularnego. Opony posiadaj¹ce tego typu bie¿nik wyma-
gaj¹ indywidualnego planu eksplatacyjnego. Bie¿niki typu R2
wykorzystywane s¹ do pracy w miejscach b³otnistych i z wod¹
stoj¹c¹. G³êbokoœæ bie¿nika jest dwa razy wiêksza od bie¿nika
R1 [3]. Charakteryzuj¹ siê one agresywnym wygl¹dem i typo-
wym k¹tem ¿eber bie¿nika (45°) zapewniaj¹cym zdolnoœci
samooczyszczania opon pracuj¹cych w tych trudnych
warunkach (np. uprawa ry¿u, trzciny cukrowej itp.). Bie¿niki
typu R3 stosowane s¹ tam, gdzie wymaga siê równomiernego
rozk³adu nacisków na pod³o¿e (przyczepy wysokiej
³adownoœci i prêdkoœci, maszyny pracuj¹ce przy pielêgnacji
pól golfowych i boisk). Ostatni¹ grup¹ s¹ bie¿niki typu R4,
które znajduj¹ zastosowanie w oponach do wózków
jezdniowych, ³adowarek itp. G³êbokoœæ bie¿nika R4 stanowi
oko³o 70% g³êbokoœci bie¿nika R1.

Wiele lat temu noœnoœæ opon charakteryzowana by³a
rzeczywist¹ liczb¹ warstw osnowy bawe³nianej wykorzysta-
nych w jej kontrukcji, np. 6PLY (szeœciowarstwowa opona
mia³a szeœæ warstw osnowy itp.). Podczas i po zakoñczeniu

Rys. 1. Typy bie¿ników (Ÿród³o: katalog Goodyear 2005)
Fig. 1. Tread designs (source: Goodyear databook 2005)
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drugiej wojny œwiatowej wprowadzone zosta³y nowe materia³y
wykorzystywane do budowy opon, takie jak: opasania stalowe,
poliester, nylon i sztuczny jedwab, charakteryzuj¹ce siê
wysok¹ wytrzyma³oœci¹ mechaniczn¹. Dziêki tej zmianie
mo¿liwe sta³o siê konstruowanie opon o noœnoœci 6PLY (nowe
oznaczenie 6PR ) wykorzystuj¹c przyk³adowo tylko
cztery warstwy opasania. Opona ta ma tak¹ noœnoœæ, jakby by³a
zbudowana z szeœciu warstw osnowy bawe³nianej. Noœnoœæ
nowoczesnych opon opisywana jest liczbowo przy u¿yciu
indeksu noœnoœci LI ( ). LI wystêpuje w parze z sym-
bolem prêdkoœci SS ( ), który wskazuje, przy
jakiej prêdkoœci opona mo¿e przenieœæ dane obci¹¿enie [4]. Dla
opon diagonalnych, w których poszczególne kordy osnowy
u³o¿one s¹ pod pewnym k¹tem wzglêdem drutówek, a ich
kolejne warstwy uk³adane s¹ naprzemiennie, wykorzystywane
jest wci¹¿ starsze oznaczenie PR. Jednak¿e dla alternatywnej
konstrukcji radialnej, która obok zmniejszenia tarcia
wewnêtrznego poprawia rozk³ad si³ na powierzchni wspó³-
pracy opony z gleb¹ i drog¹ u¿ywane s¹ przewa¿nie oznaczenia
LI/SS. W celu prawid³owego przygotowania maszyn do pracy
w ró¿nych warunkach producenci opon publikuj¹ szczegó³owe
tabele noœnoœci/prêdkoœci dla tych opon.

Na etapie kupna nowej maszyny wybór opon sprowadza siê
g³ównie do wyboru jej producenta. Przysz³y u¿ytkownik
zak³ada, ¿e opona zamontowana w pierwszym wyposa¿eniu
jest t¹, która spe³ni jego wszystkie oczekiwania. Rzeczywistoœæ
mo¿e okazaæ siê inna, szczególnie wtedy, gdy eksploatacja
przebiegaæ bêdzie bardzo intensywnie, w specyficznych wa-
runkach klimatycznych, na najbardziej wymagaj¹cych typach
gruntu i niezgodnie z zaleceniami producentów opon i maszyn.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ nowoczesne ci¹gniki, które
dysponuj¹ olbrzymi¹ moc¹, przekraczaj¹c¹ 200 KM, poruszaj¹
siê ze znacznymi prêdkoœciami do 70 km/h i s¹ skrajnie
obci¹¿ane statycznie i dynamicznie.

W okresie eksploatacji maszyn nadchodzi w sposób
naturalny czas wymiany opon. U¿ytkownik ma wówczas du¿o
wiêkszy wybór ni¿ przy specyfikacji nowej maszyny. Ten
szeroki wybór mo¿e okazaæ siê jednak bardzo trudny z kilku
powodów. Po pierwsze, lista producentów oferuj¹cych dany
rozmiar bêdzie prawdopodobnie dwa razy d³u¿sza od listy
pierwszego wyposa¿enia, ceny i charakterystyki techniczne
poszczególnych opon mog¹ ró¿niæ siê znacz¹co od siebie oraz
zalety pewnych opon mog¹ okazaæ siê wadami innych itd.
Naj³atwiejsze wydawa³oby siê wybranie tej samej opony, która
by³a ju¿ zamontowana przez producenta maszyny. Niestety, ta
opcja jest czêstokroæ najdro¿sza i mo¿e nie zagwarantowaæ
oczekiwanych efektów. Najpowa¿niejszym utrudnieniem jest
jednak fakt, ¿e wspó³czesne ci¹gniki napêdzane s¹ na cztery
ko³a ró¿ni¹ce siê œrednic¹ zewnêtrzn¹ miêdzy przodem a ty³em,
a zatem ko³a przedniej osi poruszaj¹ siê z ró¿n¹ prêdkoœci¹
obrotow¹ w stosunku do kó³ tylnych. Ponadto te same na pozór
wymiary katalogowe opon ró¿nych producentów nie maj¹
takich samych wymiarów rzeczywistych. Wymusza to pracê
opon w nieustannym poœlizgu zmieniaj¹cym siê dodatkowo
w trakcie ich zu¿ywania. W wiêkszoœci przypadków ko³a prze-
dnie w ci¹gniku pracuj¹cym przy za³¹czonym napêdzie 4X4
poruszaj¹ siê nieco szybciej od kó³ tylnych (przewa¿nie
ok. 1 - 5% szybciej).

Typowym zaleceniem eksploatacyjnym opon rolniczych
jest utrzymywanie prawid³owego ciœnienia w ogumieniu,
uwzglêdniaj¹c prêdkoœæ jazdy i obci¹¿enie poszczególnych
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kó³. To z pozoru ³atwe zadanie okazuje siê w wielu przypadkach
bardzo skomplikowane i niewykonalne bez u¿ycia specjali-
stycznego oprzyrz¹dowania. Ponadto parametry techniczne
opon i ich charakterystyki publikowane s¹ jedynie w formie
ogólnej, nie zawieraj¹ wartoœci uwzglêdniaj¹cych charakter
eksploatacji i s¹ to czêsto wartoœci obliczone, np. obwód tocze-
nia, œrednica zewnêtrzna. W konsekwencji pojêcie prawid³o-
wej eksploatacji mo¿e byæ interpretowane na wiele sposobów.

Producenci poœwiêcaj¹ znacznie wiêcej uwagi warunkom
gwarancji, pozwalaj¹cym na odrzucenie reklamacji sk³adanych
przez u¿ytkowników. I tak, na przyk³ad, gwarancji nie podle-
gaj¹ opony nieprawid³owo przechowywane, u¿ytkowane
niezgodnie z przeznaczeniem, uszkodzone mechanicznie, nie-
regularnie zu¿yte, eksploatowane w pojeŸdzie niesprawnym
technicznie, u¿ytkowane niezgodnie z zaleceniami podanymi
na boku opony, uszkodzone mechanicznie itd. [5].

Konieczne staje siê wiêc opracowanie metody terenowej,
pozwalaj¹cej na szybkie i ³atwe przystosowanie maszyny do
pracy. Metoda ta powinna uwzglêdniæ najciê¿sze mo¿liwe wa-
runki eksploatacji, rozszerzone specyficzne zalecenia eksploa-
tacyjne dla wyj¹tkowych, choæ coraz bardziej powszechnych
warunków pracy oraz wskazówki ekonomiczne.

Rys. 2. Przyk³ad opony eksploatowanej w zbyt trudnych warun-
kach (badania w³asne)
Fig. 2. An example of a tyre used under too severe condition
(own research)

Rys. 3. Przyk³ad nieregularnego zu¿ycia bie¿nika na skutek
nieprawid³owego ciœnienia powietrza w ogumieniu (badania
wlasne)
Fig. 3. An example of irregularly worn tyre caused by incorrect
inflation pressure (own research)



Rys. 4. Przyk³ad nieregularnego zu¿ycia bie¿nika na skutek
doci¹¿enia osi przedniej wod¹ w oponach (badania w³asne)
Fig. 4. An example of irregularly worn tyre caused by unnece-
ssary hydroinflation (own research
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Nierównomierne, jak i przedwczesne zu¿ywanie siê opon
radialnych o du¿ych gabarytach staje siê coraz powszechniej-
szym powodem ich wymiany. Objawia siê najczêœciej pogor-
szeniem komfortu jazdy, zmian¹ w³aœciwoœci trakcyjnych oraz
zmian¹ wygl¹du.

W obecnej sytuacji, w której koszty produkcji rolnej rosn¹
znacznie szybciej ni¿ jej op³acalnoœæ, konieczne staje siê ci¹g³e
obni¿anie kosztów eksploatacji maszyn przy jednoczesnym
zwiêkszeniu wydajnoœci pracy. Bior¹c pod uwagê wysoki koszt
opon i ceny paliw, mo¿na za³o¿yæ, ¿e wydatki te wp³ywaj¹
zasadniczo na ca³kowity aspekt ekonomiczny przedsiê-
biorstwa. Zalecenia eksploatacyjne powinny zatem uwzglê-
dniaæ w szczególnoœci powy¿sze aspekty.
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MODERN AGRICULTURAL TYRE'S UTILIZATION

Summary

This material provides a short history of tractors and wheel equipment. A list of basic tyres terms is covered. In addition, tread
pattern designs' comparison is introduced to provide a visual example of how patterns can be distinguished. The basic load rating
designations are also explained. Examples of irregularly worn tyres are given. Typical tyre manufacturers' recommendations are
listed.
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