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Model symulacji propagacji naprężeń w glebie
generowanych przez opony maszyn rolniczych

STRESZCZENIE
Celem pracy było potwierdzenie słuszności metod numerycznych względem badań
empirycznych oraz analitycznych dotyczących analizy wytrzymałościowej układu pojazd –
teren. Opracowano metodykę badań z zastosowaniem metod cyfrowych z wykorzystaniem
MES. Pierwszym etapem było zaprojektowanie cyfrowego modelu rolniczej opony
napędowej z uwzględnieniem cech geometrycznych bieżnika. W analogiczny sposób został
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zamodelowany ośrodek glebowy oraz felga dopasowana do wybranej opony. Wszystkie trzy
elementy wchodzą w skład modelu cyfrowego układu pojazd – teren, do którego zostały
przypisane adekwatne właściwości materiałowe. Przed przystąpieniem do analizy
wytrzymałościowej, została wygenerowana i nałożona na model siatka elementów
skończonych. Obliczenia numeryczne koła napędowego przeprowadzono dla dwóch
przypadków obciążenia siłami zewnętrznymi. Pierwszy dotyczył jedynie pionowego
obciążenia układu pojazd – teren, w drugim został dodany moment siły odpowiadający
momentowi napędowemu. Otrzymane, za pomocą narzędzi komputerowych, wyniki
propagacji naprężeń w ośrodku glebowym, zostały porównane z wynikami uzyskanymi
w badaniach laboratoryjnych, przeprowadzonych na kanale glebowym. W pracy zastosowano
metody aproksymacji, w celu wyboru najlepiej dopasowanej zależności matematycznej
opisującej przebieg rozkładu naprężeń w głąb ośrodka glebowego. W dalszej części pracy
przeprowadzono analizę wrażliwości cyfrowego modelu układu pojazd – teren. Poprzez
zmianę wartości opisujących podstawowe właściwości wybranych ośrodków glebowych,
otrzymano zindywidualizowane rozkłady naprężeń dla wybranych przypadków typowych
gleb.
Zamierzeniem podejmowanych badań było zastąpienie konwencjonalnych metod
analizy propagacji naprężeń w ośrodku glebowym, metodami cyfrowymi.
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Model of simulation stress propagation in soil
generated by tires of agricultural machines

SUMMARY
The purpose of this dissertation was to confirm the validity of the numerical methods
in relation to empirical and analytical research on the stress analysis of the vehicle – area
system. The research methodology was prepared by using digital methods like FEM. The first
step was to create a digital model of agricultural tire, which has the characteristics features
like in real. With the same method there was modeled soil medium and rim connected with
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the selected tire. All three elements are included in the digital model of the vehicle – area,
which has appropriate material properties. Before stress analysis, the finite element mesh was
generated and applied on the model. Numerical calculations were performed for the drive
wheel in two cases of external forces loading. The first concerned only the vertical load of the
vehicle – area model, to the second one has been added force torque corresponding to the
driving torque. The results of stress propagation in the soil medium calculated by computer
tools were compared with the results received in laboratory tests on the soil channel. In the
thesis there was used approximation method in order to select the best fitted mathematical
dependence describing stress distribution through into the soil. The next step was analysis
of sensitivity of the digital model of the vehicle – area model. By changing the values
describing the basic properties of the selected soil medium, individualized stress distributions
for the selected cases of typical soils were received.
The intention of the study was to replace conventional methods by digital methods of
analysis of stress propagation in soil.
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WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ
B

- szerokość opony w glebie [m]

c

- spójność gleby [kPa]

D

- średnica opony [m]

epom

- ugięcie opony na glebie [m]

Fc

- całkowite pole rzutu powierzchni styku mechanizmu jezdnego z podłożem na
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płaszczyznę poziomą (obliczeniowe) [m2]
Fpom

- powierzchnia współpracy opony z glebą (pomiarowa) [m2]

G

- obciążenie zewnętrzne mechanizmu jezdnego [kN]

h

- głębokość rozpatrywanej warstwy gleby [m]

j

- przemieszczenie poziome gleby [m]

k1

- współczynnik obliczeniowy odzwierciedlający współpracę opony z glebą

k4

- współczynnik obliczeniowy powierzchni odcisku opony w glebie (zależny od
parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych opony) [m2]

M

- moment napędowy koła [Nm]

po

- nacisk powierzchni oddziałującej na glebę [kPa]

ro

- promień swobodny opony [m]

zpom

- zagłębienie opony w glebie [m]

o, o, o - kąty opasania opony glebą [deg]


- kąt tarcia wewnętrznego gleby [deg]



- współczynnik koncentracji naprężeń



- naprężenia normalne [kPa]



- naprężenia styczne [kPa]



- prędkość kątowa [s-1]
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1. WPROWADZENIE
Dynamiczny rozwój techniki wymusza zmianę urządzeń i narzędzi wykorzystywanych
w rolnictwie. Nowoczesne maszyny są bardziej wydajne niż dotychczas stosowane,
ale jednocześnie mają znacznie większe wymiary geometryczne, jak również znacznie
większą masę. Podłożem trakcyjnym maszyn rolniczych, uczestniczących w pracach
polowych jest gleba – naturalny materiał o dużym stopniu rozdrobnienia, niskiej
wytrzymałości mechanicznej i szczególnie dużej podatności na zagęszczanie, co stanowi
główny aspekt wpływający na jej degradację [137]. Konsekwencją odkształcania gleby przez
układy jezdne maszyn rolniczych, jest wzrost jej gęstości objętościowej wskutek ugniecenia,
które powoduje, m.in. zmniejszenie porowatości gleby, zwiększenie zwięzłości i zbrylanie
gleby [112]. Prowadzi to do: zmniejszenia plonów, pogorszenia jakości prac rolnych oraz
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zmniejszenia niezawodności eksploatacyjnej maszyny [48]. Na podstawie kilkuletnich badań
[36] stwierdzono, że ugniatanie gleby spowodowało obniżenie plonów, np. buraków
pastewnych o 15÷20% oraz że najbardziej szkodliwe jest ugniatające działanie kół ciągnika
dla roślin młodych [53].
Z tego też względu prowadzone są szeroko zakrojone badania nad opracowaniem
metod oceny oraz sposobów zmniejszania szkodliwego zjawiska ugniataniu gleby, którego
jak wiadomo nie można wyeliminować. Podstawową przyczyną zagęszczenia gleby są
pojazdy rolnicze. Natomiast całkowita powierzchnia kolein sięga nawet 3 – 7-krotnej
powierzchni pola [123]. W wielu miejscach ślady kół pokrywają się nawet 25-krotnie [14].
Najczęściej tylko 10 – 15 % powierzchni pól wolne jest od kolein [85].
Badanie procesu oddziaływania kół pojazdów na glebę stanowi pierwszy krok w celu
uniknięcia negatywnych skutków, wynikających z stosowania ciągników oraz ciężkich
maszyn. Rozkład naprężeń uzależniony jest zarówno od parametrów pojazdu jak też od
rodzaju gleby. Wielkościami, które charakteryzują zagęszczenie gleby jest jej zwięzłość,
porowatość, gęstość objętościowa oraz przepuszczalność wodna i powietrzna [85].
Parametrami pojazdu, mającymi wpływ na naprężenia, jest obciążenie kół, rodzaj ogumienia,
ciśnienie w ogumieniu, wielkość styku opon z glebą, a także prędkość, poślizg i wibracje.
Do parametrów gleby mających wpływ na propagację naprężeń zaliczamy: gatunek, strukturę,
gęstość, wilgotność, a także wrażliwość na ugniatanie [52].
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Obciążenia gleby, które pochodzą od maszyn rolniczych, stanowią sumę obciążeń
składowych, czyli obciążenia statycznego, pochodzącego od masy pojazdu, a także obciążenia
dynamicznego, związanego z układem napędowym oraz nierównościami pola [20].
Zagadnienia dotyczące ustalenia kryteriów oddziaływania mechanizmów jezdnych
maszyn i urządzeń rolniczych na glebę oraz opracowania modeli opisujących rozkłady
wartości nacisków występujących w glebie, w wyniku przejazdu kołowego pneumatycznego
mechanizmu jezdnego, stanowiły przedmiot wielu badań [11, 79]. Zamierzeniem
prowadzonych badań było m.in. uzyskanie maksymalnej mocy trakcyjnej mechanizmów
napędowych maszyn i urządzeń w ruchu po ziemi, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwie
najmniejszych jednostkowych nacisków kół maszyn rolniczych na glebę [79].
Dotychczasowe badania oddziaływania koła jezdnego na glebę były realizowane
w warunkach laboratoryjnych lub polowych. W obu przypadkach stosowano zestaw

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08

specjalistycznych urządzeń oraz aparaturę kontrolno – pomiarową , przy czym badania te były
bardzo kosztowne i czasochłonne [47].
Obecnie, poprzez zastosowanie takich programów, jak Autodesk Inventor i MES
(Metoda Elementów Skończonych) można uczynić tą pracę łatwiejszą [54]. Metoda
elementów skończonych jest to numeryczna technika analizy stosowana np. przez inżynierów
oraz środowiska naukowe, w celu uzyskania rozwiązań różnych problemów [66].
Oprogramowanie CAD daje możliwość tworzenia i analizowania kompletnego modelu, zanim
zostanie zbudowany w rzeczywistości [51].
Jednym z ważniejszych problemów współczesnego rolnictwa są naprężenia w glebie
[42]. Stan naprężenia gleby jest efektem m. in. zewnętrznych obciążeń, które zostały
przyłożone do powierzchni gleby poprzez koła [94, 95]. Jednym z kluczowych zadań dla
inżynierów jest zaprojektowanie kształtu bieżnika, który zminimalizuje naprężenie w glebie,
a z drugiej strony, pozwoli zachować najlepsze parametry trakcyjne.
W niniejszej pracy podjęto próbę wykorzystania możliwości nowoczesnego
oprogramowania do przeprowadzenia analizy numerycznej wybranych parametrów układu
pojazd-teren z zastosowaniem MES i opracowania modelu matematycznego opisującego
oddziaływanie

koła

pneumatycznego

numerycznych

pozwoli

na

na

ograniczenie

glebę.

Pozytywna

zakresu

badań

weryfikacja

obliczeń

laboratoryjno-polowych,

co w znacznym stopniu ułatwi proces projektowania kołowych mechanizmów jezdnych
ze względu na minimalizację naprężeń w podłożu [132].
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2. STAN ZAGADNIENIA
2.1.

Rozwój metod badań oddziaływania mechanizmów jezdnych na glebę
W nowoczesnych gospodarstwach rolnych coraz mniejszą rolę odgrywa fizyczna

praca człowieka. Jego miejsce zajmują coraz to nowsze, większe, wydajniejsze maszyny
i urządzenia, które są dokładniejsze ze względu na informatyzację, ale jednocześnie cięższe
i większe gabarytowo. Konstruktorzy tych maszyn i pojazdów dobierają opony na podstawie
maksymalnego obciążenia przenoszonego w danych warunkach pracy [102]. Duża masa
urządzenia rolniczego jest wynikiem wzrostu jego wydajności, np. oprysku, zasiewu, zbioru
czy orki. Niestety zbyt wysoka, nie należy do jego pożądanych własności ze względu na
negatywne oddziaływanie w strukturę gleby. Znaczącą rolę, a zarazem negatywną,
Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08

w kontakcie maszyny z glebą, odgrywa nacisk na powierzchnię oraz ciśnienie panujące
wewnątrz opony, którego roboczą wartość deklaruje producent opony. Zbyt niska jego
wartość będzie powodować mniejsze naprężenia, a także gorsze parametry trakcyjne,
natomiast zbyt wysoka będzie powodowała odwrotny skutek.
Producenci opon od wielu lat starają się zaprojektować takie opony, które swoim
kształtem i budową, będą jak najmniej wpływały na zmiany zachodzące w glebie, podczas jej
uprawiania.
Do niedawna badania mające na celu uzyskanie wyników analizy propagacji naprężeń
zachodzących w glebie były przeprowadzane na tzw. kanałach glebowych lub badaniach
polowych. Opierały się na symulowaniu poruszanego się pojazdu, w tym przypadku koła
wyposażonego w oponę po odcinku gleby, w którym na odpowiedniej głębokości były
zakopane czujniki tensometryczne. Czas, jaki zajmowało przygotowanie stanowiska
badawczego, rejestracja i opracowanie danych pomiarowych zarejestrowanych przy pomocy
czujników oraz koszty zbudowania i eksploatacji takiego kanału, jak i jego obsługi przez
odpowiednich pracowników, spowodowało iż ten sposób badań był bardzo czasochłonny
i kosztowny.
Nowoczesne metody komputerowego wspomagania projektowania CAD (Computer
Aided Design) jak i komputerowego wspomagania obliczeń CAE (Computer Aided
Engineering)

oraz obliczenia MES

(Metodą Elementów Skończonych)

w znacznym stopniu skrócić czas trwania takich badań, a także zmniejszyć koszty.
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pozwalają

Mając do dyspozycji narzędzia inżynierskie typu 3D CAD, możliwe jest zbudowanie
trójwymiarowego modelu napędowej opony ciągnika rolniczego w kontakcie z glebą oraz
dokonanie symulacji odcisku, jaki pozostawi opona w glebie.
Podłożem trakcyjnym maszyn rolniczych, uczestniczących w pracach polowych jest
gleba. Zwiększenie obciążenia mechanizmów jezdnych powoduje jej odkształcenie: ilościowe
i jakościowe [41]. Odkształcenia ilościowe powodują przemieszczanie gleby, któremu może
towarzyszyć zmiana jej struktury na skutek ugniecenia [42]. Odkształcenie jakościowe
natomiast

wywołuje zmiany struktury gleby objawiające

się

jej

zagęszczeniem.

Konsekwencją odkształcania gleby przez mechanizmy jezdne maszyn rolniczych jest wzrost
jej gęstości objętościowej wskutek ugniecenia, które powoduje m.in. zmniejszenie
porowatości gleby,

zwiększenie zwięzłości i zbrylanie gleby [112]. Prowadzi to

w konsekwencji do: zmniejszenia się plonów biologicznych, pogorszenia jakości prac rolnych

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08

oraz zmniejszenia się niezawodności eksploatacyjnej maszyny [48].
Podstawową przyczyną zagęszczenia gleby są pojazdy rolnicze. Badania procesu
oddziaływania kół pojazdów na glebę stanowią podstawę przeciwdziałania negatywnym
skutkom, wynikającym ze stosowania ciągników oraz ciężkich pojazdów rolniczych.
Badania te koncentrują się nad uzyskaniem maksymalnej efektywności trakcyjnej
mierzonej wielkością siły uciągu i momentu, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwie
najmniejszych jednostkowych nacisków kół maszyn rolniczych na glebę.
Badania nad ustaleniem kryteriów oddziaływania mechanizmów jezdnych maszyn
i urządzeń rolniczych na glebę oraz nad opracowaniem modeli opisujących rozkłady wartości
nacisków występujących w glebie, w wyniku przejazdu kołowego pneumatycznego
mechanizmu jezdnego, prowadziło wielu badaczy [5, 8, 11, 101, 116, 126].
Już w 1913 roku niemiecki badacz Bernstein opracował zależność pomiędzy naciskiem
na glebę, a jej deformacją pionową [8].
W latach dwudziestych ubiegłego wieku

prowadzono badania w zakresie

oddziaływania wprowadzonych ciągników, napędzanych silnikami spalinowymi oraz pługów
motorowych [65]. Badania przeprowadzane w latach trzydziestych XX wieku miały za
zadanie ustalenie procesu ruchu koła po podłożu odkształcalnym [115].
Rozwój badań w tym zakresie nastąpił w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku.
Teoretyczne podstawy współpracy koła z podłożem odkształcalnym opracował amerykański
naukowiec M. Bekker [6]. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych powstało wiele
prac, które opisywały oddziaływanie koła maszyny rolniczej na podłoże. Duży wkład wniosły
prace W. Sӧhnego [117] czy J. Wonga [126].
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Intensyfikacja badań nastąpiła pod koniec ubiegłego wieku, a konkretnie w latach
osiemdziesiątych [29, 31, 32,]. Analizowane już były wielkości siły trakcyjnej, poślizgu czy
też oporu przetaczania [118].
W ostatnich latach powstawały prace opisujące skutki ruchu po podłożu, a także wpływ
czynników konstrukcyjnych na właściwości trakcyjne koła [11]. Interakcja koła z glebą ma
istotne znaczenie nie tylko z powodów agrotechnicznych, ale także z uwagi na jego
przyczepność do podłoża [112]. W związku z tym, konieczne jest, aby w mechanizmach
napędowych maszyn i urządzeń w ruchu na ziemi wywierać możliwie najmniejszy
jednostkowy nacisk, a jednocześnie uzyskać maksymalną moc trakcyjną w danych warunkach
[48].
Dotychczasowe badania oddziaływania koła jezdnego na glebę były realizowane
w warunkach laboratoryjnych lub polowych (rys. 1). W obu przypadkach stosowano zestaw
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specjalistycznych urządzeń badawczych i aparaturę kontrolno - pomiarową [47].
W warunkach laboratoryjnych analizę naprężeń zachodzących w glebie dokonywano
w tzw. kanałach glebowych. Badania te opierały się na symulowaniu poruszającego się
pojazdu, w tym przypadku pojedynczej opony zainstalowanej na stanowisku o nazwie TRAK,
po odcinku gleby, w którym na odpowiedniej głębokości były zakopane czujniki
tensometryczne [31].
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Rys. 1. Urządzenie do polowych badań opon rolniczych [31]

Urządzenie o nazwie Trak zainstalowane było na kanale glebowym, wypełnionym
ziemią do głębokości 1,5m. Służyło ono do pomiaru właściwości trakcyjnych kołowych
i gąsienicowych mechanizmów jezdnych. Podstawową zaletą takiego urządzenia była
możliwość prowadzenia pomiarów, przy niezmiennym w czasie obciążeniu pionowym
badanego

mechanizmu.

Podczas

jednego

przejazdu urządzenia uzyskiwano

pełną

charakterystykę trakcyjną badanego układu. Dla tego typu pomiarów metodyka została
opracowana przez IBMER w Warszawie [104]. Wyniki badań laboratoryjnych rejestrowane
były poprzez urządzenia elektroniczne, które w czasie rzeczywistym analizowały prędkość
i obciążenie poruszającego się mechanizmu jezdnego. Do odczytania wyników pomiarów
nacisków w glebie wykorzystywano zestaw tensometrycznych czujników membranowych
[67].
Badania laboratoryjne prowadzone na kanałach glebowych okazały się kosztowne oraz
czasochłonne m.in. z uwagi na duże koszty zbudowania takiego kanału oraz jego obsługi,

Strona 16 z 114

jak również czas niezbędny do opracowania wyników zarejestrowanych przez czujniki
tensometryczne.
W

Instytucie

Inżynierii

Mechanicznej,

Wydziału

Budownictwa,

Mechaniki

i Petrochemii Politechniki Warszawskiej w Płocku wykonano badania na kanale glebowym
zgodnie z metodyką pomiarową opracowaną przez Świecha [113]. W badaniach
wykorzystano urządzenie typu Trak [80]. Próby badawczo - pomiarowe prowadzone były
m.in. przez Z. Kruszewskiego, a także L. Jaklińskiego, którzy opracowali szereg modeli
matematycznych opisujących oddziaływanie kołowego pneumatycznego układu jezdnego
na glebę [41, 68].
Podobne badania miały miejsce na poletku doświadczalnym Federalnego Centrum
Rolnictwa (FAL) w Braunschweig [44]. Wykorzystano urządzenie badawcze zamontowane
na kombajnie Claas. Takie rozwiązanie umożliwiło uzyskanie dużej siły uciągu,

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08

a jednocześnie szerokiego zakresu zmian obciążenia zewnętrznego [106].

2.2.

Oddziaływanie mechanizmów jezdnych na glebę
Przemieszczająca się po polu maszyna rolnicza przenosi poprzez mechanizm jezdny

obciążenia na podłoże. Powodują one powstanie w glebie stanu naprężeń i odkształcenia.
Odkształcenie gleby można rozpatrywać, jako pionowe, powstałe w wyniku jej ugniatania
[17] oraz poziome, powstałe w wyniku działania sił stycznych od napędu.
Jakiekolwiek przemieszczanie pojazdu po podłożu podatnym na odkształcenie
skutkuje zmianą jego właściwości i kształtu. W rolnictwie zmiany te przynoszą negatywne
skutki. Największy wpływ na zmiany ma:
- siła nacisku,
- poślizg kół,
- wielokrotność przejazdu mechanizmu jezdnego po tym samym śladzie,
- prędkość jazdy,
- rodzaj gleby,
- wilgotność gleby,
- stopień napowietrzenia gleby.
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Rys. 2. Analiza stanu między mechanizmem jezdnym, a glebą [31]

Analizę stanu między mechanizmem jezdnym, a glebą ilustruje rysunek 2 [42].
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Właściwości podłoży glebowych zostały opisywane z wykorzystaniem określonych
parametrów. Zasadniczym negatywnym skutkiem towarzyszącym ruchowi koła po glebie jest
zagęszczenie. Objawia się ono bardziej zwartym ułożeniem cząstek gleby w jednostce
objętości, co skutkuje wzrostem gęstości objętościowej. W przypadku gleb użytkowanych
rolniczo wzrost zagęszczenia powodować może szereg negatywnych zjawisk [11]. Badania
wykazały, że duże zagęszczenie oznaczać będzie zwiększony opór dla korzeni roślinności,
co skutkować może spadkiem plonowania [99]. Zwiększenie zagęszczenia oznacza ponadto
redukcję objętości porów glebowych, co skutkuje pogorszeniem właściwości retencyjnych
gleby [33]. Pogorszone zostają zdolności gleby do zatrzymywania pierwiastków niezbędnych
do prawidłowego rozwoju roślin [41]. Konieczność ograniczania przedstawionych powyżej
negatywnych skutków biologicznych sprawia, że zasadne stają się badania nad problematyką
ugniatania podłoży na skutek ruchu pojazdów rolniczych. Prace opisujące oddziaływanie
układów jezdnych na podłoża podzielić można na dwie zasadnicze grupy. Pierwszą grupę
stanowią prace o charakterze teoretycznym, w których wyznaczane są zależności (modele)
opisujące kontakt opony z podłożem. W drugiej grupie prac opisywane są wyniki
eksperymentów oddziaływania układów jezdnych na podłoża.
Większość kół pojazdów rolniczych wywiera na glebę naciski w przedziale 100 ÷ 350
kPa. Natomiast jeszcze większe naciski do 700 kPa [17] wywierają nieprzystosowane
do jazdy po polu opony samochodów ciężarowych i ich przyczep. Poza tym nierzadkie
są przykłady upraw, gdzie ciągnik przejeżdża ponad 100 km na hektar rocznie,
niejednokrotnie po tym samym śladzie [112]. Dlatego w nowoczesnym gospodarstwie
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spotkać można coraz więcej maszyn, w tym ciągników rolniczych, o większych gabarytach.
Takie maszyny potrzebują znacznie mniejszej liczby przejazdów, niż te użytkowane
kilkanaście i kilkadziesiąt lat temu, do wykonania tego samego zadania.

2.3.

Gleba i jej właściwości

2.3.1. Gleba

Glebą nazywamy zwietrzałą i skruszałą powierzchniową warstwę skały macierzystej,
nadającą się na środowisko życia roślin [17]. Uprawa gleby ma na celu stworzenie roślinom
jak najkorzystniejszych warunków do wzrostu i rozwoju poprzez wykonanie zabiegów
polegających na jej odwracaniu, kruszeniu lub mieszaniu [18, 32]. Pełni także ważną funkcję
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w produkcji i rozkładzie biomasy, magazynowaniu próchnicy, a także przepływie
pierwiastków i wody [12]. Gleba jest tworem, który powstał w powierzchniowej warstwie
zwietrzeliny skalnej, pod wpływem czynników glebotwórczych, takich jak klimat, woda,
skała macierzysta, rzeźba terenu, czas oraz działalność człowieka [92]. Jest ona zewnętrzną
warstwą litosfery, o miąższości 150 – 200 cm, która ukształtowała się z materiału
macierzystego pod wpływem czynników, które wywołują procesy glebotwórcze [82].
Do czynników glebotwórczych zalicza się:
 klimat,
 rodzaj materiału wyjściowego,
 właściwości chemiczne,
 rzeźbę terenu,
 organizmy żywe,
 działalność człowieka,
 czas.
Obserwuje się ciągły rozwój konstrukcji maszyn rolniczych oraz ewolucję systemów
uprawy po to, aby sprostać szerokiej zmienności gleby, klimatu i wymagań roślin [83].
Zastępowanie tradycyjnych zabiegów uprawowych innymi, mniej energochłonnymi niesie
także korzyść w postaci zmniejszenia ryzyka erozji gleby, a także poprawy właściwości
fizycznych i chemicznych gleby [70]. Dodatkowo uprawa uproszczona znacznie skraca czas
przygotowania pola pod zasiew [56], co nawet w przypadku długotrwałych, niesprzyjających
warunków klimatycznych umożliwia terminowe wykonanie siewu nasion [61]. Jednym

Strona 19 z 114

z głównych zagrożeń wynikających ze stosowania uproszczeń w uprawie gleby jest jej
nadmierne zagęszczenie [22]. Pod wpływem oddziaływania mechanizmów jezdnych
i występujących sił powstają w glebie odkształcenia postaciowe i objętościowe [112].
Odkształcenie postaciowe powoduje zmianę struktury gleby, głównie ziaren szkieletu,
zaś odkształcenie objętościowe nie powoduje zmian kształtu ziaren, lecz ich zagęszczenie,
co prowadzi do zmniejszenia objętości porów. Zagadnieniem wpływu porowatości gleby
na intensywność wzrostu roślin zajmował się między innymi Söhne [116]. Zależność
pomiędzy porowatością, gęstością, naciskami jednorodnymi, a wilgotnością gleby można
zaobserwować na rysunku 3. Porowatość gleby gliniastej ulega znacznemu zmniejszeniu przy
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przekroczeniu nacisku jednostkowego na glebę równego 98,1 kPa.

Rys. 3. Zależność pomiędzy porowatością, gęstością, naciskami jednorodnymi, a wilgotnością
gleby [71]
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Na skutek ugniecenia gleby ulegają zniszczeniu przede wszystkim pory o dużej
średnicy, jako mniej wytrzymałe. Zmniejszenie porowatości gleby powoduje jej zagęszczenie,
co zwiększa jej wytrzymałość. Jest to jednak zjawisko niekorzystne ze względów
agrotechnicznych. Sitkei i Fekete [28] stwierdzili, że w przypadku gliny piaszczystej i gliny
pylastej przekroczenie nacisków równych 78,5 kPa powoduje znaczny wzrost gęstości gleby
(rys. 4). Głębokość, do której gleba ulega zagęszczeniu to 15 – 25cm [29]. W przypadku gleb
piaszczystych stosowanie nacisków równych 49,0-98,1 kPa, a nawet większych, wywołuje
niewielkie zmiany gęstości gleby [119].
Ponieważ wartości nacisków wywieranych na glebę stanowią jeden z czynników
decydujących o jej zagęszczeniu, wydaje się celowe, aby stosowane mechanizmy jezdne

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08

maszyn rolniczych wywierały możliwie niewielkie naciski jednostkowe [42].

Rys. 4. Zależność między naciskiem jednostkowym, a gęstością gleby dla różnej wilgotności
[81]

Właściwości gleby możemy podzielić na:
a) mechaniczne,
b) fizyko-chemiczne,
c) trakcyjne.
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2.3.2. Właściwości mechaniczne gleby

W zależności od warunków atmosferycznych, rodzaju gleby, a zwłaszcza od stopnia
wilgotności oraz gęstości, możemy wyróżnić różne jej konsystencje:
- zwartą,
- plastyczną,
- płynną
Skutkiem tego może odznaczać się większą lub mniejszą plastycznością albo też,
jak suchy piasek, dużymi własnościami ciernymi. Wpływ powyższych czynników,
na powstający w glebie pod wpływem działającego obciążenia stan naprężenia, ujmuje
sformułowane w 1776 roku przez Coulomba [102] równanie:
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 max  c  tg

(1)

gdzie:  - naprężenie styczne,

 - naprężenie normalne,
c - spójność gleby,

- kąt tarcia wewnętrznego gleby
Równanie (1) określa zależność naprężeń stycznych i normalnych przy określonych
parametrach gleby, tj. spójności c oraz kącie tarcia wewnętrznego . Współczynniki
te określają stan i rodzaj gleby. Jest to tak zwana hipoteza o dwu stałych mówiąca,
że pokonanie sił wewnętrznych danego ciała zachodzi przez poślizg w płaszczyźnie stycznej
do elementu ciała, gdzie naprężenie styczne osiąga wartość τmax.
W zagadnieniach ruchu pojazdów po glebie, oprócz ustalenia zależności między
naprężeniami,

zachodzi

konieczność

ustalenia

zależności

między

naprężeniem

i odkształceniem gleby, których wielkość decyduje o oporze toczenia i poślizgu
mechanizmów jezdnych. W tabeli 1 zestawiono modele matematyczne opisujące składowe
normalne nacisków.
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Tabela 1. Modele matematyczne opisujące składowe normalne nacisków

Składowa normalna nacisku
Autor
Bernstein
[8, 72]
Goriaczkin
[35]
Dugoff
[26]
Vincent
[122]
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piasek


z

p  po 1  exp  k  

b 


Evans [27]
Kondner /

z / Uo

p

Kricek

k1  k 2

[59]
Perloff /
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Rahim [88]
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z/ A
k2

k1
z/ A
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Guskov

z
Uo
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z
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[64]
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p
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2.3.3. Właściwości fizyko - chemiczne gleby

Odkształcenie mechaniczne gleby, jak i proces jej naturalnego osiadania są związane
z własnościami fizycznymi podłoża. Właściwości te wpływają na warunki rozwoju roślin,
a najważniejszymi

czynnikami

determinującymi

ich

rozwój

jest

woda,

powietrze

i właściwości cieplne gleby. Pod wpływem nacisku na glebę zwiększa się gęstość gleby
i zmniejsza w znacznym stopniu porowatość. Gęstość właściwa fazy stałej wyrażana jest
wzorem:

=

Ms

g

Vs

cm3

(2)
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gdzie:
Ms

-

masa próbki suchej,

Vs

-

objętość próbki suchej.

Gęstość gleby uzależniona jest od jej składu mineralnego oraz zawartości próchnicy i wynosi:
 dla gleb mineralnych

-

2,65 – 2,80 g/cm3,

 dla gleb organicznych

-

1,40 – 2,00 g/cm3

Gęstość objętościowa w układzie naturalnym określana jest wzorem:

=

(3)

gdzie:
M

-

masa próbki o nienaruszonej strukturze,

V

-

objętość próbki.

Gęstość objętościowa wynosi:
 dla gleb gliniastych i ilastych

- 1,00 – 1,60 g/cm3,

 dla gleb piaszczystych

- 1,20 – 1,80 g/cm3

W wyniku odkształcenia objętościowego następuje zmniejszenie objętości porów
i zmiana wilgotności powodując tym samym zmianę objętości powietrza zawartego w glebie
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i dostępnego dla roślin [111]. Tlen niezbędny dla rozwoju roślin, może się przedostać
do gleby zarówno przez swobodny przepływ, jak i poprzez rozpuszczanie się w wodzie. Stąd
zwiększona wilgotność zapewnia większy dostęp tlenu [43]. W celu odpowiedniego
scharakteryzowania cieplnych warunków gleby muszą być znane trzy parametry: temperatura,
przewodność cieplna i ciepło właściwe.

2.3.4. Właściwości trakcyjne gleby

Główną rolę w przemieszczaniu się pojazdów po polu odgrywa wytrzymałości
podłoża, które musi przenieść odpowiednio duże siły normalne wynikające z masy pojazdu
oraz styczne, trakcyjne zależne zarówno od momentu napędowego, jak i wytrzymałości gleby
na ścinanie. Wielkość tych sił jest zależna od przyłożonego momentu, a możliwość ich
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przenoszenia zależna jest od wytrzymałości na ścinanie.
W celu opisania ruchu maszyny po podłożu musimy znać jego właściwości, które
nazywamy trakcyjnymi.. Właściwości trakcyjne podłoża naturalnego zmieniają się wraz
ze zmianą jego wilgotności, porowatości, składu organicznego i rodzaju roślinności. Ocenę
właściwości trakcyjnych danego mechanizmu jezdnego można przeprowadzić, wyznaczając
jego sprawność trakcyjną [74].

2.4.

Charakterystyka wybranych mechanizmów jezdnych
Przemieszczający się po podłożu pojazd przenosi poprzez mechanizm jezdny

na podłoże obciążenia, których skutkiem jest powstanie w glebie stanu naprężenia.
W związku z tym, konieczne jest, aby w mechanizmach napędowych maszyn i urządzeń
będących w ruchu wywierać możliwie najmniejszy jednostkowy nacisk, a jednocześnie
uzyskać maksymalną moc trakcyjną w danym momencie [129].
Mechanizmy jezdne maszyn i urządzeń rolniczych możemy podzielić na cztery
podstawowe grupy:
- kołowe mechanizmy jezdne, do których zaliczamy przede wszystkim opony pneumatyczne,
rys. 5,
- gąsienicowe mechanizmy jezdne, rys. 6,
- śrubowe mechanizmy jezdne, rys. 7,
- mechanizmy kroczące, rys. 8.
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Rys. 5. Kołowy mechanizm jezdny [138]

Rys. 6. Gąsienicowy mechanizm jezdny [136]
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Rys. 7. Śrubowy mechanizm jezdny [21]

Rys. 8. Kroczący mechanizm jezdny [41]

1. Łożysko koła, 2. Otwory powietrzne
w nieruchomej
rozdzielacza
piaście,

osi,
zaworu,

4. Wydrążone

przewody

powietrza

gumowych,

5.

3.
na

Otwory
obrotowej

szprychy
do

Uchodzące

jako
komór

powietrze

z komory gumowej, powodujące ruch do
przodu,

6.

Wchodzące

powietrze,

wywołujące siłę skierowaną ku górze do
przodu.
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W związku z tematyką pracy na rysunku 9 podano podział opon stosowanych
w kołowych mechanizmach jezdnych [78].

OPONY

opony diagonalne

opony diagonalne z opasaniem
niskoprofilowe

opony radialne
pełnoprofilowe
opony walcowe
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opony półeliptyczne
opony o szerokim profilu

Rys. 9. Podział opon [78]

W celu wykonania cyfrowego modelu opony konieczna jest znajomość jej konstrukcji
oraz podstawowe wiadomości dotyczące własności materiałów z jakich ją zbudowano.
Opona składa się z konstrukcji nośnej i otaczającej ją powłoki gumowej. Elementem
nośnym w oponie jest osnowa utworzona z kordu. Jest ona podstawowym elementem,
szkieletem opony, decydującym o jej wytrzymałości. Podstawowymi elementami w budowie
opony są:
 czoło bieżnika (protektor), wykonane z grubej warstwy odpowiednio ukształtowanej
gumy, tworzącej rzeźbę bieżnika, którego podstawowym zadaniem jest ochrona przed
uszkodzeniami osnowy,
 barki bieżnika, które utworzone są z gumy i stanowią przejście pomiędzy czołem
a bokiem bieżnika,
 boki bieżnika, stanowiące cienkie warstwy gumy, ochraniającej boki osnowy przed
wpływem czynników atmosferycznych oraz uszkodzeniami,
 obrzeża, będące strefę pośrednią pomiędzy elastycznym bokiem, a sztywną stopką,
 stopki, wykonane z nierozciągliwego rdzenia, otoczonego warstwami kordu oraz
krzyżowych tkanin, przeznaczone do mocowania obręczy.
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Budowa opony diagonalnej oparta jest przynajmniej na dwóch warstwach kordu, które
ułożone są względem siebie skośnie pod kątem od 20 do 40 stopni do płaszczyzny symetrii
opony. Nićmi tymi oplecione jest zarówno czoło jak i bok opony, (rys. 10) [125].
Wykonywane są one ze sztywnych i mocnych materiałów, takich jak sztuczny jedwab, nylon
czy stalowe linki. Kord rozciąga się przez cały przekrój opony, zawijając się wokół drutówek
i tworząc stopkę odpowiedzialną za cierne połączenie opony i obręczy oraz szczelność opony.
Osadzenie to musi być odpowiednio skonstruowane, ze względu na potrzebę przeniesienia
na nawierzchnię zarówno sił napędowych, jak i sił hamowania. Ze względu na grubą warstwę
kordu w całym przekroju tego typu opony charakteryzują się dużą sztywnością, mniejszym
momentem bezwładności oraz dobrym tłumieniem drgań poprzez tarcie wewnętrzne
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skrzyżowanych warstw kordu.

Rys. 10. Opona diagonalna [125]

Opony

radialne

charakteryzują

się

promieniowo

ułożonymi

drutówkami

przechodzącymi przez kord (rys. 11). Kolejne nici osnowy nie krzyżują się, a rozciągają
równolegle do siebie, tworząc kąt prosty z płaszczyzną symetrii opony. Między osnową
a bieżnikiem znajdują się dodatkowe warstwy opasania, których zadaniem jest wzmocnienie
i usztywnienie czoła. Brak krzyżujących się nici powoduje zmniejszenie oporów tarcia oraz
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większą elastyczność co sprawia, że opona taka posiada większą nośność oraz możliwość
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przeniesienia większych sił bocznych.

Rys. 11. Opona radialna [125]

Do parametrów konstrukcyjnych bieżnika należą (rys. 12):
β

–

kąt pochylenia występów bieżnika mierzony od osi podłużnej śladu opony,

t

–

podziałka rzeźby bieżnika,

α

–

kąt pochylenia ścianek występów bieżnika,

b

–

szerokość występów bieżnika,

bp

–

szerokość występów bieżnika u podstawy,

l

–

długość występów bieżnika,

h

–

wysokość występów bieżnika,

F/Fo

–

współczynnik wypełnienia gumą rzeźby bieżnika; stosunek powierzchni
występów bieżnika do powierzchni czołowej opony,

lcz

–

odległość czołowa występów bieżnika,
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lp

–

odstęp pionowy występów bieżnika,

lobw

–

odstęp obwodowy występów bieżnika,

rp

–

promień przejścia powierzchni czołowej w występ (protektor).

Rys. 12. Parametry konstrukcyjne bieżnika [85]

2.5.

Powierzchnia kontaktu opony z glebą
Pole powierzchni oddziaływania mechanizmu jezdnego na glebę, bez względu na jego

rodzaj i konstrukcję ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia ugniatania gleby,
jej plonowania, a także osiągów trakcyjnych [112].
Idealne wyznaczenie pola powierzchni metodami tradycyjnymi jest praktycznie
niemożliwe. Kontakt opony rolniczej z podłożem jest niezwykle skomplikowanym stanem
występującym w przyrodzie.
Należy więc szukać rozwiązania jak najbardziej zbliżonego do warunków
rzeczywistych, (tak jak czynią to badacze [9], [34], [38], [72], [86], [121], [127], [128])
poprzez przyjmowanie pewnych przybliżeń i założeń, aby w miarę możliwości jak najlepiej
odzwierciedlić stan rzeczywisty.
Oddziaływanie mechanizmów jezdnych maszyn i urządzeń rolniczych w warunkach
polowych powoduje zagęszczanie gleby i wytwarzanie kolein. Wiąże się to z koniecznością
uzyskania przez pojazd odpowiednich wartości sił trakcyjnych. Siły te są osiągane
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z deformacji gleby i zależą od wartości i kierunków wektorów naprężeń oddziaływujących
pomiędzy oponą lub gąsienicą i glebą [16].
W zależności od parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych opony oraz rodzaju
i stanu gleby, ślad odcisku opony może przyjmować różne co do wartości, lecz zbliżone
do siebie formy kształtu.
Young [128] proponuje otrzymany kształt powierzchni odcisku przyrównać z taką
samą powierzchnią odcisku prostokątnego przy najbardziej optymalnym opisie tych dwóch
zarysów kształtu (rys. 13). Można to nazwać aproksymacją powierzchni rzeczywistej
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do powierzchni teoretycznej, tzw. modelowej [42].

Rys. 13. Schemat opisu modelowego powierzchni oddziaływania opona-gleba [42]

Najbardziej rozpowszechniło się w literaturze przyjmowanie rzutu powierzchni
oddziaływania opony na glebę jako eliptyczną, gdyż swoim kształtem jest najbardziej
zbliżona do odcisku rzeczywistego. Przykładem mogą być prace Godbole [34], Upadhyaya
[121] czy też Lyasko [75] (rys. 14).
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Rys. 14. Deformacja opony oraz warianty przyjmowanych kształtów odcisku [42]

W rzeczywistości szerokie ogumienie tworzy kontakt, który w swoim kształcie jest
zbliżony do profilu kwadratowego, który można opisać w sposób przybliżony przez krzywe
eliptyczne. Rozwiązaniem tego problemu może być opisana przez Hein’a i Gardner’a super
elipsa [37]. Analizę tego typu powierzchni przeprowadził Hallonborg [37]. Stwierdził on,
że powierzchnia kontaktu opony na miękkim gruncie (rys. 15) może mieć różne kontury,
w poszczególnych polach.
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Rys. 15. Kształt powierzchni odcisku opony na miękkim podłożu [112]
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Zgodnie z powyższym pole powierzchni super elipsy można opisać jako:

a1

n

1
n

a2

m

1
m



x 
x 
A  2 A1  2 A2  2  b   1  n  dx  2  b   1  m  dx
a1 
a2 
0
0

(4)

Całkowity obszar kontaktu opony z glebą przyjmowany jest przez Hammel’a [38]
w przybliżeniu jako połączenie prostokąta i dwóch półokręgów otaczających ślad protektora
(rys. 16).

Rys. 16. Kształt powierzchni odcisku wg Hammel’a [42]
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Zdaniem Jaklińskiego [40], [42] najbardziej zbliżone do stanu faktycznego
są powierzchnie będące rzutem poziomym czaszy bryły przestrzennej, jaka się tworzy
w wyniku powstałego śladu opony na odkształconej glebie. Jakliński wykorzystał tutaj
połączenie różnych konfiguracji figur płaskich typu: elipsa, prostokąt czy też koło lub ich
elementy. W swoich pracach opisuje trzy powierzchnie oddziaływania koła pneumatycznego
na glebę: eliptyczną, eliptyczno - prostokątną i paraboliczną [112].
W wyniku badań i opracowań stwierdza, że najdokładniej stan rzeczywisty przybliża
powierzchnia będąca połączeniem dwóch części elips o osiach odzwierciedlających zakres
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współpracy (kontaktu) kołowego mechanizmu jezdnego z podłożem (rys. 17).

F - rzut powierzchni styku
mechanizmu jezdnego z glebą na
płaszczyznę X-Y

Rys. 17. Obraz eliptycznego odcisku opony [41]

Pole powierzchni całkowitej Fc rzutu poziomego odcisku opony na glebie jest równe:

Fc  k 4 tg 

o

tg o  tg o 

(5)

gdzie: o, o, o - kąty opasania opony glebą,

k4 - współczynnik charakteryzujący parametry konstrukcyjne i eksploatacyjne
opony oraz warunki gleby i jej stan:
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2

D
 
k 4    z pom  e pom  
2
 2
gdzie: D

-

średnica opony,

zpom

-

głębokość koleiny,

epom

-

ugięcie opony na glebie.

(6)

Ideałem byłoby opisanie powierzchni czaszy opony współpracującej z podłożem, przy
uwzględnieniu jej zmiennych parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych oraz
różnorodnych, zmiennych warunków glebowych. Jest to jednak zagadnienie bardzo
skomplikowane i wymaga jeszcze wielu lat pracy teoretycznej, jak i badawczej w warunkach
laboratoryjnych, polowych, a obecnie także komputerowych symulacji wykorzystujących

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08

modelowanie 3D.

2.6.

Rozkład naprężeń w glebie
Model współpracy koła z nawierzchnią odkształcalną opracował Foda, który

wprowadził podział obszaru kontaktu na strefę poślizgu oraz kontaktu pełnego [30]. Opór
ścinania przez elementy bieżnika podłoża identyfikowany jest z siłą jazdy oraz siłą oporu
toczenia. Siły takie nazywane są siłami trakcyjnymi.
Wzajemne oddziaływanie obiektów rozpatrywać można przy założeniu, że jednym
obiektem jest gleba, drugim natomiast opona pojazdu. Sposobem przewidywania tego typu
zjawisk oraz symulacji zachodzących procesów jest modelowanie zjawisk fizycznych.
Wysokie koszty tego typu badań sprawiają jednak, że coraz częściej wykorzystywane
są nowoczesne metody informatyczne oraz oprogramowanie inżynierskie.
Teoretyczne podstawy rozkładu oraz wartości naprężeń w glebie, zarówno dla układu
płaskiego, jak też trójwymiarowego i trójosiowego, opracował Boussinesq [10] (rys. 18).
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Rys. 18. Rozkład naprężeń gleby w układzie trójosiowym [111]

W przypadku działania pionowej siły skupionej G, która oddziałuje na nieskończenie
mały element gleby dF, wartość naprężeń wyrażana jest wzorem:

z 

3G
cos 3 
2
2  r

(7)

Główne naprężenie biegunowe, które działa w kierunku wyznaczonym przez promień
r, wyrażane jest wzorem:

r 

3G
cos 
2r 2

(8)

Przedstawione zależności dotyczą jednak jednorodnego ciała. W glebie powstają
natomiast nie tylko odkształcenia sprężyste, ale także plastyczne. Z tego też względu rozkład
naprężeń rzeczywistych znacznie odbiega od określonych teoretycznie. Uwzględnił
to Frohlich [31] wprowadzając pojęcie czynnika koncentracji naprężeń υ. W miejscu
działania obciążenia następuje koncentracja naprężeń, a równanie przyjmuje postać:

Strona 38 z 114

z 

G

cos

2
2r

(9)

gdzie:
Ϭz

- naprężenia normalne,
- współczynnik koncentracji naprężeń,

G

- obciążenie punktowe,

r

- odległość

pomiędzy

obciążonym

punktem

powierzchniowym,

a rozpatrywanym punktem w glebie,
φ

- kąt pomiędzy wektorem r, a pionem.

Rozkład naprężeń uzależniony jest od współczynnika koncentracji υ, dlatego też
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zakłada się następujące warianty naprężeń (Rys. 19):

Rys. 19. Rozkład naprężenia w glebie zależny od współczynnika koncentracji naprężeń [112]

- υ = 4, dla podłoża suchego i sztywnego o jednolitej strukturze,
- υ = 5, dla gleby jednorodnej,
- υ = 6, dla gleby miękkiej i wilgotnej.

Według Sołtyńskiego [102] zależność, określająca wartość naprężeń w glebie, które
powstają w osi powierzchni obciążającej o kształcie kołowym (rys. 20) wyrażana jest
wzorem:
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 z  p 0 1  cos   0



(10)

gdzie: P0 - nacisk powierzchni oddziaływującej na glebę,



- kąt zależny od głębokości występowania naprężenia - z i promienia

powierzchni kołowej - R.



- współczynnik koncentracji naprężeń, w praktyce przyjmujący wartość (3-6).

 R
 0  arctg 
 z

(11)
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Rys. 20. Schemat kołowej powierzchni kontaktu obciążonej pionowo [101]

Interakcja gleby z jednostką napędową ma istotne znaczenie nie tylko z przyczyn
agrotechnicznych, ale także z powodu przyczepności [112]. Istotne znaczenie w tym
przypadku ma nacisk jednostkowy, wywierany na glebę, przy zachowaniu maksymalnej mocy
trakcyjnej [48].
Zauważyć jednak należy, że istnieje zasadnicza różnica pomiędzy podłożem
odkształcalnym,

a

utwardzoną

jezdnią,

która

uwidacznia
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się

przede

wszystkim

w mechanizmie generowania obwodowej reakcji stycznej. Na powierzchni nieodkształcalnej
reakcja stycznej jest tożsama z siłą tarcia pomiędzy nawierzchnią, a oponą, natomiast
w przypadku gruntów odkształcalnych tarcie jest jedynie częścią oddziaływania, w wyniku
którego powstaje obwodowa reakcja styczna [30].
Ze względu na liczne nierozwiązane problemy związane z metodami analitycznymi
zaczęto stosować metody numeryczne. W tym celu coraz częściej stosowane jest
oprogramowanie CAD oraz MES (Metoda Elementów Skończonych) [53]. Wykorzystanie
systemów CAD umożliwia tworzenie oraz analizowanie kompletnego modelu przed jego
zbudowaniem w rzeczywistości [50]. Rozwiązywanie tego typu zagadnień możliwe jest
poprzez zastosowanie MES [130].
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2.7.

Metoda Elementów Skończonych
Metoda Elementów Skończonych (ang. FEM – Finite Element Method) stanowi jedną

z podstawowych metod, która przeznaczona jest do komputerowego wspomagania obliczeń
inżynierskich (ang. CAE – Computer Aided Engineering). Pierwsze obliczenia dotyczyły
zagadnień z zakresu mechaniki i przeprowadzone zostały w 1943 roku [24]. Rozwój metod
nastąpił w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku [134]. Początkowo badania prowadzone
na obiektach o prostej geometrii, modelowanych jako dwuwymiarowe. Rozwój techniki oraz
informatyki umożliwił prowadzenie analizy numerycznej również układów o złożonej
geometrii [73].
W latach sześćdziesiątych zaczęły się rozwijać także systemy wspomagające
projektowanie. W roku 1958 Dwight Bauman, Douglas Ross oraz Steven Anson Coons,
pracownicy Massachusetts Institute of Technology, wprowadzili w przemyśle lotniczym
system APT (Automated Programming Tools) [69]. Stopniowo zaczęły pojawiać się pierwsze
produkty CAD, takie jak Graphical Numerical Control, Numerical Master Geometry,
POLYSURF czy też Design All Manufacturing Surfaces [1]. Także w laboratorium General
Motors, w połowie lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, opracowano system DAC (Design
Automated by Computer), a w roku 1966 wdrożono opracowany przez McDonnel - Douglas
program CADD [7]. Opracowano także model BUILD, pozwalający na wykorzystywanie brył
i ich elementów w procesie projektowania [97].
W roku 1981 firma Intergraph wprowadziła na rynek nowy system CAD – IPO,
a w roku 1982 roku pojawiła się CATIA V1, pozwalającą na modelowanie 3D. Pojawił się

Strona 41 z 114

także pierwszy system CAD dla komputerów klasy PC, którym był AutoCAD [90]. W 1981
roku pojawił się także UniSolid CAD, wykorzystujący jądro PADL – 2, a już w roku 1984
PDES (Product Data Exchange Specification), który określał już nowy standard [107].
Rozwój systemów umożliwił w latach dziewięćdziesiątych zintegrowanie systemów CAD
oraz CAE w jedną spójność [13].
W roku 1970 została założona firma ANSYS Inc., która rozwija i dostarcza
oprogramowanie do symulacji inżynierskiej [139]. Jako pierwsza firma w swojej branży
uzyskała certyfikat ISO 9001. ANSYS jest wiodącym na świecie pakietem do obliczeń MES,
umożliwiającym kompleksową symulację w każdej niemal dziedzinie nauki i przemysłu.
Łatwość

obsługi

niedoświadczonemu

programu

i

komfortowy

użytkownikowi

interfejs

dokonywanie

graficzny

pierwszych

umożliwia

analiz

po

nawet
krótkim

przeszkoleniu. Stosowanie metody elementów skończonych (MES) przynosi już po krótkim
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czasie korzyści znacznie przewyższające poniesione koszty. Możliwe staje się projektowanie
optymalnych, ze względu na wybrane kryteria, konstrukcji (np. o minimalnym ciężarze,
energooszczędnych, itd.), drastycznie maleje liczba kosztownych prototypów, skrócony jest
też czas wprowadzania produktu na rynek [81].
Do podstawowych etapów analizy MES zaliczyć należy zaliczyć trzy etapy [135]:
- preprocessing, czyli sformułowanie modelu matematycznego, generacja siatki
obliczeniowej, wprowadzenie danych,
- generacja i rozwiązanie (przy użyciu solvera) odpowiedniego układu równań MES,
- postprocessing, czyli odczyt i opracowanie wyników.
W mechanice konstrukcji metoda ta stosowana jest niemal do wszystkich typów zadań
[96]. Budowa własnych algorytmów metody elementów skończonych wymaga bardzo
dobrego przygotowania z zakresu matematyki, metod numerycznych i teorii analizowanych
problemów. Warto jednak podkreślić, że również dla efektywnego posługiwania się
gotowymi, sprawdzonymi pakietami MES jest potrzebne zrozumienie metody i jej podstaw
matematycznych, a także dobra znajomość używanych programów i badanych zjawisk.
Wyniki obliczeń MES powinny w każdym przypadku być weryfikowane przez uproszczone
szacunki analityczne i sprawdzenie jakościowej poprawności wybranych rezultatów
cząstkowych (reakcje, ciągłość pola naprężeń, zgodność z warunkami brzegowymi itp.) [23].
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2.8.

Oprogramowanie inżynierskie typu CAD
Z pośród dostępnego na rynku oprogramowania wybrano narzędzie firmy Autodesk

o nazwie Inventor. Jest to zaawansowany modelator bryłowy, przeznaczony do modelowania
oraz generowania, na podstawie modelu, rysunków. Program składa się z narzędzi, które
przeznaczone są do modelowania zarówno pojedynczych części, jak też budowania zespołów,
tworzenia prezentacji oraz płaskiej dokumentacji rysunkowej. Autodesk Inventor to system
do tworzenia trójwymiarowych projektów mechanicznych zawierający narzędzia niezbędne
do trójwymiarowego modelowania, zarządzania informacjami, współpracy oraz wsparcia
technicznego.
Modelowanie w programie Inventor umożliwia tworzenie kształtów bryłowych oraz
powierzchniowych, pozwalających na łączenie powierzchni oraz brył w jednym modelu.

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08

Wykorzystuje on technikę
adaptacyjne.

Dzięki

modelowania parametrycznego,

parametryzacji

zapewniona

jest

pełna

a także projektowanie
kontrola

wymiarowa,

adaptacyjność natomiast umożliwia szybkie projektowanie części w odniesieniu do już
istniejących, przy uwzględnieniu dopasowania do reszty. Wymiary części program
automatycznie dopasowuje do założonych warunków dopasowania [19].
Program posiada także moduły, które przeznaczone są do projektowania części
z blach, a także konstrukcji spawanych. Zawarte narzędzia pozwalają na przygotowanie
zestawów do spawania oraz obróbki po spawaniu, m. in. takich elementów jak stalowe felgi.
Możliwe jest także prezentowanie tworzonego projektu, a wbudowane narzędzia do analizy
kolizji oraz kontaktu dają możliwość odszukiwania miejsc kolizyjności elementów oraz
symulowanie funkcjonowania projektowanego mechanizmu [109].

2.9. Analiza stanu wiedzy dotycząca układu pojazd - teren
Dotychczasowe badania oddziaływania koła jezdnego na glebę w rozmiarze 14,9-28,
jako popularnego ogumienia wśród ciągników rolniczych, były realizowane w warunkach
laboratoryjnych lub polowych. W obu przypadkach stosowano zestaw specjalistycznych
urządzeń badawczych i aparaturę kontrolno - pomiarową [47].
Urządzenie badawcze do badań polowych skonstruowano w Federalnym Centrum
Rolnictwa (FAL) w Braunschweig [44, 106]. Zostało ono zamontowane na kombajnie Claas
co umożliwiało uzyskanie dużej siły uciągu, a jednocześnie szerokiego zakresu zmian
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obciążenia zewnętrznego. Mechanizm jezdny badanej opony był napędzany silnikiem
hydraulicznym.
W Instytucie Inżynierii Mechanicznej Politechniki Warszawskiej w Płocku
opisywanymi zagadnieniami zajmował się Z. Kruszewski, a także dr hab. inż. Lech Jakliński.
Badania były realizowane z wykorzystaniem urządzenia typu Trak (rys. 21). Podobne badania
przeprowadzane były w Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
w Warszawie przez prof. Andrzeja Sołtyńskiego oraz dr Jerzego Świecha. Podstawową cechą
urządzenia Trak było to, że umożliwiał prowadzenie pomiarów przy niezmiennym w czasie
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obciążeniu pionowym mechanizmu jezdnego.

Rys. 21. Kanał glebowy z urządzeniem badawczym Trak [41]
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Urządzenie o nazwie Trak, zainstalowane było na kanale glebowym, wypełnionym
glebą do głębokości 1,5m. Wyniki badan laboratoryjnych rejestrowane były poprzez szereg
urządzeń elektronicznych, które w czasie rzeczywistym analizowały prędkość i obciążenie
poruszającego się mechanizmu jezdnego. Do odczytania wyników pomiarów nacisków
w glebie wykorzystywano zestaw czujników tensometrycznych, które były umieszczane w osi
poruszającego się koła na odpowiednich głębokościach.
Interakcja

jednostki

napędowej

z

ziemią

jest

bardzo

istotna

nie

tylko

z agrotechnicznych powodów, ale także ze względu na przyczepność. W związku z tym,
konieczne jest, aby w mechanizmach napędowych maszyn i urządzeń w ruchu na ziemi
wywierać możliwie najmniejszy jednostkowy nacisk, a jednocześnie uzyskać maksymalną
moc trakcyjną w danych warunkach. Oprogramowanie inżynierskie daje możliwość tworzenia
i analizowania kompletnego układu napędowego wraz z podłożem, zanim zostanie
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zbudowany, w warunkach laboratoryjno - polowych.
Zastosowanie MES w omawianej metodzie ma istotne znaczenie ze względów
ekonomicznych, gdyż badania laboratoryjno – polowe wymagają poniesienia znacznych
nakładów finansowych ze względu na wysoką cenę zakupu urządzeń pomiarowych oraz
możliwość dysponowania odpowiednim stanowiskiem badawczym. Ponadto zastosowanie
systemu MES eliminuje problem sezonowości badań, które ma miejsce w przypadku prac
polowych [76].
W poniżej rozprawie podjęto próbę zobrazowania możliwości nowoczesnego
oprogramowania w dziedzinie modelowania, dzięki któremu można porównać wyniki
cyfrowych pomiarów analizy naprężeń z wynikami otrzymanymi metodą tradycyjną.
W systemie CAD wykonany został model układu opona - gleba. Następnie porównano wyniki
analizy naprężeń w kontakcie opona – gleba w systemie MES z wynikami laboratoryjnymi
opony znajdującej się na kanale glebowym.
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3. CEL, HIPOTEZA I ZAKRES PRACY
3.1. Cel i hipoteza pracy

Celem naukowym badań była weryfikacja metod cyfrowych pod kątem zgodności
obliczeń z wynikami badań laboratoryjno - polowych.
Przyjęto następującą hipotezę:
Możliwa jest wiarygodna analiza propagacji naprężeń w ośrodku glebowym,
powstałych w wyniku oddziaływania kołowego mechanizmu jezdnego na podłoże, przez
zastosowanie metod modelowania cyfrowego i obliczeń Metodą Elementów Skończonych.
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3.2. Zakres pracy

Zakres pracy obejmował:


opracowanie przykładowego modelu opony o rozmiarze 14,9-28, za pomocą narzędzi
inżynierskich typu CAD, który będzie jak najbardziej odzwierciedlał jej rzeczywisty
kształt i parametry konstrukcyjne,



opracowanie modelu mechanizmu jezdnego, który był wyposażony w wyżej
wymienioną oponę,



przypisanie cech materiałowych do obliczeń wytrzymałościowych,



ustanowienie parametrów eksploatacyjnych,



modelowanie i konfigurowanie odpowiednich kontaktów (połączeń między
poszczególnymi elementami),



utworzenie i konfiguracja siatki elementów skończonych,



dokonanie obliczeń wytrzymałościowych,



analizy wyników obliczeń numerycznych,



porównanie z wynikami eksperymentalnymi,



porównanie z odpowiednimi zależnościami analitycznymi,



symulację zachowania się układu dla przypadku obciążenia statycznego oraz
z uwzględnieniem sił trakcyjnych,
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numeryczną analizę wrażliwości zmian właściwości fizykochemicznych gleby, takich
jak gęstość, moduł Younga, współczynnik Poissona oraz ich wpływ na rozkład
nacisków w glebie,



numeryczną

analizę

wrażliwości

wybranych

parametrów

eksploatacyjnych,

obejmującą zmianę ciśnienia napompowania i jego wpływ na rozkład nacisków
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w podłożu.
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4.

OPRACOWANIE MODELU CYFROWEGO

WYKORZYSTANEGO W OBLICZENIACH
NUMERYCZNYCH
Współczesne systemy CAD wspomagają projektantów w przestrzennym budowaniu
modeli cyfrowych oraz wykonywaniu niezbędnych obliczeń i rysunków płaskich [63].
Autodesk Inventor zastosowany w pracy jest to zaawansowane narzędzie
do projektowania, które znacznie poprawia zarówno standard projektów inżynieryjnych jak
i metodologię procesu projektowania w wielu zastosowaniach [84].
Proces modelowania układu pojazd – teren i jego dalsza analiza naprężeń były
podzielone na kilka etapów:
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najważniejszym elementem była budowa modelu opony o rozmiarze 14,9-28, który
jak najbardziej odzwierciedlał jej rzeczywisty kształt,



w podobny sposób należało zamodelować felgę, która była powiązana z analizowaną
oponą,



skonfigurowano

odpowiednie

własności

materiałów

do

obliczeń

wytrzymałościowych,


wybrano odpowiednie kontakty (połączeń między poszczególnymi elementami),



zdefiniowano warunki brzegowe,



wygenerowano siatkę elementów skończonych,



dokonano obliczeń wytrzymałościowych,



przeprowadzono analizę otrzymanych wyników.

Po spełnieniu powyższych etapów prac, możliwe było porównanie wyników
laboratoryjnych zarejestrowanych przy pomocy aparatury pomiarowej na kanale glebowym
z obliczeniami numerycznymi.

4.1.

Skrócony opis modelowania układu pojazd – teren
Wykorzystując oprogramowanie inżynierskie typu CAD można wygenerować nawet

najbardziej skomplikowany kształt. Jego tworzenie umożliwia szereg narzędzi i poleceń,
które znajdują się w podręcznym menu programu. Modelując obiekty w systemie CAD
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tworzy się automatycznie dla każdej wprowadzonej wartości (wymiarów lub innych danych)
odpowiedni parametr, który można edytować w celu wprowadzenia dalszych zmian. Istnieje
także możliwość definiowania tzw. parametrów użytkownika, które mogą ulec modyfikacji
z poziomu innych programów, np. arkuszy kalkulacyjnych [62].
Zakres przeprowadzonych czynności podczas modelowania cyfrowego układu pojazd
– teren obejmował:

Utworzenie ogólnego
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szkicu wybranej opony

Modelowanie elementów
składowych opony

Wygenerowanie
wstępnego zarysu opony

I

II

III
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Wygenerowanie zarysu
z fragmentem modelu

IV
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bieżnika.

Powielenie protektora na
obwodzie opony
z przyjętą podziałką,

V

odpowiadającą
konstrukcji rzeczywistej.

Rys. 22. Schemat blokowy obrazujący skrócony opis modelowania opony napędowej

Wykorzystując możliwości programu Autodesk Inventor zamodelowano oponę
(rys. 23) [90], odpowiadającą wymiarami i innymi parametrami do diagonalnej opony
napędowej o symbolu 14,9 R 28 TT 144 A8 TYP AN-21.
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Rys. 23. Model diagonalnej opony napędowej o symbolu 14,9R 28 TT 144 A8

W analogiczny sposób można otrzymać każdy, dowolny, nawet najbardziej
skomplikowany kształt. Na potrzeby pracy badawczej, wykorzystano powyższe narzędzia,
zbudowano dodatkowo model felgi odpowiednio dopasowanej do kształtu opony, (rys. 24),
a także geometryczny model podłoża, który symulował cyfrowy ośrodek glebowy.

Rys. 24. Cyfrowy model felgi
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4.2.

Dobór parametrów obliczeniowych
W celu uzyskania wiarygodnych obliczeń wytrzymałościowych, dobrano odpowiednie

materiały. Na potrzeby analizy układu pojazd - teren zostały przypisane własności
materiałowe następujących elementom:


opona, jest ona zbudowana w znacznej mierze z gumy. Jednak oprogramowanie
wykorzystane do obliczeń nie posiada w swojej bazie danych takiego materiału, więc
konieczne było ręczne wprowadzenie parametrów charakteryzujących ten materiał,



felga, w rzeczywistości felgi rolnicze wykonane są ze stali. Ten materiał z racji swojej
wszechstronnej obecności znajduje się w materiałowej bazie danych,



gleba, ten materiał również nie posiadał swojego odpowiednika w bazie i konieczne
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było wprowadzenie jego właściwości ręcznie.

Porównanie właściwości różnych podłoży przedstawiono w tabela 2, natomiast tabela 3
zawiera właściwości gleby [2], [25], [71], [94], [120], [133].

Tabela 2. Właściwości różnych podłoży

Materiał

Beton

Asfalt

Gęstość [g/cm3]

2,5

2,63

Moduł Younga [GPa]

26

8,67

0,2

0,3

1,7

0,75

0,083

0,057

14,5

111,111

50

22,5

1,13

0,92

0,88

0,9

Współczynnik
Poissona
Przewodność cieplna
[W/( m K )]

Piasek

Glina

Torf

2,65 - 2,67 2.67 - 2,70 1,40 - 1,70
0,15

0,42 - 0,7

0,20 - 0,45 0,30 - 0,45

Lód
0,92

0,00023

9,1

0,15

0,33

0,022

2,2

Rozszerzalność
liniowa

28,333

[mikrom/( m °C )]
Ciepło właściwe
[ J/( g °C )]
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1,88

0.034

Badania przeprowadzono na glebie o symbolu 42P. Gleba ta została przyjęta
w Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, jako najbardziej
reprezentatywna do badań mechanizmów jezdnych [42]. Dobór poszczególnych parametrów
na potrzeby obliczeń numerycznych został wykonany na podstawie właściwości gleby użytej
w badaniach laboratoryjnych.
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Tabela 3.Właściwości gleby

Rodzaj gleby

Piaszczysta

Gęstość [g/cm3]

2,65-2,67

Moduł Younga [GPa]

Piaszczysto-

Gliniasta

Torfowa

2,66-2,68

2.67-2,70

1,40-1,70

0,15

0,15-0,42

0,42-0,70

0,00023

Współczynnik Poissona

0,20-0,45

0,25-0,45

0,30-0,45

0,15

Przewodność cieplna [W/( m K )]

0,083

0,070

0,057

0,022

50

36

22,5

0,88

0,89

0,9

Rozszerzalność liniowa
[mikrom/( m °C )]
Ciepło właściwe [ J/( g °C )]

4.3.

gliniasta

1,88

Określenie warunków brzegowych
Warunki brzegowe, czyli podstawowe parametry obliczeniowe modelu są zgodne

z tymi, które występowały na laboratoryjnym stanowisku badawczym tj. kanale glebowym.
Istotnym parametrem mający wpływ na wyniki badań jest ciśnienie w oponie, którego
identyczna wartość działa również na felgę. W badaniach laboratoryjnych stosowano
standardowa wartość ciśnienia dla wybranego rodzaju opony i rodzaju maszyny w których
są stosowane. Jego wartość ustalono na poziomie równym 225 kPa [41] (rys. 25).
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Rys. 25. Ciśnienie panujące wewnątrz opony

W procesie analizy naprężeń można zdefiniować dla zaprojektowanej części warunki
graniczne i przyłożyć odpowiednie siły oraz wiązania [78]. Do podstawowych parametrów
niezbędnych w obliczeniach kontaktowych opona – gleba, jest obciążenie układu przyłożone
do osi mechanizmu kołowego. Badania laboratoryjne przeprowadzane były dla dwóch
wartości obciążenia 7 kN oraz 10 kN [31] (rys. 26).
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Rys. 26. Obciążenie mechanizmu jezdnego

W celu odwzorowania warunków panujących na kanale glebowym do cyfrowego
modelu ośrodka glebowego zostały dodane ograniczenia powierzchni dolnej (rys. 27) oraz
ścian bocznych. Wiązania konstrukcyjne miały za zadanie ograniczyć przemieszczenie
modelu we wskazanych kierunkach, co odpowiadało konstrukcji i właściwościom kanału
glebowego..
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Rys. 27. Wiązanie stałości powierzchni dolnej

W systemach CAD istnieje możliwość wykonania obliczeń wytrzymałościowych
całego zespołu, a nie tylko pojedynczych części [110]. W ramach tego projektu analizie
zostały poddane trzy elementy: gleba, opona i felga. Te trzy elementy są połączone w jednym
bloku, poprzez zdefiniowanie kontaktów par stykających się powierzchni. Kontakty
są wykrywane w trybie automatycznym lub konfigurowane ręcznie. Przykładowe połączenia
poszczególnych elementów zostały zaprezentowane na rysunku 28.
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Rys. 28. Konfiguracja kontaktów w modelu opony – gleba

4.4.

Obliczenia numeryczne z zastosowaniem MES
Finalnym krokiem po ustaleniu warunków brzegowych, jest zdefiniowanie

i konfiguracja siatki elementów skończonych (rys. 29). Elementy te są ze sobą połączone
w węzłach zewnętrznych [132].
Do jej parametrów należą:


Średnia wielkość elementu, określa ułamkową część najdłuższej osi modelu pomiędzy
sąsiadującymi węzłami. Mniejsza wartość powoduje tworzenie mniejszych elementów
siatki,



Minimalna wielkość elementu, określa ułamkową część średniego rozmiaru siatki dla
rozmieszczenia najbliższej pary węzłów elementów,



Współczynnik gradacji, określa maksymalny współczynnik przyległych krawędzi
siatki dla przejścia pomiędzy regionami o dużej i małej szczegółowości. Mniejszy
współczynnik powoduje tworzenie bardziej jednorodnej siatki,
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Maksymalny kąt trójkąta siatki , określa maksymalny kąt dla łuków, z zakresu od 1 do
90 stopni. Mniejszy kąt powoduje tworzenie mniejszych elementów siatki,



Utwórz zakrzywione elementy siatki, wybranie opcji powoduje tworzenie siatek
z krzywymi krawędziami i powierzchniami. Jeśli opcja nie jest wybrana, elementy
tworzonych siatek są proste, co może prowadzić do mniej dokładnego przedstawienia
modelu,



Użyj dla siatki zespołu pomiaru w oparciu o wielkość części, określa, że rozmiary
siatki części w zespole mają być takie, jak dla kontekstu części (część poza
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kontekstem zespołu).

Rys. 29. Parametry siatki elementów skończonych
Po zaakceptowaniu wszystkich parametrów i dokonaniu przez oprogramowanie CAD
obliczeń składowych wektorów naprężeń za pomocą metodą elementów skończonych, istnieje
możliwość zaobserwowania elementów siatki, a także odkształcenie jakiemu uległy
analizowane obiekty (rys. 30).
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Rys. 30. Przykładowe wyniki analizy naprężeń
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5. ANALIZA PORÓWNAWCZA OPRACOWANEGO
MODELU NUMERYCZNEGO Z WYNIKAMI
POMIARÓW NA KANALE GLEBOWYM
Obliczenia wytrzymałościowe naprężeń powstających w ośrodku glebowym oparto
na hipotezie Hubera – Misesa – Hencky’ego (rys. 31), zaimplementowanej w systemie
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wykorzystywanym do analizy, zgodnie z poniższą zależnością [105]:

Rys. 31. Hipoteza Hubera

red x2 y2 z2 xy yz zx 3xy2 3yz2 3zx2
gdzie:

 red -




naprężenia zredukowane,

-

składowe naprężeń,

-

zmienne.
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(12)

Zgodnie z metodyką pomiarów rozkładu naprężeń w ośrodku glebowym
realizowanych w warunkach laboratoryjnych (kanał glebowy) oraz w badaniach polowych,
uwzględniono tylko składowe normalne do płaszczyzny poziomej, odpowiadającej położeniu
membrany czujnika pomiarowego. Wyznaczono składową normalną naprężeń obliczonych
w systemie MES. Składowa normalna naprężeń Ϭn w przyjętym układzie odniesienia
ma następująca postać [77]:

 n   y2  3 xy2  3 yz2

(13)

gdzie:

x  0
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z  0

 xz  0
Badania laboratoryjne opierały się na odczycie danych z czujników tensometrycznych
(rys. 32.), umieszczonych na odpowiednich głębokościach (rys. 33).

1.
2.
3.
4.

membrana
denko
tensometr
przewód

Rys. 32. Schemat tensometrycznego czujnika membranowego
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Rys. 33. Położenie czujników tensometrycznych
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Oprogramowanie

umożliwiające

obliczenia

za

pomocą

metody

elementów

skończonych posiada narzędzie o nazwie „Sonda”. Umożliwiło ono w precyzyjny sposób,
poprzez wpisanie współrzędnych w przyjętym układzie odniesienia, odczytanie wartości
składowych naprężeń (rys. 34). Umieszczenie sond było tożsame z usytuowaniem
tensometrycznych czujników pomiarowych podczas badań empirycznych.

Rys. 34. Lokalizacja punktów pomiarowych.
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5.1.

Porównanie wyników obliczeń otrzymanych na kanale glebowym
z wynikami otrzymanymi za pomocą MES
Jedne z pierwszych badań na kanale glebowym przeprowadzone były w Instytucie

Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie [114]. Zgodnie
z metodologią badań opracowaną we wspomnianym ośrodku badawczym zostały dobrane
identyczne parametry obliczeniowe wykorzystane do obliczeń numerycznych.
Pierwszym pomiarem jaki poddano analizie był model obciążenia koła siła G=13,15
kN oraz momentem M=0 Nm, czyli była to statyczna próba obciążenia [45]. Pomiary
wykonano dla dwóch wartości ciśnienia napompowania p0=80 kPa oraz p0=100 kPa.
Na podstawie otrzymanych wyników z modułu analizy naprężeń obliczono wartość Ϭn
według wzoru (13). Błąd względny pomiędzy wynikami pomiarów wyznaczono według
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wzoru:



gdzie: Ϭ

 lab   red
 100%
 lab

(14)

- błąd względny,

Ϭlab - wartość naprężeń uzyskana za pomocą metod laboratoryjnych,
Ϭred - wartość naprężeń zredukowanych uzyskana za pomocą metod numerycznych.
Tabela 4. Porównanie wartości naprężeń dla G=13,15 kN M=0 Nm p0=80 kPa

Naprężenia

Głębokość
YY

XY

YZ

[mm]

100

98,20

0,40

0,20

Badania

zredukowane laboratoryjne

Błąd
względny

[kPa]

[kPa]

[ %]

98,20

95,00

3,37
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Tabela 5. Porównanie wartości naprężeń dla G=13,15 kN M=0 Nm p0=100 kPa

Naprężenia

Głębokość
YY

XY

YZ

[mm]

100

106,70

0,50

0,10

Badania

zredukowane laboratoryjne

Błąd
względny

[kPa]

[kPa]

[ %]

106,70

106,00

0,66

Powyższe wyniki obrazują bardzo dobre odzwierciedlenie wyników otrzymanych
drogą laboratoryjną w stosunku do tych uzyskanych metodami numerycznymi za pomocą
systemu CAD oraz narzędzia MES. Niewielki błąd pomiarowy sięgający 3,37% , pokazuje
że analiza propagacji nacisków w ośrodku glebowym zaproponowaną metodą jest możliwa.
Dokładniejszej analizie poddano wartości składowych naprężeń jakie uzyskano
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podczas badań w Instytucie Inżynierii Mechanicznej Wydziału Budownictwa, Mechaniki
i Petrochemii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Pomiaru dokonano w płaszczyznach
równoległych do osi koleiny koła na pięciu głębokościach 100mm, 200mm, 300mm, 400mm
oraz 500mm. Pierwszym pomiarem jaki poddano analizie był model obciążenia koła siłą
G=7 kN oraz momentem M=0 Nm, czyli była to statyczna próba obciążenia. Parametry
obliczeniowe były zgodne z tymi, których użyto podczas badań przeprowadzonych w kanele
glebowym .
Poniżej przedstawiono mapy rozkładu naprężeń obliczeń numerycznych w ośrodku
glebowym, w płaszczyźnie prostopadłej do osi jazdy dla obciążenia G=7 kN, M=0 Nm.
Składowe naprężeń zostały odczytane w płaszczyznach YY (rys. 35), XY (rys. 36) i ZY
(rys. 37). Poniższe wyniki zostały przedstawione dla modelu opony odpowiadającemu
właściwościami fizycznymi i kształtem oponie 14.9R28 8PR.
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Rys. 35. Rozkład naprężeń Ϭy G=7 kN M=0 Nm

Rys. 36. Rozkład naprężeń τxy G=7 kN M=0 Nm
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Rys. 37. Rozkład naprężeń τzy G=7 kN M=0 Nm

Tabela 6. Porównanie wartości naprężeń dla G=7 kN M=0 Nm

Głębokość Płaszczyzna Płaszczyzna Płaszczyzna

Naprężenia

Badania

Błąd

zredukowane laboratoryjne względny
[kPa]
[kPa]
[ %]

[mm]

YY [kPa]

XY [kPa]

YZ [kPa]

100

85,30

1,60

0,10

85,35

85,60

0,30

200

57,20

0,22

0,00

57,20

62,50

8,48

300

39,20

0,19

0,00

39,20

44,00

10,91

400

28,60

0,16

0,00

28,60

32,40

11,72

500

21,90

0,01

0,00

21,90

24,10

9,13
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Rys. 38. Naprężenia zredukowane dla G=7 kN M=0 Nm

W dalszej kolejności wykonano serię badań dla przypadków obciążenia analogicznych
do przykładu poprzedniego. Zmieniała się wartość obciążenia, która wyniosła G=10 kN,
natomiast wartość momentu pozostała bez zmian M=0 Nm [46]. Wyniki obliczeń MES
przedstawiono poniżej.

Rys. 39. Rozkład naprężeń Ϭy G=10 kN M=0 Nm
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Tabela 7. Porównanie wartości naprężeń dla G=10 kN M=0 Nm
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Głębokość Płaszczyzna Płaszczyzna Płaszczyzna
[mm]

YY [kPa]

XY [kPa]

YZ [kPa]

100

121,80

0,23

200

81,70

300

Naprężenia

Badania

Błąd

zredukowane laboratoryjne względny
[kPa]

[kPa]

[ %]

0,20

121,80

108,20

12,57

0,30

0,10

81,70

88,10

7,26

56,40

0,30

0,10

56,40

61,40

8,14

400

41,00

0,20

0,00

41,00

44,80

8,48

500

31,30

0,10

0,00

31,30

25,60

22,27

Rys. 40. Naprężenia zredukowane dla G=10 kN M=0 Nm

Porównując wyniki pomiarów laboratoryjnych z wynikami MES, można stwierdzić,
że różnica błędów wahała się od 0,30% do 11,72% dla obciążenia 7 kN i odpowiednio
od 8,14% do 22,27% dla obciążenia 10 kN, W obszarze, który z punku widzenia
przeprowadzonych badań jest najważniejszy, czyli od 0 do 300mm w głąb ośrodka glebowego
różnice wartości naprężeń skonfrontowanych ze sobą badań wynoszą około 10%.
Na różnorodność wyników może mieć wpływ wiele czynników:


kształt

geometryczny

modelu

jest

przybliżonym odzwierciedleniem obiektu

rzeczywistego,

Strona 68 z 114



ze względu na niejednorodność ośrodka glebowego parametry wytrzymałościowe
wykorzystywane w oprogramowaniu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych,



5.2.

błędy z pomiarów laboratoryjnych.

Porównanie wyników obliczeń z uwzględnieniem sił trakcyjnych
otrzymanych na kanale glebowym z wynikami otrzymanymi za
pomocą MES
Niezwykle ważnym aspektem, który ma duży wpływ na wartość naprężenia w ośrodku

glebowym jest moment siły odpowiadający momentowi napędowemu, jakiemu poddawana
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jest opona pod obciążeniem (rys. 41).

Rys. 41. Schemat oddziaływania koła na glebę [46]

Dzięki oprogramowaniu 3D CAD, zbudowany model układu pojazd - teren, można
dodatkowo obciążyć momentem, symulując w ten sposób wpływ sił trakcyjnych na rozkład
naprężeń w glebie. Wartość momentu jaka została przyjęta jest identyczna jak w badaniach
laboratoryjnych.
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Parametry obliczeniowe do dwóch poniższych zestawień opisujących rozkład
naprężeń w ośrodku glebowym zostały dobrane zgodnie z metodologią stosowaną w tego
rodzaju badaniach prowadzonych przez IBMER. Pierwsza porównaniu została poddana
analiza modelu obciążenia koła siłą G=13,15 kN oraz momentem M= 5910 Nm. Ciśnienie
napompowania w tym przypadku wyniosło p0=80 kPa.

Tabela 8. Porównanie wartości naprężeń dla G=13,15 kN M=5910 Nm p0=80 kPa

Głębokość

YY

XY

YZ

[mm]

[kPa]

[kPa]

[kPa]

100

85,90

0,40

0,10

Naprężenia

Badania
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zredukowane laboratoryjne

Błąd
względny

[kPa]

[kPa]

[ %]

85,90

91,50

6,12

Jako drugie porównaniu zostały poddane wyniki analizy modelu obciążenia koła siłą
G=13,15 kN oraz momentem M= 5820 Nm. Ciśnienie napompowania w tym przypadku
wyniosło p0=100 kPa.

Tabela 9. Porównanie wartości naprężeń dla G=13,15 kN M=5820 Nm p0=100 kPa

Głębokość

YY

XY

YZ

[mm]

[kPa]

[kPa]

[kPa]

100

94,50

0,50

0,10

Naprężenia

Badania

zredukowane laboratoryjne

Błąd
względny

[kPa]

[kPa]

[ %]

94,50

90,60

4,30

Analiza naprężeń uwzględniająca siły trakcyjne uzyskana za pomocą metod
cyfrowych, wykazała zgodność z pomiarami przeprowadzonymi na kanale glebowym.
Świadczy o tym wysoka zbieżność otrzymanych wyników, w której względna różnica wynosi
od 4,30% dla ciśnienia p0=100 kPa do 6,12% dla ciśnienia p0=80 kPa
Przeprowadzono także analizę naprężeń wraz z siłami trakcyjnymi zgodnie
z metodologią jaką opracowano podczas badań na kanale glebowym Instytutu Inżynierii
Mechanicznej w Płocku. Model układu opona – gleba został obciążony siłą G=12 kN oraz
momentem M= 3244 Nm. Ciśnienie napompowania w tym przypadku wyniosło p0=80 kPa.
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Otrzymane wyniki analizy naprężeń w zostały również skonfrontowane z wynikami
otrzymanymi metodami analitycznymi [42] (Tabela 11).

Tabela 10. Porównanie wartości naprężeń dla G=12 kN M=3244 Nm p0=80 kPa z wynikami
otrzymanymi metodą laboratoryjną

Głębokość

YY

XY

YZ

[mm]

[kPa]

[kPa]

[kPa]

100

94,50

0,50

0,10

Naprężenia

Badania

zredukowane laboratoryjne

Błąd
względny

[kPa]

[kPa]

[ %]

94,50

110,08

14,15

Tabela 11. Porównanie wartości naprężeń dla G=12 kN M=3244 Nm p0=80 kPa z wynikami
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otrzymanymi metodą analityczną

Głębokość

YY

XY

YZ

[mm]

[kPa]

[kPa]

[kPa]

100

94,50

0,50

0,10

Naprężenia

Badania

zredukowane analityczne

Błąd
względny

[kPa]

[kPa]

[ %]

94,50

91,80

2,94

Analiza przedstawionych obliczeń MES w przedstawionym powyżej przypadku
prowadzi do analogicznych wniosków. Otrzymano bardzo wysoką zbieżność otrzymanych
wyników. Różnica procentowa w stosunku do pomiarów laboratoryjnych wyniosła 14,15%,
natomiast w odniesieniu do wyników otrzymanych droga analityczną [42] zaledwie 2,94%.
Na podstawie powyższych informacji można potwierdzić słuszność przeprowadzanej analizy
wytrzymałościowej za pomocą systemów CAD.
Dokładniejszej analizie poddano wartości składowych naprężeń jakie uzyskano
podczas badań w Instytucie Inżynierii Mechanicznej Wydziału Budownictwa, Mechaniki
i Petrochemii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Pomiaru dokonano w płaszczyznach
równoległych do osi koleiny koła na pięciu głębokościach 100mm, 200mm, 300mm, 400mm
oraz 500mm, czyli analogicznie jak w przypadku statycznej próby obciążenia Wielkość
przyjętego momentu siły wynosiła 3244 Nm, tak jak to miało miejsce w przypadku badań
laboratoryjnych (rys. 42).
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Rys. 42. Obciążenie mechanizmu kołowego momentem M=3244 Nm

Wyniki analizy wytrzymałościowej przeprowadzone za pomocą MES-u dotyczące
statycznej próby obciążenia zostały porównane z wynikami uwzględniającymi wpływ sił
trakcyjnych. Różnicę względną pomiędzy wynikami pomiarów wyznaczono według wzoru:



gdzie: Ϭ

 red   redm
100%
 red

- różnica względna,

Ϭred - wartość naprężeń zredukowanych bez momentu,
Ϭredm - wartość naprężeń zredukowanych z momentem.
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(15)

Wartości rozkładu naprężeń została zmierzona w płaszczyźnie równoległej do osi toru
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koła na pięciu różnych głębokościach [77].

Rys. 43. Rozkład naprężeń Ϭy G=7 kN M=3244 Nm
Tabela 12. Porównanie wartości naprężeń z momentem i bez dla G=7 kN i M=3244 Nm

Naprężenia
Głębokość

YY

XY

YZ

Naprężenia

zredukowane [kPa] zredukowane [kPa]
bez momentu
z momentem

Różnica
względna

[mm]

[kPa] kPa] [kPa]

100

72,50 1,40 0,17

72,54

85,35

15,01

200

46,60 0,25 0,05

46,60

57,20

18,53

300

31,10 0,08 0,01

31,10

39,20

20,66

400

22,30 0,11 0,03

22,30

28,60

22,03

500

16,80 0,05 0,01

16,80

21,90

23,29
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[%]

Rys. 44. Porównanie wartości naprężeń z momentem i bez dla siły pionowej G=7 kN
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W dalszej kolejności wykonano serię badań dla przypadków obciążenia analogicznych
do przykładu poprzedniego. Zmieniała się wartość obciążenia, która wyniosła G=10 kN oraz
momentu M= 3244 Nm. Wyniki obliczeń MES przedstawiono poniżej.

Rys. 45. Rozkład naprężeń Ϭy G=10 kN M=3244 Nm
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Tabela 13. Porównanie wartości naprężeń z momentem i bez dla obciążenia 10 kN

Naprężenia

Naprężenia

Różnica

zredukowane [kPa]

zredukowane [kPa]

względna

z momentem

bez momentu

[%]

0,20

109,06

121,80

10,46

0,40

0,00

71,00

81,70

13,10

48,20

0,20

0,00

48,20

56,40

14,54

400

34,60

0,20

0,00

34,60

41,00

15,61

500

26,30

0,10

0,00

26,30

31,30

15,97

Głębokość

YY

XY

YZ

[mm]

[kPa]

kPa]

[kPa]

100

109,00

2,10

200

71,00

300

Rys. 46. Porównanie wartości naprężeń z momentem i bez dla obciążenia 10 kN

Porównując wyniki numerycznych pomiarów statycznej próby obciążeniowej
z wynikami uwzględniającymi siły trakcyjne, można stwierdzić, że różnice wartości naprężeń
wahały się od 15,01% do 23,29% dla obciążenia 7 kN i odpowiednio od 10,46% do 15,97%
dla obciążenia 10 kN. Z powyższego porównania można wnioskować, iż wartość naprężeń
w ośrodku glebowym uwzględniająca wpływ sił trakcyjnych jest znacznie mniejsza o tej,
która ich nie uwzględniała. Można również zauważyć, iż wzrost różnicy naprężeń wzrasta
wraz z głębokością pomiarową.
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5.3.

Aproksymacja wyników obliczeń otrzymanych metodą numeryczną
Popularną metodą w analizowaniu wiedzy dotyczącej postaci funkcji, jaką przybierają

wykresy analizy naprężeń, jest dodanie linii trendu do wykresu. Linia trendu może być
liniowa, bądź nieliniowa. Po dobraniu odpowiedniej zależności arkusz kalkulacyjny
ma możliwość

wyświetlenia

współczynnika

korelacji

(determinacji)

R2.

Zawiera

on informację, w jakim stopniu linia trendu odwzorowuje otrzymany wcześniej wykres.
Współczynnik korelacji przyjmuje wartości z przedziału [0;1]. Dopasowanie modelu jest tym
lepsze, im wartość R2 jest bliższa jedności [87].
Arkusz kalkulacyjny daje użytkownikowi do wyboru klika rodzajów linii trendu,
m. in.: liniową, logarytmiczną, wielomianową, wykładniczą oraz potęgową. Właśnie
ta ostatnia stała się podstawą aproksymacji w stosunku do otrzymanych wcześniej wyników.
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Wartość wygenerowanego przez nią współczynnika korelacji, uzyskała najwyższą wartość
z pośród dostępnych funkcji. Jej wybór jest zgodny z modelem opracowanym przez
Goriaczkina, który. dokonał opisu wpływu ruchu koła na deformację podłoża [35]. W swojej
pracy przedstawił matematyczne formuły opisujące wielkość naprężeń normalnych w glebie
w zależności od wielkości nacisku koła, m. in.[11]:

p  k  zn

(16)

Do wykresów obrazujących rozkład naprężeń w ośrodku glebowym dla statycznej
próby obciążenia zawartych w rozdziale 5.1. oraz dla tożsamych wykresów uwzględniających
siły trakcyjne w rozdziale 5.2. zostały aproksymowane linie trendu bazujące na funkcji
potęgowej.
Na rysunku 47 przedstawiono porównanie wyników obliczeń MES dla wartości
obciążenia siłą pionową G=7 kN, nie uwzględniając wpływu sił trakcyjnych, czyli M=0 Nm
wraz z liniami trendu. Na rysunku 48 zobrazowano wyniki dla obciążenia pionową siłą
G=7 kN z uwzględnieniem sił trakcyjnych, czyli M=3244 Nm wraz z liniami trendu.
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Rys. 47. Naprężenia zredukowane dla G=7 kN M=0 Nm wraz z linią korelacji
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Rys. 48. Naprężenia zredukowane dla G=7 kN M=3244 Nm wraz z linią korelacji

Na rysunku 49 przedstawiono porównanie linii trendu dla uzyskanych wyników
obliczeń. Aproksymację wykonano z wykorzystaniem funkcji potęgowej w postaci: y=kzn.
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Rys. 49. Porównanie naprężeń w glebie dla wartości momentów 0 Nm oraz 3244 Nm, przy
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obciążeniu siłą 7 kN

Tabela 14. Porównanie wartości współczynników aproksymacji funkcji potęgowe

Wartość siły

Wartość momentu Współczynnik

Współczynnik

Kwadrat
współczynnika

G [kN]

M [Nm]

k

n

7

0

92,407

-0,842

0,9754

7

3244

78,594

-0,905

0,9783

korelacji (R2)

Dobór funkcji potęgowej na podstawie wzoru Goriaczkina [35] okazał się dobrym
wyborem. Potwierdził to wysoki współczynnik korelacji między wyznaczoną funkcją,
a uzyskanymi wielkościami obliczeniowymi, w obydwu przypadkach wielkość R2 była
większa od 0,97. Taka wartość współczynnika korelacji potwierdza, że zbudowany model
układu pojazd – teren jest bardzo dobrym odzwierciedleniem stanu rzeczywistego [140].
W analogiczny sposób na rysunku 50 przedstawiono porównanie wyników obliczeń MES dla
wartości obciążenia siłą pionową G=10 kN, nie uwzględniając wpływu sił trakcyjnych, czyli
M=0 Nm wraz z liniami trendu. Natomiast na rysunku 51 zobrazowano wyniki dla obciążenia
pionową siłą G=10 kN z uwzględnieniem sił trakcyjnych, czyli M=3244 Nm wraz z liniami
trendu.
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Rys. 50. Naprężenia zredukowane dla G=10 kN M=0 Nm wraz z linią korelacji
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Rys. 51. Naprężenia zredukowane dla G=10 kN M=3244 Nm wraz z linią korelacji

Na rysunku 60 przedstawiono porównanie wyników obliczeń dla G=10 kN przy M=0
Nm oraz M=3244 Nm. Wyniki obliczeń oraz wyznaczone liniami aproksymacji (w tym
przypadku również funkcje potęgowe) pokazują, że wzrost momentu oddziaływującego na oś
napędową modelu wpływa na zmniejszenie wartości naprężeń na tożsamych głębokościach
podłoża.
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Rys. 52. Porównanie naprężeń w glebie dla wartości momentów M=0 Nm oraz M=3244Nm,
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przy obciążeniu siłą G=10 kN

Analizując wyniki otrzymane powyżej, można dopatrzeć się analogicznych wniosków
jak w przypadku przyłożonych obciążeń o wartości G=7 kN. Funkcja opisująca nacisk ma tę
samą postać, w obydwu przypadkach zmiany momentu dokonano o tę samą wartość,
a więc M=0 Mn oraz M=3244 Nm. W obydwu przypadkach obliczeniowych wartość
kwadratu współczynnika korelacji linii trendu i wartości pomiarowych wyniosła powyżej
0,97.

Tabela 15. Porównanie wartości współczynników aproksymacji funkcji potęgowej

Wartość siły

Wartość momentu Współczynnik

Współczynnik

Kwadrat
współczynnika

G [kN]

M [Nm]

k

n

10

0

131,97

-0,839

0,9744

10

3244

118,05

-0,88

0,9774

korelacji (R2)

Analizując powyższe zestawienia, w obydwu przypadkach obciążenia pionową siłą
G=7 kN oraz G=10 kN, łatwo zauważyć znacznie mniejsze wartości naprężeń
w

ośrodku

glebowym

w

badaniach

zawierających

moment

napędowy.

Różnice

w wielkościach naprężeń zredukowanych nie zawierające momentu i uwzględniające go są do
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siebie proporcjonalne. Aproksymowane linie trendu bazujące na funkcji potęgowej dobrze
odzwierciedlają rozkład propagacji nacisków otrzymanych za pomocą systemów MES.
We wszystkich analizowanych przypadkach można zaobserwować bardzo wysoką wartość
kwadratu współczynnika korelacji (R2>0,97), czyli wartość dopasowania modelu jest na
bardzo wysokim poziomie.

5.4.

Analiza wrażliwości wybranych parametrów modelowania cyfrowego
W obliczu rosnącej konkurencji i silnego nacisku na zwiększanie efektywności

działania produktów, konieczne jest

uzyskanie wiedzy o zależności parametrów

najważniejszych dla działania danego urządzenia od jego kształtów i parametrów pracy [89].
Przy klasycznych badaniach, konieczne jest wykonanie dużej liczby symulacji, co jest
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czasochłonne i generuje dodatkowe koszty. W programie Autodesk Inventor i zawartym
w nim module analizy wytrzymałościowej szybka zmiana warunków brzegowych badanego
modelu jest w stanie wygenerować wiele wyników. Chcąc wykonać komputerową symulację
przy wykorzystaniu klasycznych solverów, należy zdefiniować układ poprzez podanie:
geometrii w postaci siatki numerycznej, własności materiałowych symulowanego modelu,
warunków brzegowych oraz definiując odpowiedni model obliczeniowy. Konieczne jest
przeprowadzenie szeregu symulacji dla różnych wartości danych wejściowych. Jeżeli zostanie
dokonana zmiana jednego z parametrów opisujących dany układ (danych wejściowych)
wynik ulega zmianie. To jak duże będą te zmiany zależy od tego, jak bardzo model jest
wrażliwy na ten konkretny parametr wejściowy. Określanie tego typu zależności jest
głównym zadaniem analizy wrażliwości. Na potrzeby niniejszej rozprawy poddano analizie
trzy podstawowe parametry opisujące właściwości mechaniczne i fizykochemiczne gleby:



gęstość,



moduł Younga,



współczynnik Poissona.

Dodatkowym parametrem, którego wartość uległa zmianie na potrzeby analizy było
ciśnienie napompowania opony. W zależności od celów analizy, tylko część z nich będzie
niosła informacje istotne z punktu widzenia analizy propagacji nacisków. W klasycznym
podejściu do numerycznej analizy, konieczne jest wykonanie szeregu obliczeń – dla różnych
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wartości parametrów wejściowych wpływających na model. Po uzyskaniu pierwszych
wyników obliczeń, wykluczono z dalszej analizy parametr gęstości, ze względu na jego
znikomy wpływ na wartość naprężeń w ośrodku glebowym. Przyjęty schemat postępowania
podczas analizy polegał na zmianie jednego parametru o zadaną wartość procentową,
natomiast pozostałe pozostawały bez zmian.

5.4.1. Analiza wrażliwości modelu cyfrowego uwzględniająca zmianę modułu Younga

Pierwszym parametrem charakteryzującym ośrodek glebowy, jaki poddano analizie
wrażliwości był moduł Younga. Dla gleb piaszczysto – gliniastych przyjmuje on wartość
z zakresu 0,15 ÷ 0,42 GPa. Wielkość współczynnika Poissona mieści się w przedziale
0,25 ÷ 0,45, na potrzeby analizy uwzględniającej tylko zmianę modułu Younga jego stała
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wartość wyniosła 0,35, czyli dokładnie w połowie przedziału. Pozostałe parametry opisujące
glebę pozostały bez zmiany. Wartość modułu Younga począwszy od 0,285 GPa, czyli
od wielkości znajdującej się dokładnie w połowie przedziału, podlegała zmianie w zakresie
od -50% (co odpowiada glebom piaszczystym) ÷ 50% (co odpowiada glebom gliniastym)
co 25% wartości całego przedziału zgodnie z tabelą 16

Tabela 16. Zestawienie wartości modułu Younga wykorzystane do analizy wrażliwości

Zmiana względem wartości bazowej [%]

Wartość modułu Younga [GPa]

- 50

0,150

- 25

0,218

0

0,285

+ 25

0,353

+ 50

0,420

Zestawienie otrzymanych wyników znajduję się w Załączniku A. Na rysunku 53 i 54
przedstawiono zależność między zmianą modułu Younga, a różnicą wyniku otrzymanej
propagacji

naprężeń

w

stosunku

do

wartości

na poszczególnych głębokościach.
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średniej

analizowanego

parametru

Różnica względem wartości środkowej [%]
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Rys. 53. Porównanie różnicy wartości naprężeń w glebie względem zmiany modułu Younga,
na różnych głębokościach pomiarowych

Wartość naprężeń zredukwoanych [kPa]
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Rys. 54. Zmiana wartości naprężeń względem zmiany modułu Younga
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Analizując wykresy zamieszczone powyżej, można zauważyć, że wraz ze wzrostem
modułu Younga zmniejszają się różnice miedzy wynikami naprężeń zredukowanych.
Największą dysproporcję uzyskano na głębokości 100mm, wyniosła ona około 9% przy
najmniejszej wartości modułu Younga oraz około 2% przy maksymalnej. Na podstawie
rysunku 56 można zauważyć, że wraz ze wzrostem badanego parametru widać zwiększającą
się wartość naprężeń zredukowanych. Największy jego przyrost znajduje się również
w warstwie położonej najbliżej warstwy wierzchniej.

5.4.2. Analiza wrażliwości modelu cyfrowego uwzględniająca zmianę współczynnika
Poissona

Kolejnym parametrem charakteryzującym ośrodek glebowy jaki poddano analizie
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wrażliwości jest współczynnik Poissona. Dla gleb piaszczysto – gliniastych przyjmuje on
wartość z zakresu 0,25 ÷ 0,45. Badania zostały przeprowadzone w sposób tożsamy jak
w poprzednim przypadku. Wartość modułu Younga została przyjęta na poziomie 0,285 GPa,
pozostałe parametry opisujące glebę pozostały bez zmiany. Wartość współczynnika Poissona
począwszy od 0,35 GPa, czyli od wielkości znajdującej się dokładnie w połowie przedziału,
podlegała zmianie w również zakresie od -50% (co odpowiada glebom piaszczystym) ÷ 50%
(co odpowiada glebom gliniastym) co 25% wartości całego przedziału zgodnie z tabelą 17.

Tabela 17. Zestawienie wartości współczynnika Poissona wykorzystane do analizy
wrażliwości

Zmiana względem wartości bazowej [%]

Wartość współczynnika Poissona

- 50

0,25

- 25

0,30

0

0,35

+ 25

0,40

+ 50

0,45

Zestawienie otrzymanych wyników znajduję się w Załączniku B. Na rysunku 55 i 56
przedstawiono zależność między zmianą współczynnika Poissona, a różnicą wyniku
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otrzymanej propagacji naprężeń w stosunku do wartości średniej analizowanego parametru na

Różnica względem wartości środkowej
[%]

Wykres analizy wrażliwości przy zmianie
współczynnika Poissona
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0,00
-2,00
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-4,00
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Odchylenie wartości współczynnika Poissona[%]
100mm
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300mm
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Rys. 55. Porównanie różnicy wartości naprężeń w glebie względem zmiany współczynnika
Poissona, na różnych głębokościach pomiarowych

Wartość naprężeń zredukwoanych
[kPa]
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poszczególnych głębokościach.

Zmiana wartosci naprężeń względem zmiany
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Rys. 56. Zmiana wartości naprężeń względem zmiany współczynnika Poissona
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Analizując wykresy zamieszczone powyżej, można wysunąć podobne wnioski jak
w poprzednim przypadku. Wraz ze wzrostem współczynnika Poissona zmniejszają się różnice
miedzy wynikami naprężeń zredukowanych. Największą dysproporcję uzyskano również na
głębokości 100mm, wyniosła ona około 4% przy najmniejszej wartości modułu Younga
równej 0,25 oraz około 2% przy wartości 0,45, czyli maksymalnej. Na podstawie rysunku 56
można zauważyć, analogicznie jak poprzednio, że wraz ze wzrostem badanego parametru
widać zwiększającą się wartość naprężeń zredukowanych. Największy jego przyrost znajduje
się również w warstwie na głębokości 100mm.

5.4.3. Analiza wrażliwości modelu cyfrowego uwzględniająca zmianę ciśnienia
napompowania zamodelowanej opony
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Ostatnim parametrem charakteryzującym ośrodek glebowy jaki poddano analizie
wrażliwości jest ciśnienie panujące wewnątrz opony. Na potrzeby tej analizy wykorzystano
parametry gleby jakie były dobrane zgodnie z metodologią badań na kanale glebowym, dla
statycznej próby obciążenia. Ciśnienie napompowania jakie przyjęto w badaniach wynosiło
225 kPa. Na potrzeby poniższej analizy jego wartość zmieniała się w zakresie od -50% ÷ 50%
co 10% wartości początkowej zgodnie z tabelą 18.

Tabela 18. Zestawienie wartości ciśnienia napompowania wykorzystane do analizy

Zmiana względem wartości bazowej [%]

Wartość ciśnienia napompowania [kPa]

- 50

112,5

- 40

135,0

- 30

157,5

- 20

180,0

- 10

202,5

-0

225,0

+ 10

247,5

+ 20

270,0

+ 30

292,5

+ 40

315,0

50

337,5
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Rys. 57. Porównanie różnicy wartości naprężeń w glebie względem zmiany ciśnienia napompowania, na różnych głębokościach pomiarowych

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08

Strona 87 z 114

Rys. 58. Zmiana wartości naprężeń względem zmiany ciśnienia napompowania
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Szczegółowe zestawienie otrzymanych wyników znajduję się w Załączniku C.
Na rysunku 57 przedstawiono zależność między zmianą ciśnienia napompowania, a różnicą
wyniku otrzymanej propagacji naprężeń w stosunku do wartości średniej analizowanego
parametru na poszczególnych głębokościach. Analizując powyższe wykresy można
zauważyć, że zmiana jego wartości wpływa nieznacznie na różnicę wyniku w stosunku do
wartości początkowej. Największe różnice zostały odczytane w trzech różnych warstwach
w najgłębszej, czyli 500mm i wyniosła 0,91%, w najpłytszej na 100mm i wyniosła zaledwie
0,69% oraz na głębokości 400mm, która wyniosła 0,7%. Analizując rysunek 58, można
zauważyć, iż bez względu na zmianę ciśnienia napompowania linie obrazujące zmianę
rozkładu naprężeń przyjmują charakter zbliżony do liniowego. Na podstawie powyższych
stwierdzeń, można wysunąć wniosek, iż zmiana ciśnienia panującego wewnątrz opony,
w nieznacznym stopniu wpływa na zmianę naprężeń rozchodzących się w ośrodku
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glebowym, w porównaniu do zmiany parametrów charakteryzujących właściwości fizyko chemiczne oraz mechaniczne.
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6. PODSUMOWANIE
Dotychczasowe próby opisania wyników analizy propagacji naprężeń jednostkowych
w glebie, generowanych przez opony maszyn rolniczych, były realizowane po uzyskaniu
wyników z badań analitycznych, a także pomiarów przeprowadzonych w warunkach
laboratoryjnych lub polowych. W przypadku badań empirycznych stosowano zestaw
specjalnie zaprojektowanych i skonstruowanych urządzeń oraz aparaturę kontrolno pomiarową. Taki sposób prowadzenia badań generował wysokie koszty, rozciągał się
w czasie, a także charakteryzował się sezonowością.
W niniejszej pracy podjęto próbę opracowania matematycznego modelu symulacji
propagacji

naprężeń

w

glebie,

generowanych

przez

opony

maszyn

rolniczych,

z wykorzystaniem MES.
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Zamierzeniem podjętych badań było zastąpienie konwencjonalnych (laboratoryjnych
i polowych) metod analizy propagacji naprężeń w glebie, przez zastosowanie nowoczesnego
oprogramowania dla przeprowadzenia analizy numerycznej wybranych parametrów układu
pojazd – teren z zastosowaniem MES oraz opracowania matematycznego modelu symulacji
naprężeń w glebie generowanych przez opony maszyn rolniczych.
Dla opracowania matematycznego modelu opisującego oddziaływanie pneumatycznego
koła jezdnego na glebę, wykonano model cyfrowy układu pojazd – teren, któremu przypisano
cechy geometryczne, materiałowe i dynamiczne, adekwatne do odpowiednich wartości
występujących w układach rzeczywistych. W modelu tym zdefiniowano warunki brzegowe
(więzy i obciążenia) odpowiadające parametrom eksploatacyjnym kanału glebowego.
Podstawowymi parametrami wprowadzonymi do modelu celem wykonania badań były:
ciśnienie napompowania opony, obciążenie siłą i momentem.
Następnie:


zamodelowano i dokonano konfiguracji par kontaktów występujących pomiędzy
poszczególnymi elementami układu pojazd – teren.



dokonano dyskretyzacji obszaru analizy, przy czym przyjęto taki sposób konfiguracji
siatki elementów skończonych, aby zapewnić największa dokładność obliczeń.



dokonano porównania wyników analizy numerycznej z wynikami otrzymanymi
metodami analitycznymi oraz z wynikami badań laboratoryjnych wykonanych
na kanale glebowym.
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Stwierdzono wysoką zgodność obliczeń numerycznych z wartościami zarejestrowanymi
w badaniach laboratoryjno - polowych.
Aproksymację uzyskanych wyników obliczeń MES, przeprowadzono stosując funkcję
potęgową, która jest zgodna z analityczną zależnością otrzymaną w modelu opisującym
propagację nacisków w ośrodku glebowym, opracowanym przez Goriaczkina [11, 35].
Wysoki współczynnik korelacji potwierdził zgodność zastosowanych metod z wzorcowymi
zależnościami analitycznymi.
Z pośród parametrów opisujących cechy materiałowe poszczególnych elementów
modelu, wybrano te które miały największy wpływ na wartość naprężeń w ośrodku
glebowym, m. in. moduł Younga oraz współczynnik Poissona. Dla każdego z tych
parametrów przeprowadzono analizę wrażliwości, która polegała na zmianie ich wartość
w zakresie charakteryzującym wybraną glebę. Na podstawie otrzymanych wyników
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opracowano wykresy obrazujące zmiany naprężeń względem zmienianego parametru.
W podobny sposób przeprowadzono analizę wrażliwości dla zmian ciśnienia napompowania
doświadczalnej opony.
Przeprowadzona weryfikacja obliczeń numerycznych wykazała dużą zgodność
opracowanego modelu matematycznego, opisującego oddziaływanie koła pneumatycznego na
rozkład naprężeń w glebie, z wynikami badań laboratoryjnych uzyskanymi na kanale
glebowym. Tym samym udowodniono słuszność przyjętej w pracy hipotezy, że możliwa jest
wiarygodna analiza propagacji naprężeń w ośrodku glebowym, powstałych w wyniku
oddziaływania kołowego mechanizmu jezdnego na podłoże, przez zastosowanie metod
modelowania cyfrowego i obliczeń Metodą Elementów Skończonych.
Powyższa hipoteza niesie ze sobą szereg pozytywnych konsekwencji. Należą do nich
między innymi: uproszczenie dotychczasowych metod pomiarowych związanych z analizą
naprężeń w glebie, poprzez budowę modeli 3D, co znacznie skraca czas zaplanowanych
badań.
Poprzez zmianę parametrów konstrukcyjnych modelu cyfrowego, istnieje możliwość
wykonywania

szybkich

analiz

numerycznych

dotyczących

negatywnych

skutków

oddziaływania kołowego mechanizmu jezdnego na glebę. Dzięki temu już na etapie
projektowania można dobrać takie wartości cech konstrukcyjnych, aby wykonany
w rzeczywistości mechanizm jezdny generował jak najmniejsze naciski w podłożu.
Zaawansowane narzędzia MES umożliwiają analizę skutków oddziaływania kołowego
mechanizmu jezdnego na różne rodzaje podłoża, np. gleby gliniaste, piaszczyste czy torfowe.
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Należy podkreślić, że zaletą wyżej wymienionej metody, jest eliminacja negatywnego
wpływu warunków atmosferycznych oraz problemu sezonowości badań, który występował
w przypadku wykonywania badań konwencjonalnych.
W wyniku przeprowadzonych badań wykazano równoważność metod numerycznych
z metodami laboratoryjno-polowymi i analitycznymi w odniesieniu do analizy propagacji
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naprężeń w ośrodku glebowym.
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7. WNIOSKI
W wyniku przeprowadzonych badań można sformułować następujące wnioski:

1) Udowodniono słuszność hipotezy przyjętej w pracy, że możliwa jest wiarygodna
analiza

propagacji

naprężeń

w

ośrodku

glebowym,

powstałych

w wyniku

oddziaływania kołowego mechanizmu jezdnego na podłoże, przez zastosowanie
metod modelowania cyfrowego i obliczeń Metodą Elementów Skończonych.
Weryfikacja opracowanego modelu symulacji propagacji naprężeń w glebie,
przeprowadzona przez porównanie wyników analizy numerycznej z wynikami
otrzymanymi metodami analitycznymi oraz z wynikami badań laboratoryjnych,
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wykonanymi na kanale glebowym, wykazała dużą zgodność obliczeń numerycznych
z wartościami zarejestrowanymi w badaniach laboratoryjno – polowych.
2) Analiza modelu rozkładu naprężeń w glebie (rozdział 5.1.) dla obszaru od 0 do
500mm w głąb ośrodka glebowego, przeprowadzona za pomocą obliczeń MES oraz
pomiarów metodami laboratoryjnymi, dla wartości obciążenia koła siłą G=7 kN oraz
G =10 kN, momentu M=0 Nm (statyczna próba obciążenia), wykazała że różnice
wartości naprężeń skonfrontowanych ze sobą wynoszą zaledwie około 10%,
co świadczy

o

dużej

zgodności

obliczeń

matematycznych

z

pomiarami

eksperymentalnymi.
3) Symulacja wpływu sił trakcyjnych na rozkład naprężeń w glebie za pomocą modelu
układu pojazd – teren (rozdział 5.2., tabl. 8-11), dla obciążenia koła siłą G=13,15 kN
oraz momentem M= 5910 Nm, przy ciśnieniu w oponie p0=80 kPa, wykazała dużą
zgodność metod MES z pomiarami laboratoryjnymi. Również dużą zgodność
uzyskano dla G=13,15 kN, momentu M= 5820 Nm i ciśnienia w oponie p0=100 kPa.
4) Porównanie wyników pomiarów laboratoryjnych z wynikami MES, wykazało że
wartości naprężeń w ośrodku glebowym wyznaczone z uwzględnieniem wpływu sił
trakcyjnych są znacznie mniejsze od wartości obliczonych, bez ich uwzględnienia
(tabl.13) oraz, że wraz ze wzrostem głębokości pomiarowej gleby, od 100 do 500 mm,
zwiększają się różnice naprężeń (tabl. 12).
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5) Aproksymacja rozkładu propagacji nacisków otrzymanych za pomocą systemów
MES, przez wyznaczenie linii trendu oraz współczynnika korelacji, wykazała
we wszystkich analizowanych przypadkach bardzo wysoką wartość współczynnika
korelacji (R2>0,97), co świadczy o bardzo dobrym dopasowaniu modelu do wyników
pomiarów (rozdział 5.3.).
6) Numeryczna analiza wrażliwości zmian właściwości fizykochemicznych gleby, takich
jak moduł Younga, współczynnik Poissona i gęstość, wykazała istotny wpływ modułu
Younga i współczynnika Poissona na wartość naprężeń w ośrodku glebowym oraz
znikomy wpływ gęstości gleby na naprężenia. Dlatego też parametr gęstości
wykluczono z analizy.
7) Numeryczna analiza wrażliwości modelu cyfrowego uwzględniająca zmianę modułu
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Younga w zakresie 0,15 ÷ 0,42 GPa, dla gleb piaszczysto – gliniastych (rozdział 5.4.1,
załącznik A), przeprowadzona przy pozostałych parametrach opisujących glebę
pozostających bez zmiany, wykazała, że wraz ze wzrostem modułu Younga
zmniejszają się różnice miedzy wynikami naprężeń zredukowanych, przy czym
największą dysproporcję (ok. 9%) uzyskano na głębokości 100mm, dla najmniejszej
wartości modułu Younga. Wraz ze wzrostem tego parametru zwiększają się wartości
naprężeń zredukowanych.
8) Numeryczna analiza wrażliwości modelu cyfrowego uwzględniająca zmianę
współczynnika Poissona w zakresie 0,25 ÷ 0,45, dla gleb piaszczysto – gliniastych
(rozdział 5.4.2 załącznik B), wykazała, że podobnie jak w przypadku zmian modułu
Younga, wraz ze wzrostem współczynnika Poissona zmniejszają się różnice miedzy
wynikami naprężeń zredukowanych. Największą dysproporcję (ok. 4%) uzyskano na
głębokości 100mm. Wraz ze wzrostem współczynnika Poissona widać zwiększającą
się wartość naprężeń zredukowanych.
9) Numeryczna analiza wrażliwości modelu cyfrowego uwzględniająca zmianę ciśnienia
napompowania zamodelowanej opony (rozdział 5.4.3, załącznik C), wykazała że
zmiana ciśnienia panującego wewnątrz opony, w nieznacznym stopniu wpływa na
zmianę naprężeń rozchodzących się w ośrodku glebowym, w porównaniu do zmiany
innych rozpatrywanych parametrów, charakteryzujących właściwości fizyko chemiczne oraz mechaniczne.
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Załącznik A

Wyniki obliczeń otrzymane metodą analizy wrażliwości przy zmianie
modułu Younga
Tabela 19. Współczynnik Poissona = 0,35; Moduł Younga = 0,15 GPa

Różnica
Głębokość [mm] YY [kPa] XY [kPa] YZ [kPa]

Nap. red. [kPa]
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względna [%]
100

172,10

3,10

0,20

172,18

8,88

200

90,40

0,80

0,10

90,41

4,74

300

52,90

0,10

0,00

52,90

2,40

400

34,60

0,00

0,00

34,60

1,14

500

24,80

0,00

0,00

24,80

0,40

Tabela 20. Współczynnik Poissona = 0,35; Moduł Younga = 0,2175 GPa

Głębokość [mm] YY [kPa] XY [kPa] YZ [kPa]

Nap. red. [kPa]

Różnica
względna [%]

100

181,18

3,10

0,30

181,26

4,08

200

93,20

0,90

0,10

93,21

1,79

300

53,80

0,20

0,00

53,80

0,74

400

34,90

0,00

0,00

34,90

0,29

500

24,90

0,00

0,00

24,90

0,00
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Tabela 21. Współczynnik Poissona = 0,35; Moduł Younga = 0,285 GPa

Głębokość [mm] YY [kPa] XY [kPa] YZ [kPa]

Nap. red. [kPa]

Różnica
względna [%]

100

188,90

3,00

0,40

188,97

0,00

200

94,90

0,90

0,10

94,91

0,00

300

54,20

0,20

0,00

54,20

0,00

400

35,00

0,00

0,00

35,00

0,00

500

24,90

0,00

0,00

24,90

0,00
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Tabela 22. Współczynnik Poissona = 0,35; Moduł Younga = 0,3525 GPa

Głębokość [mm] YY [kPa] XY [kPa] YZ [kPa]

Nap. red. [kPa]

Różnica
względna [%]

100

194,60

2,90

0,50

194,67

-3,01

200

96,20

0,90

0,10

96,21

-1,37

300

54,50

0,20

0,00

54,50

-0,55

400

35,00

0,00

0,00

35,00

0,00

500

24,90

0,00

0,00

24,90

0,00

Tabela 23. Współczynnik Poissona = 0,35; Moduł Younga = 0,42 GPa

Głębokość [mm] YY [kPa] XY [kPa] YZ [kPa]

Nap. red. [kPa]

Różnica
względna [%]

100

199,00

2,70

0,50

199,06

-2,26

200

97,00

0,90

0,10

97,01

-0,83

300

55,00

0,20

0,10

55,00

-0,92

400

35,00

0,00

0,00

35,00

0,00

500

25,00

0,00

0,00

25,00

-0,40
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Załącznik B

Wyniki obliczeń otrzymane metodą analizy wrażliwości przy zmianie
współczynnika Poissona
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Tabela 24. Moduł Younga = 0,285 GPa; Współczynnik Poissona = 0,25

XY [kPa] YZ [kPa]

Nap. red. [kPa]

Różnica

Głębokość [mm]

YY [kPa]

100

181,00

2,70

0,40

181,06

4,19

200

91,40

0,90

0,10

91,41

3,69

300

52,50

0,20

0,00

52,50

3,14

400

33,90

0,00

0,00

33,90

3,14

500

24,20

0,00

0,00

24,20

2,81

względna [%]

Tabela 25. Moduł Younga = 0,285 GPa; Współczynnik Poissona = 0,30

XY [kPa] YZ [kPa]

YY [kPa]

100

184,50

2,80

0,40

184,57

2,33

200

93,10

0,90

0,10

93,11

1,90

300

53,30

0,00

0,00

53,30

1,66

400

34,40

0,00

0,00

34,40

1,71

500

24,50

0,00

0,00

24,50

1,61
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Nap. red. [kPa]

Różnica

Głębokość [mm]

względna [%]

Tabela 26. Moduł Younga = 0,285 GPa; Współczynnik Poissona = 0,35

XY [kPa] YZ [kPa]

Nap. red. [kPa]

Różnica

Głębokość [mm]

YY [kPa]

100

188,90

3,00

0,40

188,97

0,00

200

94,90

0,90

0,10

94,91

0,00

300

54,20

0,20

0,00

54,20

0,00

400

35,00

0,00

0,00

35,00

0,00

500

24,90

0,00

0,00

24,90

0,00

względna [%]
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Tabela 27. Moduł Younga = 0,285 GPa; Współczynnik Poissona = 0,40

XY [kPa] YZ [kPa]

Nap. red. [kPa]

Różnica

Głębokość [mm]

YY [kPa]

100

194,00

3,20

0,30

194,08

-2,70

200

97,00

0,90

0,10

97,01

-2,21

300

55,00

0,00

0,00

55,00

-1,47

400

36,00

0,00

0,00

36,00

-2,86

500

25,10

0,00

0,00

25,20

-1,20

względna [%]

Tabela 28. Moduł Younga = 0,285 GPa; Współczynnik Poissona = 0,45

XY [kPa] YZ [kPa]

YY [kPa]

100

202,00

3,40

0,00

202,09

-6,94

200

99,00

0,90

0,00

99,01

-4,32

300

56,00

0,10

0,10

56,00

-3,32

400

37,00

0,00

0,10

37,00

-5,72

500

25,40

0,00

0,00

25,40

-2,01
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Nap. red. [kPa]

Różnica

Głębokość [mm]

względna [%]

Załącznik C

Wyniki obliczeń otrzymane metodą analizy wrażliwości przy zmianie
ciśnienia napompowania
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Tabela 29. Ciśnienie napompowania 112,5 kPa

XY [kPa] YZ [kPa] Nap. red. [kPa]

Różnica

Głębokość [mm]

YY [kPa]

100

85,10

1,74

0,20

85,15

0,23

200

57,00

0,20

0,00

57,00

0,18

300

39,40

0,20

0,00

39,40

0,00

400

28,70

0,15

0,00

28,70

0,00

500

22,00

0,10

0,00

22,00

-0,46

względna [%]

Tabela 30. Ciśnienie napompowania 135 kPa

XY [kPa] YZ [kPa] Nap. red. [kPa]

Różnica

Głębokość [mm]

YY [kPa]

100

84,80

1,83

0,30

84,86

0,57

200

57,10

0,30

0,10

57,10

0,00

300

39,40

0,17

0,00

39,40

0,00

400

28,70

0,20

0,00

28,70

0,00

500

22,00

0,10

0,00

22,00

-0,46
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względna [%]

Tabela 31. Ciśnienie napompowania 157,5 kPa

XY [kPa] YZ [kPa] Nap. red. [kPa]

Różnica

Głębokość [mm]

YY [kPa]

100

84,90

1,80

0,30

84,96

0,46

200

57,10

0,30

0,10

57,10

0,00

300

39,60

0,16

0,00

39,60

-0,51

400

28,70

0,19

0,00

28,70

0,00

500

22,00

0,09

0,00

22,00

-0,46

względna [%]
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Tabela 32. Ciśnienie napompowania 180 kPa

XY [kPa] YZ [kPa] Nap. red. [kPa]

Różnica

Głębokość [mm]

YY [kPa]

100

85,10

1,68

0,10

85,15

0,23

200

57,20

0,24

0,00

57,20

-0,17

300

39,40

0,15

0,00

39,40

0,00

400

28,70

0,17

0,00

28,70

0,00

500

22,00

0,10

0,00

22,00

-0,46

względna [%]

Tabela 33. Ciśnienie napompowania 202,5 kPa

XY [kPa] YZ [kPa] Nap. red. [kPa]

Różnica

Głębokość [mm]

YY [kPa]

100

85,30

1,76

0,20

85,36

-0,01

200

57,10

0,22

0,10

57,10

0,00

300

39,50

0,18

0,00

39,50

-0,25

400

28,70

0,18

0,00

28,70

0,00

500

22,10

0,09

0,00

22,10

-0,91
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Tabela 34. Ciśnienie napompowania 225 kPa

XY [kPa] YZ [kPa] Nap. red. [kPa]

Różnica

Głębokość [mm]

YY [kPa]

100

85,30

1,63

0,20

85,35

0,00

200

57,10

0,23

0,10

57,10

0,00

300

39,40

0,21

0,00

39,40

0,00

400

28,70

0,18

0,00

28,70

0,00

500

21,90

0,09

0,00

21,90

0,00

względna [%]
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Tabela 35. Ciśnienie napompowania 247,5 kPa

XY [kPa] YZ [kPa] Nap. red. [kPa]

Różnica

Głębokość [mm]

YY [kPa]

100

84,70

1,80

0,30

84,76

0,69

200

57,00

0,28

0,10

57,00

0,17

300

39,50

0,19

0,00

39,50

-0,25

400

28,70

0,20

0,00

28,70

0,00

500

22,00

0,10

0,00

22,00

-0,46

względna [%]

Tabela 36. Ciśnienie napompowania 270 kPa

XY [kPa] YZ [kPa] Nap. red. [kPa]

Różnica

Głębokość [mm]

YY [kPa]

100

85,10

1,65

0,10

85,15

0,23

200

56,90

0,25

0,00

56,90

0,35

300

39,30

0,20

0,00

39,30

0,25

400

28,70

0,17

0,00

28,70

0,00

500

21,90

0,09

0,00

21,90

0,00
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Tabela 37. Ciśnienie napompowania 292,5 kPa

XY [kPa] YZ [kPa] Nap. red. [kPa]

Różnica

Głębokość [mm]

YY [kPa]

100

85,40

1,65

0,20

85,45

-0,12

200

57,10

0,20

0,10

57,10

0,00

300

39,30

0,20

0,00

39,30

0,25

400

28,60

0,16

0,00

28,60

0,35

500

21,90

0,00

0,00

21,90

0,00

względna [%]
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Tabela 38. Ciśnienie napompowania 315 kPa

XY [kPa] YZ [kPa] Nap. red. [kPa]

Różnica

Głębokość [mm]

YY [kPa]

100

84,80

1,77

0,20

84,86

0,58

200

56,90

0,26

0,10

56,90

0,35

300

39,40

0,20

0,00

39,40

0,00

400

28,50

0,17

0,00

28,50

0,70

500

21,90

0,09

0,00

21,90

0,00

względna [%]

Tabela 39. Ciśnienie napompowania 337,5 kPa

XY [kPa] YZ [kPa] Nap. red. [kPa]

Różnica

Głębokość [mm]

YY [kPa]

100

84,80

1,70

0,20

84,85

0,58

200

56,90

0,24

0,10

56,90

0,35

300

39,20

0,15

0,00

39,20

0,51

400

28,50

0,19

0,00

28,50

0,70

500

21,80

0,08

0,00

21,80

0,46
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