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Ущільнення ґрунту призводить до збільшення щільності та зниження 

пористості ґрунту, що часто спричинюється тиском на ґрунт тракторів та інших 

важких машин, таких як вантажівки, комбайни та ін [1, 2]. Рух важких коліс, 

особливо при перезволоженому ґрунті, руйнує структуру ґрунту і стискає її 

частинки близько один до одного, знижуючи тим самим пористість ґрунту.  

При проведенні технологічних операцій обробки сільськогосподарських 

культур виявляються чинники, що знижують негативний вплив трактора на 

ґрунт і сприяють отриманню найбільшого врожаю [3,4 ]. 

Правильно підібрані шини трактора призводять до мінімізації його 

впливу на ґрунт, що позитивно позначається на його структурі і врожайності 

сільськогосподарських культур. Виявлено, що правильний вибір тиску повітря 

в шинах трактора сприяє підвищенню тягової ефективності на 5-7%, зниженню 

ущільнення ґрунту на 12-15%, збільшення ресурсу шин на 3-5% і, як наслідок, 

терміну служби трансмісії трактора [5]. Підібрані шини повинні забезпечувати 

максимальну площу контакту з поверхнею ґрунту. Площа контакту залежить 

від розміру, типу і кількості шин, також, як і від тиску повітря в них. 

Тому на сьогоднішній день постає питання комплектації тракторів 

науково обґрунтованими типами шин, які дадуть змогу зменшити питомий тиск 

трактора на ґрунт, тим самим зменшивши його антропогенний вплив, без 

втрати тягової потужності.  
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