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Inledning 

Sedan slutet av 1940-talet har traktorn utgjort den dominerande kraft

källan i jordbrukets fältarbeten. Mekaniseringen av fältarbetena är 

nu så gott som helt genomförd. Åkrarna överfars ofta av traktorer och 

andra tunga maskiner, varvid jorden packas och ältas. Varje år är den 

sammanlagda spårytan efter traktorhjul och andra tungt belastade hjul 

flera gånger så stor som fältytan. I mellansvenskt jordbruk beräknas 

den sammanlagda årliga spårytan vid fältarbetena vara 3 a 5 gånger 

åkerarealen, i sydsvenskt j ordbruk ännu större (Håkansson '1965). En 

stor del av körningen sker, när marken har hög vattenhalt och därför 

är tryckkänslig och utsätts för packning. På de mest tryckkänsliga 

jordarna har packningen blivit ett akut praktiskt problem. För större 

delen av vår åkerareal torde den ha avsevärd ekonomisk betydelse. 

Hittills har jordpackningsförsöken vari t få, särslcil t på lättare jord

ar och kunskapen om olika lokalers paclmingskänslighet är otillräcklig. 

En del svenska försöksresultat har emellertid publicerats (Håkansson 

1966, Olvcgård 1965, 1966, 1968, Fergedal 1968) och dessutom före

ligger en del ännu opublicerade resultat. l diagrammet i Hg 1 görs 

ett försök att sammanfatta de hittills erhållna :resultaten. 

Diagrammet bygger på försök med vårstråsäd och är uppgjort med tanke 

på dessa grödor men :förhållandena är troligen likartade för and,:,a 

växtslag. Vid vinterns slut är matjordslagret ganska luckert men det 

packas mer eller mindre starkt av traktorerna under vårbruket. Den 

paolmingsgrad, som erhålls vj,d vårbrUket, blir i stort sett bestående 

vegetationsperioden igenom. Packningens omfattning är beroende av 

fuktj,ghetsförhållandena, av hjul tryckens storlek och av antalet 

körningar. De fläckar på fälten, som paclws starkast, hamnar vid den 

i diagrammet inritade högra gränsen. Genomsnittet för ett normalt 

traktorbearbetat fält ligger ofta ganska nära denna gräns. I denna 

del av diagrammet är kurvorna 'I, 2 och 3 avtagande. På flertalet 

jordar medför därför en ökad packningsgrad en betydande skördesänkning. 

En förskjutning av genomsnittet åt vänster måste eftersträvas. En för

skjutning till den streckade pilens läge kanske kan åstadkommas med 

relativt enkla medel. 

Hur kan då en genomsnittligt lägre packningsgrad erhållas? En väg är 

att man minskar antalet körningar. Detta fordrar emellertid nya red

skap och maslciner, där olika arbetsmoment kombineras. En annan är att 

man uppskjuter vårbruket tills jorden iiI' väl upptorkad, mon cm tidig 

sådd är nv flndra skäl önskvärd och on starlc försening av vårbruket 
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kan inte rokommcnderas~ Ytterltgnre en väg är att minska traktorernas 

och masldnernas hjul tryck. Denna väg måste utnyttjas J. största mö jliga 

utsträckning. 

Under fäl tarbetena bC!.r_~~an så),edes st:r:.ii:.."':':.'?:... efter lägsta mö j1iK9: tryek 

i h;iulens anliggningsyto':_2not marken. Denna rekommendati.on kan göras 

generelIto Med nuvarande utrustning kommer vi knappast till vänster 

om den streckade p:Llen i diagrammet. Flertalet jordar har sitt pack

ningsgradsoptimum vid eller till vänster om detta läge. 

TryckE;t i ett luf'tgumnihjuls anliggningsyta mot marken är starkt bc-

roende av lufttrycket inuti däcket. Är bäri.ghctcn i marken inte a:U.t

för låg, blir det genomsnit"tliga t~ycket i anliggningsytan ofta ett 
'" / 2 l·· .. . t l ,. V· . t· f'.. k . t par tiondels l\.p/ cm 10g1'o an Tlhg "ryo (0\'0 arJJl, "loner :..:ore :ommor ,~J..VG ,--

vis beroende på däckskonstruktion och -storlek, bclas"tnj.ng moDo Gene

rellt gäller dock 9 att en ökning av ringtrycket medför en okning av 

det gcnomsnj,ttlign trycket J. anliggningsytan och tvärtom. Enlj.gt 

ovan bör lägsta H1Ö jlj.ga tr;yck i hjulcDn anliggningsytor eftersträvas. 

Detta innubär föl)[lkt~:.if!,~1.]:~C:v(~~~såL_.q.tt m8;~ sk12-~.l..J.l011g ~_~ig.st~.~~ .. ;ilig_~ 

riDgtr~ck :l. X~_~1Qn p~._Eamt}_.~.D0-.lI?:~~~orcr_g.9E..JQ;.;?:.:?1s.i!lcro 

Vilket lägsta. rinetryck man Jean hållrl i CD truktors hjul utan rj.sk 

för onorra[;tlt höga däckskos"tl!.ador bCl'or givetvis på dLicl([~:typ och --stor·" 

lek, traktorns tyngd och evo ext:rubclaGtning, arbetets art, jorrl:för

hållanden, körhastighet m.m. Vanligen kan betydligt lägre tryck hållas 

under fältarboten än undar vägtrnnsportoro Undor fältarbc~Gnu kör mun 

i regel långsamt, på mjukt und,'rlag och utan större extrabelastning, 

vilket all t medverkar tiLL att tryekat kan hållas lågt. På :flertalet 

traktor8r kan r:Lngtryclcct i bakhjulen under Cältm:boten hållas under 
2 

·1,1 kp/ cm utan risk för att däckssidorna skadas eller att däcken 

börjar Blira på fälgarna. Om däcken är stora t I'örhållancio "till 
2 

traktortyngden kan ibland tryck ner till C:a 0,7 kp/em användas. 

Ringtrycket i framhjulen kan oftast siinl,ml under 2,0 kr/cm2, ibland 

avsevärt under detta värd". 

I instruktionsböckerna för en del traktormodeller sägs, att Higre 

ringtryck lmn hållas und.ox' fältarbeten än under exempelvis Vägtrans

porter. För andra modeller anges ett enda tryck utan nEI[lOn kommcnta;~, 

Anvisnine;arna i fllJrtalo"t instruktionsböckor torde vara satta för 

körförhållnndcn, som med tanke på däckcn är BvårQ~ Många gånger kan 

därför dat :;-:'u~·rommendcraJ(~ tryckot ellor don rekommendorade undr-::-· 
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gränsen underskridas utan risk. Undersl,ridandet måste dock sl,e med 

omdöme och trycket omedelbart höjas, när så erfordras, t.ex. när be

lastning ellor dragkraft ökar eller man börjar köra på hårt och ojämnt 

underlag. Eljost äventyras däckens hållbarhet. Däcksfabrikanterna kan 

inte påta sig ansvar för skador, som uppstår, när de rekommenderade 

trycken underskrids. 

Den stora ekonomiska betydelse, som lufttrycket i däcken har, gör det 

nödvändigt att mycket mer än nu nnpassa trycket cfter arbetets art. 

På en del jordar är det motiverat att under fältarbetena välja ctt 

lågt ringtryck till priset aven ökad däckskostnad. På de laeet pack

ni.ngskänsliga jordarna bör t. o. m. mera radikala lösningar väl jas, 

exempelvis dubbelmonterade bakhjul på traktorerna, varigenon ring

trycket kan sänkas till omkring 0,5 kp/ cm2 • J?å många jordar är detta 

ekonomiskt motiverat men vi vct ännu oj exalct på vi.lka. 

r,ågt ringtryck i traktorhjulen betydGr inte bara mindr8 packning och 

högre avlenstni.ng. Ofta blir också slirningen mindre. på fält Dcd då

l:Lg bärighot ni.nskar spårbildningon och framkomligheten förbättras. 

Är marken mjuk, blir risken för brett på däckssidorna liten, även 

vid lågt lufttryck. På tranf3portvae;narna kan man undGJ' dåliga bärig

hGtsförhållanden ta störJ'c last om ringtrycket är lågt. 

Skogs- och lantarbotsgivareföroningons arbetsstudieavdelning (Jonsson 

& ]'rost 1968) lämnar ett drastiskt exempel på vad ringtrycket ibland 

kan betyda för olirningon. Vid kapacitetsprov med plÖjning prövades 

vid ott tillfälle på samma 

tryck i traktorns bakhjul. 

ekipae;e och på smmna lokal två olika ring

Vid ringtrycket 1,3 kp/ cm2 val' slirningen 

56 procent, vid ringtrycket 1,0 

val' i första fallet 1,8 tim/ha, 

2 
kp/cm 29 procent. 

i andra fallet 1,1 

Tidsförbrukningen 

tim/ha. I vissa 

fall kan således arbets- och maskinkostnadorna ölen avsevärt vid f81-

aktigt ringtryck. 

Av det ovan sagda framgår klart den stora ekonomiska betydelsen av 

rätt ringtryck, vilket under fältarbeton i regel är liktydigt med det 

lägsta möjliga. Dot har emellertid funnits anledning tro, att jord

brulwre och traktorförare oj är tillräckligt medvetna om detta eller 

i varjo fall inte handlar därefter. För att klarlägga nuläget genom

fördes hösten 1968 en stickprovsundersökning aV rinc;trycket hos trak

torer' sysselsatta i fältarbeten. Resultaten redovisas nedan. Inom 

ramen föl' Gtt par tidiBare genemförda examensarbeten vid Lantbrukshög-
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skolans institution för arb8t;smetodjJ'>~ och teknik rörande olika trak

torers skötsel oeh underhåll (J3cregren 1966, Falknäs 1966) hade ock

så traktorernas rinetryck nätts. Någon hänsyn till pågående arbeten 

hade emellertid inte tagits. De erhållna resultaten jär.lförs senare 

med de egna undersölcningsresul tateuc 

Undersökningens upplägr;!l;inr; och r;cnonförande. 

Avsikten ned undcrsökn:i.ngcn 'lD,T att få en bild av vilka ringtryck [,lan 

ho.r :L do svenska jordbrukst:caktorcrrH:i? nÖT dOf3SCl är sy,'.'3selsatta mod 

fältarbotcDo DeD Bonomfördes som on stickprovsundersökning och omfa"tta

dc dol:::l mätning av ringtrycken dels en kort intervju med förarna på dc 

undersökta trc_lkto:rorl1a~ lJndersökningcn ,rur ondast avsedd n.tt bli av 

orienterande art och stickprovsuttagn:Lngcn eJordcs f;1yclu;t enkolt och 

statistiskt (>;j hel t korrekt o En utvj,dgn.ine; var nänligcn planerad att 

gCrJ.omförnz Fwn.arc; o Studium CtV dc c)J:,hål1na rc;:.:;ul to:Lon vj.fJndc (;lilollcrtid 9 

att dut cftoI'nträvadc nålat J.'cdnYl nätts, v,1rför någon fort~1ättning ej 

b:Ur aktuell. 

Uttagnj_ng ,1V stickprovet ~ ]~ängr.; en pli :rörht~nd på "kt-l:ctan uttugun väg·

sträcka färdnd.es E;l1 intervjuare llod bLL" Var j c fri.\.n vägen synlig trt~J";>

tor syssolsatt ~od fältarbeten inom ett rimlig"t gångavs"tånd från Vli~CJl 

(c:n 300 il på vardera Sidan) besöktes o Trak"torns förare in"tervjundus 

och rinc;tryckcn i traktorns sGllltliga hjul El.ättes. så lånG vägsträck[l 

ut"togs, at"t dan skulle räcka för en dags arbo"to. C:a 20 traktorer be

räknades I1cdhinnas under dagcn 1 OTa undersökningen gjordes, när fält

arboten föro}{:om i tillräcklig onfnttning, ooh vägen gick genar:l åker

täta bygdCJr" 

Sex OI;rrådon, vnrdern aven UD.g30tapps omfattning~ uttogs inoT:l Götn

lands och SV8nlnnds jordbruksbye;doro Undersökningsorlrådona mnrlroraD 

på kartan i fig 20 Do bo"tecknas Qcd länsbokstävorna för dc län, inom 

vilka dc helt eller till större delen ligger. Vid valet av onrädcn 

cftc:rsträvo.des största nöjliga eeografiskn. [,>pridnin{:.:. Dessutom önskn

des olika jordnrtsområden representerade. 

Inon varje område undcrf;löktes s,1 ratlnga tral.rtoror som medhanns under 

cm dag. Antnlct kom att växla mellan 1~ och 26 Bt. 'I'otnlantalct upp

gick ·Ull 122 [lt. Samtliga besö]ct;" t:caldorer blev undersökta. I intet 

fall vägrades mcdvc,rkan. 
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Lantbrukshögskolan, B'örsöksavdelningen för jordbearbetning. 

UNDEHSÖKNING A V lUNGTHYCKET I THAK'l'OHHJULEN. 

, 
!--.-. 
I 
I (Till traktor.föraren )i~r 

ägare/brukare () 
familjemedlem O 
an.stiilld () 

1

,--j·~'~·dj~,·'lrS· 1·(;,·,---- .(;1"', ',' . 
'-'" SNilj 

i .LMI" ]"L 
I lorig j ord 

lC::l'fattig jord 
organogen jord 

O 
O 
() 

O 
O 

Ni. 

I 
I 
i 
I 

I 

När justerades ringtrycket senast? 
~Qu.,,".O~.oOOO~bOO. Vet ej O 

~'ryckct höjdcG då O 
~'ryck(;t Dänktes då O 

Va.rför? o. t •• " o •• ~ ••••••• o. o o b ~. o o Q. ~ o. o. ~ 

På Er gård~ flar ,N j_ märlet, att minskat 
ring"trycF.: påverkat 
1. Slirningen~ 

Ja O Nej O 
Hur') M:i.nskat O 

2" Rif)kcl1 för fUGtkörning 

Hur? 

T va O Nej O 
lVli.nskat O 

likat O 

Ökat O r ';~-{~;~;~.~-~~ __ o '-~,'~'b'c t ~ , .. - !-- .-_,-', ... ~--" ... _.'--- ~.,-

I :rå J,r gård, anser Ni, att jordpackning 
1· .... ···· .. · .. · .... ···_·· .. ····· .......... -.... "1 orsakad av traktorer och maskiner 
l Andra arbeten under veckan l förbättrat grödan O 
l med trakto:Y.'n c;j påverkat grödan O 
1--- .",."-.,,'----.,-.. -- ... ,-_.. _, __ 'e''''''__ för'sämrat grödan O 

l·~'~f:k~~rrrl~~~c~~~n_~d_e~=_._ ····..I
I
!.· .-'. ri;;~~;;;;:~~io~ ~~h uppmä tio --;:~gtryek 

I Frontlastare . 
finns c,j O l 

I finns, ej monterad O 
I monterad O 
,. ............... _ .. -.---•.. _ ...... __ ................ --...... . 
I Belastnj.ngsvikter 

I 
lej vätska O Vätska O 
Ovriga: 

; Bake.ooooo~,o~QQC~o.~ooo 

:8\l'am .• o o " o • " o o o o • o o o " o o o o 

SlirfJkydd 
Nej () Ja O Typ: ~ ~ o " " b o 

Totalt antal traktorc,r på 
gårdc.;Yl 

... J 

, I 
! i~·~~~~~· ..... i . , 

- ••• 1 

I 
I 

I 
.......... _ ....... __ .... _ ........ ...... L ........ _ ...... _ ... _ .......... __ ...................... _ ......... _ .. _ .............................. _ .... _ .... __ ......... I 

I,1 ig )~ Det använda undersökningspro"tokol1et i något komprimerat skiclL 
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~'id för undersökningen, frågeformulär m.rJ, Undersökningen påbörja-

des i område G den 2 oktober 1968. Därvid användos ott provisoriskt 

frågoformulär/r,1ii tprotokoll. Bfter on preliminär bearbetning av l~ato

rialct från dC'btn område gjordes vissa justeringar uv :fråGeformuläret o 

Dot nya fornulärct användes i do övriga områd,ma. I dessa gononfördes 

undersökningon under veckan '7 - 11 oktober 19GU. ]'rclgoforIJulärGt åtor

fInnes i något komprimerat sltick i fig 3. 

Undersökning on gjordes, när höst:)löjningen var i full gång. Därför in

gick också några frågor och iaktto.sclscr nYle;iiendc plö jningen i dc fall, 

då traktorornn var sysselsattn, med sådnn~ Hcsulto:tot av plöjningsundcr

sökninGon redovj. sas o j här ~ 

SOD i'rnueår QV frågoformuläret ingick uppr;:Lft OD e;årdsstorlok, jordart 

(bcdönd pt1 det aktuell" fältet) och antal traJctorer på gården. Det an

tock.nadcs OH föraren var ägarG/brukarc~ fnm:iljcl1wdlem ellor anotäl1d" 

Vad traktorn bot:t'iiffo..r antocknndos L'llirke och nodel1 1 förokomst nv i'ron"t

lns"tarc, vö:tska i ringarna och andrn bolaBtn:l.n8sviktor sctmt OV o nYlvänd

nine ay slirskydd. I protokollet an gnys också påeående arbete och andra 

arbeten unde:!:' veckan raod tl'nktorn" J!'örnl'OD tillfrågades, vilket rj"n{~;-

tryck han trodde, att han hade i traktorhjulen, vi,lnrc när, i v:Llken 

riktninB och varför trycket sonast lindrados. Han ·tillfråendos också, 

om han märkt, on ändring av ringtrycket påverkat slirningen eller 

r:l.skcm. föl' fas"Lkörning, likaså hux' hun nnsåC1 att jOl'dpacknin[S o:C"Bakad 

nv "tl'akto:eo:e och andra naskiner påverlu1"t grödr.lno 

Slutligen mättes ringtrycket i alla fyra traktorhjulen, varvid oelwå 

däcksdimensionorna anteclmadcs . Må tningen gj ordes med en tryckraii tare, 

som testats Dot ~n prccisionstrycknä"tnre på lo..borntoriot före undorsök

ningens början. Eftor första dagens mätningar (område C) tc::stado8 

tryckraä taran ånyo o J!'ör trodj o gången "tas"tades den, när hela undersök

ninGen ulutförtso Don gav varjo gång so..rmua tcs"trcsul"ta"t~ en f'clviDnir~g 

på c: a 0,05 kp/ Ct;l2. Korroldion Hir denna folvisninc gjordes, innan 

ett mätvärde antecknadoG på protokollet. 

Hcsultat. 

Undcrsöknin{,;sresultQ,"tc~n preson"torns j. f'ie;urorno. 4- - 12 ~3o.mt i to..boller-

na 1 - 3. NåDon statistisk bearbotning av natoriale-t har ej utförts. 

Dols var stickprovsuttngninGcn stutistj.skt e j hel t korrekt Q Det finns 

Jn<?lngn kopplinGar mollan olika faktoror, Gon kP"h "tänkas influora på 

resul taten, oxempel vis områden - traktorntirkcn, oraråden - jordarter 
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och områden - pågående C1rbetcn. Dels är materialot gnDska litet och en 

blick på diugrammen gor vid hGnden, ~.tt stGtist:i.skt säkrQ skillnader 

mellQn 01i1w grupper av traktorer endast i und,m"tagsfQll skull" er

hål1Qs. Dels knn dc väsentligaste slutsntsernn drus utan on sådan aDU-

lys, vilken hade blivit ganska arbetskrävande. 

I fig 4 redovisas ringtrycken för samtliga undersökta trQktorer. Obscr

vationc~r s,2knas för 12 bQkhjul coh 2 f'rumhjul, på vil1w ventilerna VflI' 

slwdade, så att mätning ej kunde görns. I två full gällde detta bådQ 

bnkhjulen på samma traktor, eljest endast ett hjul per traktor. Det 

genomsnittliga trycket är 1,22 kp/cm2 för bakhjulen och 2,21 kp/cm2 

för f:camhjulcn. Kvartilgränsen är 1,02,1,18 och 1,4·1 resp. 1,75, 2,16 

och 2,56 kp/cm
2

. 

I fig ~) har trr.~ktorc;rna uppdel,),:t;r:; på områden. Endast ringtrycket j_ bak

hjulen redovisas .i di.ngrnmfo:cm. Medolvärdonn tir gDnsko. lika fÖ.r de o

lika om:rådcnn .. Vissa kopplingar mcl1nn områden och andra 1:'nJrtorcr kaD 

tänkns in:flucrn något .på resultatet. SL\llJ.nda torde; dot hÖgCl medolvärdet 

för ·trnk·torcrnas frnohjul i M-omr~det delvis bero pfi, att rclntiv"t 

möne;n .. trQ.lctoror inom detta cmrtlde var ~)ysself3tyttD. nod lastninG mod 

:frontlc1"'t,,ro, (,Jfr. Hg O!) 

Pi.g 6 visar en uppd(~lning på trnktormärkcn och -I;lodcllero O;Yl on (~nskild 

modell förekom med minst 10 oxemplar, x'cdovisns don scporQt~ Så var 

fallet endast :för ENl 350. I övriGt görG uppdelningen pö. Elärkcn, rrwn 

ondast märken med minst 10 exemplar redovisas för sig~ Alla övriga 

märken räkrw"Q sammD.l1. BM 350 har gonomsnj.ttligt ganska högt ringtryck 

i bnkhjulon. Instruk'tionoboken anger f'ör denna modc'll ett ganska högt 

ringtrye.k, nämligon för s'Lrmdardcliicken 11 x 38" 1,6 kp/ cm
2

• (Jfr. Berg

gren 1966!) Genomsnittet ligger lägre, troligen delvis beroande pä, 

att många av dessa troJetoror var utrustade yacd i:3törrc däck än dc som 

,'3 tando.rd nng:L vnC\. ~ 

Vid uppdelning av obn"rvati.onol'na efter gårdnstorlelmr (:f:i.g 7) erhålls 

på uindrc gårdpor något lägre; medelvärden än pö. störro gll r d<'J. r o Detta 

giille:r såväl frnw- som bakhjulen. 'Proligon i.i:r dotta inte enbart be

tingat av slumpen. Grupperna ski.lj 81' sig vad beträffar traktorstorlolmr, 

oxtrabolastning på traktorerna m.m. mon mntorialet iiI' för litet för en 

tLl.lfred88t~:illande Qnnlys~ Små gårclo.r saknar ofta egen kompre8sor~ 

vilket gör att ringt:t'yck.ot justerQs Hero. sällQDo 

gnligt :fie; 8 har i unCLorsökningoll crhLtllits nl'lgot högre:; ringtryck i 

bakhjulen vid trQYlBportor pö, t'ältcm än vid övril:~a i'ö"ltnrb8ten~ Skillno.

den är dock lit8n och osdker. 
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Pig 9 visar trycket i franhjulcn. Uppdc,lning har gjorts efter före

komst och användning av frontlastaro, Vid lastning hålls ringtrycket 

i framhjulen helt naturligt ofta högt, 'rraletorer utrustade med front

hLstare hade obetydligt högre tryck i framhjulen, när lastarna ej an-

vändes, än övriga traktorer. 

I 1':Lg 10 visas åter trycket i bakhjulen, Uppdelning är gjord llL8d hän

syn till jordarten. Någon slö-llnad mellan olika gruppor förekommer ej, 

Enligt fig 11 är det ibland stor tryckskilInad mellan dc båda bak

däcken p;'\ samma traktor, På cirka cm tredjedel av traktorerna ar tryck

skillnaden större än 0,1 lep/cm
2 • (Jfr. Berggren 1966 och Palknäs 1966:) 

I något fall har det ena däcket haft dubbelt Gå högt tryck som det 

andra, ]'iiri'lällandenn Var lilmrtado för frar.1hjulcm. 

I fig 12 jämförs clet uppmätta ringtrycket nod det r:Lngtryok, ,JOm trak

torf'örn"ren trodde 9 att hun hade :i. 'traktorns bnkhjul~ Samb::lrJ.uct iiI' dEt-

1igt~ ~l:rQktorför[J,rcns UPPGift VClr ofta renn gisf3ningen~ Över en tr(:dj(_;-

del av dc t:L11frågaclo kunde övcrhuvudtneet :inte lämna uppgift, 

Blnncl (jo undoI'uökta 122 traktorerna :eörekom vätska i ri.ngnrno på 31 st. 

Vii"tska var vn,nlitrO,S't i E-Of:lY.'r:tdct, därnäst :i I-l- och C-oml'ådc:na~ J?Öl'C

konst av vätska tyck,'] vara kopplat Ull traktornär]{:cn och oar/lden 

( .,,, cn~l('L' 'lc'l ,-) 't·r,~1r·tor'['0"r<.."<~·] "01":-') .- " .• ..:;. .... ,c. .Ct.h. J .. ,,_>cl_Jcc. \:, Q ;31irskY'dd användes endast på :3 av 

·traktorerna o 

ll'rågorna i fr11gcforraulärct besvarades i c ~ a 60 prooent av fallen av 

ägare/brukarc;, i 10 procent av fallen nv on fm~lil;jom8dler.l och i 20 

procent aven anställcl, 'j'nlktorförarnnfJ f'ördelning var något avvikande, 

ty i en del :['nl1 förckOlll flera traktorer pli samma fält och cll't ställdes 

frågorna till tigar(~n/bru.knren om hun var nlirvnrt\ndc, medan ringtryckot 

ll'lättcs på samtliga traktorer. Agarcn/brulwrcn var själv tl'nldorförare 

på C!a 50 procent nv traktorcrnao 

På frågan liNdI' justerades ringtrycket sone,st?1l blov svaret i omkring 

hälften av fallen "Vet 0 j" eller "~'ör länge scc1nn". I många nv dessa 

fall sade man sig pW-.1pa vid tunga tI'ansportor~ on det bohövdes. I 

10 procent nv fo'110n rtnCDvs utan d.irckt tidsCtngivcJlsc 1 att ;justering 

sonO,st skett vid någon bestämd trnnsportkörning s excl~lpelvis spannmiils

transport. I c: a 40 prooent av fallen gavs tidsuppgi.:ftor, Dossa för-

doletde sig sålunda! 

Under sGnaste vocls::nn 10 st 

Bn vocko. sedan - en månad sodan 23 st 

En månad sedan - ett hal vL\r sedan 10 st 

Mer än- ett halvår sedan 2 st 
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I en del av dessa t'all angavs transportkörning som skäl t'ör justeringen, 

i en del fall rutinkontroll och justering till instruktionsbokens värde. 

hl ett par ganska nyköpta traktorer hade ingen kontroll eller justering 

utförts eftor traktorns leverans. Motsvarande gällde en traktor med nya 

däck. 

Justering av ringtrycket var i regel li,ktydigt med höjning av tryokot 

(= pumpning). Endast i 7 av dCl 122 fallen uppgav man sig ha sänkt 

trycket senast. Orsaken var då som regel, att man strävade of tor minsk

ad slirning vid övergång till plöjning eller andra fältarbeton. 

Prågorna om ringtryckets inverkan på slirningen och på risken för fas"t

körning liksom om jordpaekningens inverkan på grödan ställdes bara in

om områdena E~ il, L, M och R. Svaren på dessa frågor gäller alltså 

96 trakto:rcr~ Inom område C användes mindre OElfattande frågor. För

hållandena tycktes dock VEtTa likaclann i detta område som i dc övriga. 

Hcsultaten äten·n,nns l tabellerna 1, 2 oeh 3. I en del fall måfJte :Ln·

tervjuareD inlodningsvis JltOttvcra und.er~3ökningcn mod att påpoka ring-

tryokets bO"ty'dolse för fJlirning, framkomlighet ooh jordpaelming. I 

sådana fall kan svaren VeTa något styrda ooh ej helt tlLl.:f'örli tliga. 

Trots denna svaghet ger svaren bG~~kcd on, att r;långa jordb.rukarc och 

traktorförare obsurvcrat, att r:ingtryelu;t har bo"tydelfJc föl' ["31irningcDo 

ML'tnga har OCkDå obscrvel'n"t, att rlskon för fast1r.örn:ing påverkas~ Närm

nro hälften av de tillfl'ågadc ansåg, att grödan försämrats som följd 

[lV jordpackning under tunga ll8..skincr, endast några f:l? att don för

bättrats. lJngefär hälften ansiig, att grödan "j påverkats. 

Efter samtal med en del av traktorförarna under undersökningens gång 

började intervjuaren efterhand utanför protokollet ställa frågor 01;) 

var och hur nätnl.ng och justoring av rl.ngtryokcm skedde, on tillgången 

"till egen kompressor och trycknätare m.llo Det visade sig, att många 

jordbruk saknade sådan utrustning. Man uppsökte någon närbelägen ben

sinstation eller verkstad t'ör kontroll ooh justoring av ringtryoken. 

Det visade sig också efterhand, att tryokot i en del nyligen justerade 

däok oj överensstämde med det av traktorföraren uppgivna. Som :följd av 

detta besökte intervjuaren under :färdcn i Skåne nftgra benGinstD:tionOTo 

Där nä tto han tryoket i ett av sina bildäck ooh jär.lt'ördo värdcma med 

dem egna kontrollerade mätarens utslag. På on del stationer erhölls 

stora avvikelsor. Av denna anledning gonomfördes senare) en enkel under-

sökning av tillförlj,tlighetol1 hos lufttryokmätarna på bensinstationer

na i Uppsala. 



Bakhjul 

Antal hjul 

° 
1() 2Q 

I i 

P, 
I 

I 

'1° A-Q 
! 

Ji'ramhjul 

Antal hjul 

° ...--'1"'--4"-

0,8 
0,9 

! 
! 
~Kvartilgräns 1,02 1, ° 

1 , 1 

~ 

D 

Ej obs I 

! 
I 

I 

~Medianv, 1,18 
~Medeltal 1,22 

-Kvartilgr. 1,41 

Pi!; 4. Uppmätta dnetrycle i fram-

och bakhjul för samtliga 122 under,

söleta traktorer. 

1,2 

1,3 
,,4 1_ ....... 
1,5 

,,61--......... '""'/ 
{\J 1 , 7 1----1 
~ 1,81--~ ............. 

"p; " 9 1-_-.-....1 
'-: 2. ° I--.L....--, 
~ 2, l _Medianv. 2, '16 
f:: 2,2 _Medeltal :2,"'1 

11 2, 3 1--'--'1 
;;;! 2, 4 1--............. 

2, 5 1-'-r~..J 
2,6 

2.71-....... 
2,8.......,,........, 
2,9 I--L......., 
3,0 I-r ......... 
3,1 
3,2 
3,3 
3,4 
3,5 
3,6 
3,7 
3,8 
3,9 
4,0 

Ej obs 



Område: C E H L M R 

Antal hju·.;.~ , C 
-.lr'- YL O 

C"~ l \) 

0,7 
0,8 
0,9 

"~ 
1,0 -~., ".'" .- -- --- - -- -
1 ,1 "·~l .. _ 
1 , 2 ' -'-1,3 
1 ,Je 

1,5 
'I 6 , , 

1,7
D 1,8 

1,9 
- -- ,- -- - -- -- --- ---

E:j obs J J 

Antal traktorer 26 20 22 25 14 15 

2!"khju1. 
Antal observationer 49 36 42 49 28 28 
Medelvärde 1,20 1,16 1,24 1,20 1,31 1 ,24 

IT8JJL,'1 j uJ:. 

Antal observationer 52 39 44 49 28 30 
!.!edelvärcle 2,06 2,13 2,24 2,19 2,59 2,17 

Pir; 5. Ringtrycket i de undersökta traktorernas bakhjul. Traktorerna uppdelade 

efter områden. I tabellen nedtill anges medelvärdena av de observerade trycken 

för de olika omril.dena. Dessutom anges motsvarande v;ärden för traktorernas fram

hjul. I diagrammet markeras gruppernas medelvärden med, pilar. ' 



Märken/modeller: 

Antal hjul: 

Ej 

Antal traktorer 

Bakhjul 

Antal observationer 

Medelyärde 

J;'ramhjul 

Antal observationer 

Medelvärde 

0,,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 
1 , 1 
1,2 
1,3 
'1,4 
1,5 
1,6 
1 , 7 
1$'C 
1,9 

2,8 

obc 

BM 350 

29 

54 

1,33 

50 

2,36 
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Övriga J3M f'ord 

-~ . ......,..,.~ 

38 19 

74 37 
1,17 1 ,23 

76 38 
2,16 2,10 

-

16 

31 

1,24 

32 

2,36 

ÖvrJ.ga 
märken 

---

20 

36 

1,13 

38 

2,03 

}'ig 6. Hinetrycket i de undersökta trak'Gorernas bakhjul. Traktorerna uppdelade 

på olika märken. I tabellen nedtill anges medelvärdena av de obseryerade tryck

en för de olika märkena. Dessutom anges motsyarande Yärden för traktorernas 

framhjul. BJ,! = Bl.l/Volyo,> frfl' = Massey-::/erguson. 



Gårdsstorlek, ha: 25-50 50-100 '> 100 
Antal hjul: P 

0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 -- -_ ........ --1 ,.1 

1,2 -1,3 
1,4-
1,5 

'" 1,6 
1'1 
" 1,7 'P< 
,'i 1,8 
~ 1,9 ,~ 

() 

::':1 , ....... .--_--
f·, 
.p 
to ,< .< 
·t·~ 
P-:l 2,3 .' 

l'ig 7. Hingtryoket i de uno.ersökta traktorernas bakhjul. Traktorerna uppdelade 

ef"Ger gårdostorlekar. I tabellen nedtU.l anges medelvärdena av de ob"erverade 

trycken för de olika gårds storlekarna. Dessutom anges motsvarande vi·irclen för 

traktorernas framhjul, 
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Pågående arbete: 1'10 jning och Trans- :ljast .... Övrj.gt UppgjIt 
annan jord- por·ter ni ng r::; akna D 
bearbetning 

A.ntal hjul: 10 10 10 10 10 

0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 --- -- - ---
1 , 1 
1,2 -- ~ ~ 

1,3 
1,4 
1 ,5 

(\J 1,6 r1 

" 1,7 
~ 
"" 1 ,8 
~ 

,!<; 1,9 
" ?::. -- - - - <~- ~ - -- - ._- ~ 
H 
.p 
qo 
s:: 
.r{ 

p~ 2,3 

2,0 

E;j obs 

A.ntal traktorer 

I område C 23 1 1 1 O 

11 I~ 19 1 O O O 
l1 ]I 9 9 O 3 1 

" L ~. 13 :; 4 1 
1! M 3 

,. 
o 3 2 ° 1! fl 15 ° ° ° ° Summa: 73 30 7 10 " ,-

:Bakhjul 

Antal observationer 136 58 14 20 4 
Medelvärde 1,21 1,27 1,24 1,18 1 ,20 

Framh,iul 

Antal observationer 145 60 14 19 4 

!iledelvärde 2,11 2,27 3,02 2,29 1,78 

Fig 8. lUngtrycke·t i de undersökta traktorernas bakhjul. ,rralctor(orna uppdelade 

efter pågående arbeten. I tabellen nedtill anges medelvärdena av de obGerverade 

trycken, Även medelvärd.ena för traktorernas framhjul framgår av tabellen. De pil-

gående arbetena redovisas också område för område. 
I 



Antal hjul: 

0,(l-G,9 
1,0-1,1 
1,2-1,3 
1,4-'1,5 
1 , 6-1 , '7 
'J ,(l-l, 9 
2,0.-2,1 
2,2-2,3 
2:<4-2 9 ) 

r~~ 2,6..,.2,7 
D 
:>,) 
H 
+' 
b,O 

" <r-~ 
~y; ~5114-3,5 

3,6··3,7 
3,0-3,9 
4,0-~, 1 

Antal traktorer 

Antal observationer 

Medelvärde 

Frontlast
are finns 
ej 

h 

l-J 
C 
I 

75 

I 
J 

J 
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~'rontlas'Gare :finns Uppgift 
Ej mon- 'Mon.... Lastning f3aknas 
terad 'lierad pågår 

° 10 10 

_.:= ~--~~_. 

J 

2'7 10 

20 

2,29 

l 

"I 

14 

3,02 

3 

6 

2,15 

Fig .9, Hingtryoket i de undersökta traktorernas framhjuL '?raktorerna 

uppdelade med hänsyn tn,l förekomst ooh användning av :frontlastare, 

l tabellen nedtill anges medelvärdena av de observerade trycken. 



Jordart: 

Antal hjul: 

Antal traltorcr 

13 akh jul 

0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 

1 , 1 
1,2 
19 3 
1,4 
1,5 
1,6 

<'1,7 
1 9~:l 
"\ 9 Si 

Antal observationer 

NIedel värde 

Ji'ramhj u],;. 

Antal observationer 

Medelvärde 

E,iSIJ 
SIl 
SMl" 

44 

84-

'1,21 

88 

2,15 

ll;III 
IJI! 

:59 

1 ,22 

65 

2,25 

-19-

J1erig' 
jord 

15 

30 

1,2:3 

30 

2,27 

Lerfattig Uppgtft 
jord ,saknfM:; 

10 
I 

! 
I 

~ 
I 
! 
I 
j 

18 12 

35 24 

1,17 1 ',4. ,. . ./ . 

35 2« 

2,15 2,29 

)i'j,g 10,_ Hingtryckct i de undersökta traktorernas bakhjul. 'eralctorerYJ,a uppde:w.ä.e 

efter gårdarnas jord,arter. 1 tabellen nedtill anges JJledelvtirclel1a av de observe-

rada tirycken för (le olika crv.pperna" ])esf.-Jutom angeG motsvarande värden för 

tral::torernas framhjul .. IvlSIJ ~ mycket; styv lera, 311 ;::; styv lera, m/uJ :::: FJtyvare 

mellanlera, IJ\!I, = J.tittare mella111era, J~J, '" Jtittlera. 
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Ringtryck i 
höger bak'-2 
h j ul, kp/ cm: 0, 6 ° . 7 0, 8 O, 9 1 ,0 1 , 1 

Antal hjul: 

0,6 -
0,7 - -o,e 
0,9 
1 ,O - --

'" 
1 , 1 

1'1 1,2 o 
'?>; 1 " ,) 
~" ~ "j, l, 
rl 
:0 1,5 
'l'~ 

~[,J "1,6' 
aj 1,7 ,0 

h 1,8 
'" 1 ,9 ,p 
OJ 
<1 - - ,-- -1"---;cj 
? 
,d 

).0, I 
() 

L>-;> 

i~ 

loj) 

r:1 
,,-1 
[:r·l 

2 9 8 

~ Ej ob,) r 
Antal traktorer 1 3 5 10 1" J 2'-.? 

Antal observa-
tioner 1 2 5 9 13 24 

Medelvärde 0,6 0,8 0,8 1,0 1 ,1 1 ,1 

1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,3 }~j 

01)B 

5 5 5 5 ~ :5 ~ .... -r -, 

J 

-t -- - -

-""-

--
-- -" ...... . -. """", ....... - _. --

~ , ~ 
13 13 9 11 7 3 4 2 :3 

11 1" :; 8 10 7 3 4 2 

'1 ,2 1 ,4· 1 ,4 1,5 1,4 '1,3 1,6 2,0 

Pir; 11" langtrycket i de undcrGö),ta traktorernas bakhjul. Traktorerna uppdelade 

efter trycken :L höger bakhjul" I tabellen nedtill anges medelvärdena av de obser

verade trycken för dc olika grupperna. De streckade staplarna utgör fall då tryck

skillnaden mellan hjulen är högst 0,1 lcp/cm2• Dessa fall utgör 72 av 112 ,~ 64 )~. 
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~'l 
O 

"r 'J_i 
' .. ' 
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,:·'1 
o 
!>c;. 
f'l +.:) 
<:Jj 
r1 

-1""1 
f·, 

.. j-.:' 
+'.> 
:\ry 

(""' 
i, 

PI 
p~ 

I" iXi "i: ,i, 1;:, i····' U l , .. , Iii! < 
'!i:!if! ' 
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,i: ; ...... ,kid) :;1 ., .,. '. 

29° i \,i ,.' 
,'" ii: I", :i ii 
," :7 i '. ! 

i: ,. " 
i 

>" ,"", y . ! i,t 
iiiWiI ',. 

.i C ",. 
,'i 

~'.' >i I Iii! ,ii !) i i' 
" 

: 
, 

1 ,5 l ; ; i .. 

:ii1ri 
" : 'i .~ 

.. , ... 
! '!i4 : 

i ;-
~Ti ~: 11 I : ii' ,. : U" :: i'" 
.".' ;! " k';' ) i 

" ,'i: , 
" 

'. i' 
' ,. .,' 1,0 

,i i', : ., 
...... , .' ~ : ui::! 

" 

, '. ;, il ) 
... 

T ,i 

i 'i· I ," i, : J J., i' .•• 
: , ,: i,' 

!,/ i '" •.. 
:. . .. , 

••••• j. i,+l iII 
'" 

'i l:'! :;, 
•.• i 

'" ;i' L 
.m 

:. 
0 , :5 i'IJjj,! " : ii,)' l, , ..... i ' , ;'i ;, .. , ii, •. 

ii i:: ., ,i ! " l< " 

i ". i 
" 

., . ' ,i; 
'ii Le.i : 

ii',': F , : , 
i T i' i • leJ ,', :,: 

" ,i i " t 
j., 

!. 
" 

! i o 
O 0,5 1,0 1 l' , .) 2,0 2,5 

~r rakt Ol':f:'ö :ear t:JnH uppgift 

Pip; 12.. Dambandet :rnellan det upp1l1ätta och det av t;-ra}:tor

föraren uppgivna ring'trycket :L traktorns bakhjul" 140 hjul 

tir rBdoYieade .. Blör 4·7 av de 122 traktorernfJ, har traktor

föraren ej lämnat uppgift, l'å de 75 traktorex', XÖI' v.i1La 

tl~aktorföl'aren lämnat uppe:i.ft, sakna:'; mä"tvärde för 10 hjul~ 

Mellan d.e streckad.e l:Lnj erna är avvikeloen mellan uppgivet 

och uppmätt tryck högct 0,1 l(p/ cm
2

., 49 fall (::: 55 ~',: ~.'iV ob~v 
i)CrVEl.tionerna) li.gC;f~:r mollan de~3~3a gl'ij.nnc:r., 

e) 
kp/om"" 
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Tabell 1. Svaren på frågan "på Er gård, har Ni märkt, att minskat 

lufttryc.1' påverkat slirningen'?" 

:-.---._-- -- ··---------l-;nt~~~~ar i~~~--områ~-;;- ·------·-·jr· .. -' - -'-1 
l .. '-- -[-_ .. -... - ... - . -... - ...--
i_

13v:;r - .. -.. -.-----. -... _,---+ .~ .-'. i _, __ .1_1 -i·---·]',· '-'- j. -~-- -t-.t:----- . -"_Ullllnaj' 
Ja minska t I 1 6 i 1 2 i 22 14 12 I 76 I 
;1 a öka t I O 2 I O O I 3 I 

I Nej 3 8 2 O I '5 I 16 II 

I Ej svar : O O I O I O I 1 . 
I ____ . _____ ..... ___ ._ ... __ ._I .. ____ L._. __ ... __ L _____ ._~ .. _ ... 1. __ . _J 

~rabell 2" :3varen på frågan llJ?å Br gård~ har Ni märkt, att minsku:t; 

lufttryck påverkat risken för fastkörning?11 

1--' -----
i Svar 1-' -., ....--
I J a raiush:e. t 

l J Et öka t 

! Nej 

I Ej uvar 

I 

(rabe1l 3. [:';varen på r:cågan n:J?å }!;r gård, unser Ni y att jordpack

ning orsakad av traktorer och maskiner förbättrat grödan, oj 

påverkat grödan ellor försämrat grödan?!l 

------------~.----~- r~~l-LI~l"--~~~~~i-~·~-~l- o~~,~:~~ ----~- --·-·~T--- _.- _. -T 

Svar ____ ._~ _ ~_ ~ _______ A ______ _ 

TI'örbäbtraG grödan 

Ej påverkat grödan [3 10 15 , 6 5 

J<'örsämrat grödan 10 10 i 'I 11 8 '7 

Vet oj -+- 10j svar 2! 1 O 3 

......... _. __ .... __ .. __ . __ ... ___ ..... _._._ .... l ____ L__ _ __ .--1 _. ___ .J _. ___ ...1 

44 

~2 

'7 
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Undersökning av tillförlitligheten hos lufttryckmätarna på bcmsin

stationerna i Uppsala. 

Donna undersö]ming var av orienterande art, Tvrl bilhjul placeraden i 
2 

1,0 kp/Clll , lastutrymmet i on skåpbil, 'rrycket :i 

i det andra 2,0 kp/cm
2

, Bilen kördes 

det ena cläekct var 

runt till flertalet bcnsinsta-

tioner inom Uppsala stad och trycket i de båda däckcn mättes med 

stationornas tryckmätare" Före och of ter varje mätning kontrollerades 

tryekcm i däcken lacd den tidigare använda kontrollerade tryckL1ätarcm. 

Undersökningen utfördes den 4·.12 1968 och 39 bensinsta"tioncr besök·tos. 

Hesultatet av mätnin[!;arna redovisas i tabell 4, Cirh\ htilft,ou av dc 

ur..clcrnökta 

()1 ,./,2 
9 ltp 01.1 

n:ingcn va:r. 

tryckuätarnCt hade ~;n felvisn~i.ng? som vn:c ~jtörro Lin 

vid mins't ett av dc prövado tryc)cen. Den maximala fclvis-

0,35 kp/ el} vid det lägrc tryekot och O, 'JO kp/ cm
2 

vid det 

högrc~ På onkring en fora"tedel nv bensinstationerna var tryclo.1äta:rna 

obrukbara pil grund av isbildningo yttGr"teLlporu"turcn lhg el.en aktuella 

dD,gen något under fryspunkten" 

Son näundcf:1 i :inledningon har två unö'crBöknj_ngar av olika tl'il.ktol'Cl'13 

Hkötscl och underhåll utförts SOD ex.amensarbeten vid Institutionen 

för IllrbctEl':lCtodik och teknik vid I,antbrukshögskolan, Dessa gäLlde 

tVIl, TIwdeller [IV Bolindc;r-MtlnlctclltraktoI'er~ BM ~520 0(;}.1 Dh1 350 (Berg

gren 1966) samt två Dodellcr av Fordtrak"torcr, Pordson Dexta och 

Fardaon Major (Fulknäs 1966). Do genomfördes åron 1965 - 1966. Här

vid inC;ick iivon mätning av traktorernas ringtryck. 

Undersökningarna omfattade följande antal traktorcr~ 

Bl/i 350 :D'ordson Dex"ta ji' ordson Major 

46 30 JO 

Traktorerna var uttagna på förhand och undersöktes oberoende nv på

gående arbe"teYlo UndersökningsområdeDus belägonhet frnngår nv tig 20 

Hing"trycken i bakhjulen pEt de undersökta 'traktororna 1:'ro..mgil:c av t'i{; 1'.3, 

Överensstämmelsen llled de egna underGökningsrcsul tatcn ,:i.r god o Stor[1 

tryckskillnader förolåg för [H1L1tliga modellero I l~ångD. fall var även 

tryciwkillnadcn stor mellan de båda diiekon pil sanma traktor" 
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Dc olika "trQL"tormodollernQ har wlgo"t olika GcnoElsni ttligt ringtryck. 

Medelvärdena är emellertid inbördes ganska lika för dc tvll större 

tlOdellcrna och för do tvll mindre modellerna. Detta kan till en del 

bero på, att olika stora traktorer delvis används för olika arbeten. 

Förekomst av Gxtrabclns"tnincnT kan också spela in, likaså instruk

tiol1iJböckernas anvisningaro De rokommenderade ringtrycken för de o

lika modellerna utrustade med standarddäck iiI' följande: 

Bh! 320 

1 ,O 

BI.l 350 1'ord80n Dexta 

0,8 - 1,0 

Fordson Major 

o,e -- 1,0 

Det är uppenbart, att instruktionsböckernas anvisni,ngar j.nte :iI' ut

slagngivande för dc tryck man håller, men nilgot tycks dc betyda för 

COnOlJ.r3nj,ttcn~ Wör Dm 350 finnG uppgift 9 att ganska mån{;n traktorer 

var utrustade l::lcd större (UicJ\: än do 80m o"tandard angivDf.1.o (J:fr" d(~n 

0Gna undorsökningenl) 

Sk:Ll1nndorna inon :Glodellorna iiI' 130ra Byncs betydligt större ~iJ1 sk:Lll

nade:cnn. nollan modellerYla och t:lvsc!vLirt större Lin vad DOIJ lu.u} llara 

r.1otiverat av olikhetcr i belastning och övriga arbotsförhållanden 

Snmma sak gällcr' för framhjulcYlo NåGon upplysning om pö,gåcndc arbct;QD 

ltililDuS inte. Man har alltså funnit det meninGsfyllt att rcdovj.sa ring

tryoken utan att redovisa Qrbcts:['örh[1,llandeno.o Detta måste: tolkas D{~, 

att medvetenheten om att rätta trycket efter arbetets art hOB do in

tervjuade är så gott SOD obefintligt. 
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Tabell 4, Lufttrycket i två luftgummibjul enligt mätningar pil 

39 bensinstationer inom Uppsala stad. I b;jul nr 1 hölls trycket 

med hjälp aven kontrollerad mätare vid 1, ° kp/ cm2 och :i hjul 

nr 2 vid 2,0 kp/cm
2

• 

II 

gX 

10
x 

11 x 

12
x 

1 6 

1'1 

1ll 

19 

20 

21 

24 

25 
26

x 

2T
K 

2ll 

29 
_'(,x 
~ , 

31 

Nf(~dcl tal 

0,95 

1 , 10 

1 ,05 

l , 1 () 

O,llO 

1 , 1 () 

0,75 

0,95 
0 9 ()5 

0,90 

1 , 15 

1,20 

O,(JO 

1 , 1 5 

1 ,00 

I ,00 

1 ,00 

1 , 1 O 

1 ,00 

1 ,00 

0,90 

0 2 65 

0,90 

J , 1 () 

1 ,1 () 

O,llO 

0,90 

0,95 

1 , 05 

0,95 

1 ,00 

O,gn 

1 ,ll5 

2,25 

1 ,95 

2 9 5Q 

1 9 (30 

2,10 

1, 'h 

1 9 9~) 

1 ,80 

1, Wj 

2,15 

2,10 

-I , '( 5 

2,15 

2,00 

2,()O 

2,10 

2,10 

2,00 

1 ,95 

1 ,90 

1 ,7 'j 

1 , gO 

2,10 

2, 10 

1 ,60 

1') (35 

2,00 

2,00 

2,15 

1 ,90 
i 
t 1 ,9n L 

1/ På 8 b ensi.r.u::rtati on CH' val' tryckmätrtrna på grund av froBt ej 
använd b n,!' D. ~ 

/ t 1 f l - - c- .. O 1 l I 2 f'" - t x Dessa 15 rna "ara :ln.r en ::e .. V1SnJ.11{!, pa m(~l' cUl 9 {P cm "01' lnlD8 -

ett ('tV hjulen. 



'i'ralctormodell: 

Antal hjul: 

0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 
1 ,1 
1,2 
1,3 
1,4 
1,5 

(\j 1,6 
s 1,7 (l 

); 1,8 
,!J,~ 
~ 1,9 ."1 

(l 2,0 h 
>< 2,1 4' 
Qj) 

2,2 ~~ 
'r! 2,3 "" 

. Ej obs 

Antal traktorer 

Antal observationer 

Fordson 
Dexta 

30 

55 

1 
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l!\ordson 
Major 

30 

58 

10 

Blf! 320 

41 

57 

10 

BM 350 

10 

46 

69 

Pig 13. llingtryckct i bakhjulen på de av Vallmihl undersökta l"ordson

traktorerna och de av Berggren undersökta Blel-traktorerna. 

Uter Falknäs (1966) resp. Berggren (1966). 
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Slutsatser och diskussion. 

De viktigaste rosultaten och slut8~1tserna snmmanfnttaD i detta avsnitt 

i form nv några punktvisa komm.entarer" Dessa omfattar också några för

slug till åtgärder och fbrtindringnro 

10 Denna undersökning var tänkt son un förberedelse till CD mera om

fL:,ttando undursöknil1g~ Dc Grhållna nä-creGultaten och .svaren på fråg

orna 1iksom fördn diskussionur r.10d en del av dc intervjuade jordbruk

nruD/traktorförc,rna tillåter emellertid sådnno. slutsntser 1 cttt en fort

s~i ttning iJ~r anö dig" Mtllsii ttningC'n 1!lud undorsökningen ~ir uppnEtdd ~ 

2, Fl()rtalot jordbruJmrcjtraktori'örnre ändrar inte ringtrycket i tn,k

torhjulen of ter arbetet" '1rt, Detta modt'ör, att traktorecrna mycket 

ofta körs ned olänplign ringtryck. I niinga i'all iir ringtryckot b()stiimt 

3 o I regel b8s"ti5.mf) cn traktors ringtrycl( nv det Clrbo"tD mod trnktorn J 

801~1 fordrar det hö{:?;stCt t:cyckct~ ~_iv0n on lång tid fö:ci'lytc:l' rncllan V,J,I'

je gång treJctorn anvfind8 för (~Gtta rLrbc~tco Pör bakhJulons dcl blir 

tra.nsportkörntng pö. väg ned. tung kärra. of"tnst bcstär,lli1Llnclc o Sådt.~n kör·

ning förcko:fiilYi.CT ibland cnclafJt under en kort pcriocl av ;5,rct 9 8xm:lpclvis 

för spf',Xlnmå1iJtro.Dspor"te:c vid ~"3kördc:n9 Dem kan ändu bcs"tLimma trycket 

under holrl hrut o ])lör frnmhjlJ.l (;DD dcl b1:i.r lnstnJng :mcd fl'ontlcis"tal't: 

bcstLimmrtndc, nf-ir sÖ,(letn fö:r:c.komYfJoI', Ibland teer r:lctn till tryclccn t över

kant även för dc bu s t är.mwn d c: nrbet8nn~ 

4, Justering av ringtrycket iiI' i i:,11mänhet liktydigt "lOd ökning, Mod

veton sö,nkning [tV t:r:'ycl{G"t tir ovanlit';" 

:)0 Under fältarbetona körs nwr tin hälften, sannolikt omkring t:CD fjiir

dadelnr, [tV alla traktorer TIod högre ringtryck [in vad 80m ~ir nödvtind-

igt r:led hänsyn tj.ll däckons hi111barhoto Ibland 111' tryckc)"" dubbelt [<lot 

det er:forderligao 

6 o lrörh.:111andona i.ir likartade inOEt olika delar av lanQet, för alla 

traktormiirlron och -modollc.:T? giirdsstorlokar och ,jordarter" PÖl' oxen

pelvis 01ikn. tTnktormode11or har V:LSr.:;8., skillnt~llcr i gcnof.1snittligt 

ringtryck obsorvcratE.i Yih)Yl skillrlnclerna [.tl' SD1{'t jiinfört filod varintioD-

81'no.. inom T:10dellc)rnClo 

7 o Mr;itnj_ngrlrnn visn.r 9 ntt r:Lngtryckcl1 fil' no.1'o.. nog oberoende:; av vilk~;t 

arbete, 8011 p~Bår. ]~t·t enda undantag hur registrerats o Ntir' lastning 

n~;d frontlastare p:\gflr bliLl.iJ hög:r:-c try·ck i frnnhjulcn iin l:l;:icsto 
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8. Ofta föreligger stora skillnader i ringtryck mellan de bAda bak

hjulen resp. l;,ellan ile bAda frm:lhjulen på samma traktor. I sådana fal.l 

körs il tl:Iinstone 8tt av hjulen med onödigt högt tryck. 

9. 1'raktorföraren känner vanlit;cn mycket dåligt till, villcct ring

tryck traktorn har. 

10. 'l'ryckmiitarnCl iiI' ofta undermåliga. Undersökningen på bensinstation-

orDa vj_sCtdc 1 f;l,"tt mätarno' ofta har stor felvisning o Det finns ineen an~ 

ledning tro 9 att de Elä tare 9 ::30hl finns på on del gtn'dar 9 iiI' [lV bättre 

kvalitet eller i bättre skicko Mänga LånGor vore det lika bra att 

iaktta Mickens utplattning son n tt nc; tn ncd tillgängliga trycknätaro. 

Gonon att iaktta utplattnin[;en kan filan rdttn t:ryckct ofte:r aktuell b()

lastning och råc1rcndo förhål1tlYldcn :L övrj'l::to Med trych.raätaJ'cns hjLilp 

knn Dan dock fEt f.):JJ~lmtl_ tryck i dc bi.'ldD, hjulen~ 

"110 Många jordbruk Gaknar egen kOrrlpreBSOI'9 vilket gör det svårt att 

rU.ttn, trycket efter D"rbctc"ts nrto ]!jndacdj 0)';1 rann har bekvu,l] möjligb.et 

att p1JJnpa~ nLlr nan bch(jv(~r höja trycket? kan man sänka trycket 9 när 

omständighctornn, sii medger o 

12 ~ Al1rn J'örd(:].:JJ<::t1gaEjt vorG dot, on traktorn vore utrustad 1!10d en 

tryckluftkälla för pur;lpning aV (Hckon. Då lmndo ringtryckot ;jUf3tcrns 

under arbo"tc'ts gång, Gxempolvj,s stinka s på on del uv fiiltet nod dåliK 

bi:Lrighet för att sedan åter höjaso Anrn: gn kraftuttagsdriv'cn kOI;lpross

or kostar 250 kr ellor mindre och kan lätt mcdförw3 på traktorn; 

130 Idealet vore en ct.l1ordning för höjninG och sänkn1nc av trycket 

under p5,gl'ic;nde IrörninG9 sii [ltt förD"ren från förarplatsen nod snabb 

verko..n kunde ställD, in önskat rin{~trY'clL Hu:cuv:Lda c1ott':.l kan listad.

kOl~lIlas till riEllign .. kostnader undandrar sig författarnas bcdö.l~lningo 

1~·o Ett onödigt hinder för smidiB lindrinG av luf·ttrycket lir, att de'~ 

med nuvarande ventiler tar lcJ.D{s tid att ändrn, tryoket i storvolYL'ligrt 

traktord~ickQ Det går i regel ganska fort att purnpa rincarno, f,lOD att 

sänka trycket 0,5 kp/ en
2 

ta:r i\tsk:illl.ga n:i.nuter per hjul. Snnbbtöm-

ningGvontilcr lir dLirJ'ör c; "t; 1:; öuskcnälo 

15. Vicl körni.ng på mjukt underlag är ri8k')ll för brott pft c!tickcn ofta 

litGn~ även vi~'i mycket ll\ga lufttryck" Ii'.:isken att cliickon börjar 81i1'o. 

pli fä1carnCL avr;ör of to.. då 9 hur lL'tc;t ringtryck? 8011 kan hlll1::~s" Denna 

riBk borde kunna clinincl'o.s genom smärro omkonstruktioner (tV dtick och 

fnlgnr. Detta kunde ibland nöjliggöro.., att lfigre ringtryck kunde; viiIj

as" Det borde ocksli möjliggörr.l unvändnj_ng av större di.'~ck. 
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16. Alla jordbrukare måste "bli tryckmedvetna"! Jordbrukare och tr",k

torför",re mi'tste göras medvetna om ringtryckets betydelse dels ur tek

nisk synpunkt - för slirning och framkomlighet - dels ur avkastnings

synpunkt. Men det räcker inte att man känner till tryckets betydelse, 

man T:låste också rätta sig efter sin kunskap o Alla måste vänja sig inte 

bara att pumpa, när trycket är för lågt, utan ocksil att sänka trycket, 

när det iiI' för högt. Och för högt är ringtrycket nästan all tid unuer 

fältarbeten, om det är högre än det lägsta möjliga. 

17. Varje jordbrukare måste se till, att han har bekväm möjlighet att 

pumpa däcken pil sina traktorer och maskinor. Endast härigenom är det 

möjligt att sänk", trycken under fältarbeten. I enstaJm fall kan en 

intillj.ggande v(~rkstad ollor bensinstatj_on utnxttjaso Ofta är en kom

prossor plA gården en god lösning, NlångLl gånger kan cm kraftuttQ{)S

driven lroupressor till varje traktor vara bäst. 

18. Hingtrycksundcrsökningen och diskuss10nen ovan har gäll t troJrtoT'

hju18Yl .. HingtrycketD betydelse är (:;uellertid dCl1.Sa1lma för hjul(~n på 

alla undret rU ... 1.Bkinel', vagnar, lastb:Llar maln. så snart de kör på fälten. 

Genorellt gällar, n"t·t ringtrycko"t skall hållas så läst SON mdjligto 

Härigenom. förbä ttl't1.0 oftaBt framkomlighet, lasti'örmägc1, o. et o 9 Elednn 

jorQpackningcn ninskar. Vid transporter kan det under d&lj.gu bäl'ig

hotsförb:'.tLlandcn tooom. va:crl :1nlcclnj.ng ;J.tt Dänka r:i:ngtryckon. i 1'0:['

dono1:1u hjul, f.l.iir man kö:c ut på fältGD. 9 fö:c att åter höja trycken? 

när mall i~tcrkoT!lmer till vägen. 

Snmmanfn ttniIlp; 

Inledningsvis swnr:taro.,s erfD,renheterna frun de Bvenskn jordpncknings

:försöken~ J?å många lokaler knn jordpackning under traktorer och andra 

maskiner ge stora 8kördedepre8sion8r~ PÖl' att niDska risken för skad

lig packning bör man PQ alla jordar ha lägsta Elöjliga ringtryck i 

hjulen pil traktorer och maskiner under fältarbetena. Detta ger i reg

el också minskad slirning och bättre framkomlighet under fuktiga för

hållanden. 

I den genomförda undersökningen mättes ringtrycket i hjulon pil samraan

lagt 122 jordbrukstraktorc:r sysselsatta med fältarbeten. lViätningarna 

utfördos t sox undersökningsområde.n inom GötnJ.ands och Svealando 
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jordbruksbygdero Samtidigt ställdes D,lgra fr6[;o1' till de undersökta 

traktorernas förarco 

I traktorernas bakhjul uppmättes ringtryck från 0,6 till 2,8 kp/cm2 

och i framhjulen från 0,8 hll 4,5 kp/cm
2

, Genomsnittsvärdena var i 

bakhjulen 1,22 och i framhjulen 2,21 kp/cm 2 , Närmare tre f;iärdedclar 

av ulla traktorer har undor fältarbetena högre ringtryck än vad som 

erfordras mod hänsyn till däckens hållbarhet, en del har dubbelt mot 

det erforderliga. 

Pörhö.l1anuonu var ungefär desamma inom smntliGQ omriidol1, för alla 

traktormodeller, gårdsstorlekar och jordarter och under alla arbeten. 

Undantag var trycket i framhjulen under lastning med frontlastare. 

Ofta förcliig stor skillnad i ringtryck mellan vänstcr- och högerhjulen 

pö. sar.lr:J.t1 traktor" 

J?örnr(~n hnr i regol dL'tl:ig uppfnttning om vilket ringtryck traktorn 

hur. M&ngn fUrar'o sKgcr sig dtiremo"t ha observerat, att stinkt ring

tryck gj.vJ.t lilinDkad Dlirningo Mihlc;a anseT ocksii, att jordpackningen 

pEt den egna garden orElako;t skördencdsättnine;o Xndö, fil' det mycket fä, 

som slinker ringtryckc'L vid överg~ng fr&n exempelvis transportkörning 

tLLl f::L1 tctrbctcYl.o Här m!1sto en i::indrinc.: ske o 

Rin[trycknli'trlrnn på bonsinstationerna i Uppsala hade ofta stor 1'01-

inte biittrc o 

Ringtryckc'L i traktorer, maskiner och vaGnar m~sta mera Un hittills 

rättas efter arbetets :),rt" Härför fordras bckvämn, DÖ jlighotar till 

pumpninG nv dt·ickcD, ni5"r högt tryck bohövs" EndQst dö, viign!' mttl1 sLinka 

trycket 9 nur :förh/ll1andena si.~ nedgcr" En krnftuttngsc1rivcn kompressor, 

som Dodfö].jor varje trnk'tor, kan ibland vara d0D bästa lösningen. 

~Pr[).ktorförQrr~n nuste vtin j r}" (31g :i.nte bara Cltt höjo. ringtrycket, nar 

d()t Ur för li'Lgt, utan också att sänka tryckot niir dct är onöd:Lgt högt. 

Traktori'örarnE]' m:lstc bli tryckI:1edvetno.~ 
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Summary: 

Investigation inta the inflation pressure of the tiras of Swedish 

traotors engaged in field work. 

Results of' Swedtsh experiments show, thD:t i-t is important to have as 

low inflation pressure as possiblc in the tractor tires during field 

work. In this way unneoo[)sary yield decreasos through so:Ll cOlOlpaction 

can be avoidad and the slip reduccdo 

MeaDurements of the inflatioll prossure in 122 trnctors ongagGd in 

field work wcrc cn.rrj.(3d out during 1968 in Hix areas in thc southorn 

parts of Swedcn (Soo :fig 2)a Thc rosults are shown in figs 4· - 12a 

(J3,J,khjul ;:-:: rOD,r whC;;(~lu? i'rl.1mhJul :::::: front whcclso) Nonrly the DumC) 

rcsults wora obtaincd in all the invostignted arens (1'i6 5), for nll 

"tractor makes (fig 6),/ for D.J.l f[1,rl~l sizGS (fj.r; 7)1 for all tYPOD of 

1Nork (f1CfJ U and 9) nnd fo:c aLL [;oj.l typ c-n::; (:f:i.g 10)a :k1r1~~8 diff0rc:nc8f3 

afton ooeur bctwocn tlw tVIO tirEcs of the fJmae traetor (fig 11). '.I'ho 

"trnctor dT:l.YCr scldofil knows] which tnfln:'clon pJ'cssuro he hel3 in hi,s 

tractor tircs (fig 12). 

Dllring "the field work most of the ·bractors have highor :Lnflution 

prCfJfJU:CC in thc t:i.l'en tllD .. l'1 nocc8sary, BODe of thcr:i tVI/i.ce ns EluchQ 

This o·La·to IJUS·t be corrocted. 

Borggrcm,L., Skötsel. och underhiHI 'lV Bolindcr-Munktull traktorer. 

IN ;)'1'1 T\J'i'IotmN Ii'ÖH AHBE1'SMETODIK OCH TBKIHK, LANTBRUKS

llÖGSKOI,AN. Stonoilcrc.t meddelande. 1966 o 

PalknäD 9 :r~ OQ 9 Skötsel och undorhull av.Ford8on-traktorel'b 

INS1'I'l'UTIONEN FÖn AllJJJi:'rSiVIE'l'ODIK OClI I'EKNIK, ],ANTl3HUKS

HÖGSKOI,AN. Stencilerat rlCddGlanc1c. 1966. 

Fcrgcdal, I,., Försök mod jorclpackning vi<l olilen tidpunkter på våren. 

Ar 1967. HAl'l'OH'l'EH ]OnAN JOlm]]EAHm\'rlHNGSAVDl~UHNCEN. 

NI'o 11. 1968. 

Håkansson, I ~ 9 N&g:C[l mnrkstrukturnspektor på don moderna ~iordbruk8-

driften. cnmnmörmllTT1UNG 18 (1965), s. [39 -- gno 
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Hdkansson, ID, Försök mod olika packningsgrader i matjorden och alv
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RAPPORTER från JORDBEARBETNINGSAVDELNINGEN. 

Nr År 
1 1968 Inge Håkansson: Fysikalisk och kemisk beskrivning av mark-

profiler från 8 platser i Uppland och Västergötland. 

2 1968 Inge Håkansson : Några synpunkter på forskning och försöks-
verksamhet i jordbearbetning. 

3 19 68 Nils M. Nilsson, Lennart Hendksson: Försök med harvning 
till vårsäd 1941 - 1959 . 

4 1968 Åke Huhtapalo, Reijo Heinoncn: Inledande försök med gödsel-
radmyllning kombinerat med sådd 19 64 - 1966. 

5 1968 Lennart Henriksson: Orienterande försök med bearbetning 
till höstvete. 

6 1968 Lennart Henriksson: Försök med olika såtid er. 

7 1968 Reijo Heinonen: Berättelse över studieresa till Sovjet 
den 11 - 26 juli 1967. 

8 19 68 Inge Håkansson: Markfysikaliska studier i ett växtföljds-
försök på ÅS den 15 - 16 juli 1966. 

9 1968 Bo Thente: Luftpermeabilitetsmätning som markfysikalisk 
undersökningsmetod. 

10 1968 Reijo Heinonen, Åke Huhtapalo: Besvarade och obesvarade 
frågor om radmyllning av kvävegödsel. 

11 1968 Lennart Fergedal: Försök med jordpackning vid olika tid-
punkter på våren. År 1967. 

12 1968 Nils M. Nilsson, Lennart Henriksson: Alvluckringsförsök 
1937 - 1963. 

13 1968 Reijo Heinonen: Tidig vårsådd. Växtfysiologi ska och eko-
logiska synpunkter på aktuella tendenser i såbäddsbered
ning och sådd av vårstråsäd. 

14 1968 Erik Jakobsson: Plöjningsförsök med olika tiltbredder och 
vändskiveformer. 

15 1968 Lennart Henriksson: Försök med grund plöjning. 

16 1968 Stig Ledin: Olika halmnedbrukningsmetoders verkan på 
kvickrot och på några fröogräs. 

17 1969 Inge Håkansson, Börje Gillberg: Lufttrycket i traktor-
däcken under fältarbeten. En stickprovsundersökning 
hösten 1968 . 



Denna serie av stencilerade rapporter utges frAn avdel

ningen för jordbearbetning vid lantbrukshögskolans insti

tution för växtnäringslära och jordbearbetning. Serien ut

kommer i fri följd och inneMller material, som inte alls eller 

först i ett senare sammanhang ges ut i tryck. Som exempel 

kan nämnas preliminära undersökningsresultat och försöks

sammanställningar, primärmaterial och tabellbilagor till 

tryckta publikationer samt rapporter; meddelanden o.d., 

som av olika skäl vänder sig endast till en begränsad grupp 

av läsare. Serien finns tillgänglig vid avdelningen och kan i 

mAn av tillgAng erMllas därifrAn. 

Adress: Avdelningen för jordbearbetning, lantbrukshög

skolan, 75007 UPPSALA 7. 

Vinjetten pA första omslagssidan Aterger den s.k. Ultuna

plogen, tillverkad pA UI\una slöjdverkstad omkring Ar 1850 . 
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