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CHARAKTERYSTYKA TARCIA NAWIERZCHNI LOTNISKOWYCH  

W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA WYKONYWANIA OPERACJI LOTNICZYCH 

 

Jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących nawierzchnię lotniskową jest współczynnik tarcia. Parametr ten 

jest istotny z uwagi na bezpieczeństwo i niezawodność nawierzchni lotniskowych w kontekście wykonywania operacji lotni-

czych w polu naziemnego ruchu lotniczego. Zjawisko tarcia umożliwia przeniesienie sił hamujących z koła samolotu na na-

wierzchnię lotniskową. Dlatego tak istotne jest zapewnienie odpowiedniej charakterystyki tarcia nawierzchni lotniskowej. 

W artykule omówiony został wpływ współczynnika tarcia nawierzchni lotniskowych na bezpieczeństwo i niezawodność wy-

konywania operacji lotniczych. Zwrócono uwagę na wpływ zjawiska tarcia pomiędzy kołem statku powietrznego i nawierzch-

nią lotniskową na bezpieczeństwo statku powietrznego w trakcie przebywania w polu naziemnego ruchu lotniczego. Artykuł 

zawiera przegląd obowiązujących wymagań w zakresie oceny współczynnika tarcia, wynikających zarówno z międzynarodo-

wych dokumentów, jak i z polskiej normy obronnej oraz zestawienie urządzeń do badania współczynnika tarcia na nawierzch-

niach lotniskowych. Przedstawiono zależność wartości współczynnika tarcia od rodzaju nawierzchni lotniskowej przy różnych 

prędkościach pomiarowych i warunkach wykonywania badań przez służby operacyjne lotniska. 

 

WSTĘP 

Bezpieczeństwo i niezawodność nawierzchni lotniskowych sta-
nowią kluczowy aspekt wykonywania operacji lotniczych przez statki 
powietrzne. Wiele różnorodnych systemów odpowiada za to, żeby 
uniknąć niespodziewanych zdarzeń zarówno w powietrzu, jak i na 
ziemi. W trakcie przebywania statku powietrznego w polu naziem-
nego ruchu lotniczego, tj. wykonywania manewru startu, lądowania, 
czy kołowania istotnym dla bezpieczeństwa jest współczynnik tarcia 
górnej warstwy jezdnej nawierzchni lotniskowej. Jeden parametr, 
a jakże ważny dla prawidłowej trajektorii statku powietrznego poru-
szającego się po nawierzchni lotniskowej. Nawet najlepsze systemy 
hamulcowe nie zadziałają, jeśli koło samolotu nie będzie miało 
odpowiedniej przyczepności do podłoża. W przeszłości jak i obecnie 
są odnotowywane zdarzenia lotnicze, gdzie samolot wypadł poza 
drogę startową, bądź drogę kołowania, właśnie w wyniku utraty 
przyczepności. 

Szczególny problem z prawidłowym hamowaniem na na-
wierzchniach lotniskowych wykazują wojskowe statki powietrzne 
o napędzie odrzutowym. Ich masa oraz kształt i rozmiar ogumienia 
utrudniają hamowanie. W celu zwiększenia sił hamujących statek 
powietrzny stosuje się między innymi czasze spadochronowe otwie-
rane po przyziemieniu. Jednakże proces ten wiąże się z pewnymi 
dodatkowymi czynnościami, jak chociażby ponowne złożenie cza-
szy, co jest czasochłonne. 

Dlatego właśnie już na etapie projektowania nawierzchni lotni-
skowych projektanci biorą pod uwagę uzyskiwane w przyszłości 
parametry przeciwpoślizgowe nawierzchni. 

Dla uproszczenia dalszych zapisów, wszędzie gdzie jest mowa 
o ruchu statku powietrznego (samolotu), należy przez to rozumieć 
operacje w polu naziemnego ruchu lotniczego, tj. wykonywania 
manewru startu, lądowania, bądź kołowania. 

1. WSPÓŁCZYNNIK TARCIA 

Podstawowym parametrem charakteryzującym nawierzchnię 
lotniskową pod względem szorstkości jest współczynnik tarcia. 
Tarcie jest zjawiskiem występującym na styku powierzchni ciał 
materialnych. Aby w ogóle mówić o zjawisku tarcia, to powierzchnie 
stykających się obiektów nie mogą być idealnie gładkie. W warun-
kach rzeczywistych taka sytuacja nie ma możliwości zaistnienia, 
gdyż powierzchnia każdego ciała nawet, jeśli tego nie widać, jest 
chropowata. Chropowatość ta utrudnia ruch obiektów stykających 
się ze sobą. Podstawowy podział tarcia przedstawia schemat na 
rysunku nr 1. 

 
Rys. 1. Podstawowy podział tarcia 

 
Analizując powyższy schemat, na koło poruszającego się stat-

ku powietrznego działają różne rodzaje tarcia. Pojawią się tu siły, 
zarówno tarcia tocznego (ruch obrotowy koła), jak i tarcia ślizgowe-
go (ruch liniowy). Duże znaczenie dla kontroli poruszającego się 
samolotu ma tarcie ślizgowe, zarówno statyczne jak i dynamiczne. 
Żeby uniknąć ślizgu koła po nawierzchni, w danej chwili punkt na 
obwodzie koła, stykający się z powierzchnią nawierzchni lotnisko-
wej, musi pozostawać względem niej w stanie spoczynku. W tym 
przypadku działa tarcie ślizgowe statyczne. W momencie, gdy 
wartość prędkości liniowej na obwodzie koła jest różna od wartości 
prędkości liniowej jego środka w kierunku wzdłużnym, pojawia się 
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zjawisko poślizgu względnego. W takim przypadku działa tarcie 
ślizgowe dynamiczne. 

Według mechaniki koła samochodowego, poślizg względny de-
finiuje się jako stosunek różnicy prędkości liniowej środka koła i jego 
prędkości obwodowej do prędkości liniowej środka koła. Ogólny 
wzór na poślizg koła przedstawia się następująco: 

F

UF

V

VV 
  (1) 

gdzie:  
λ - wartość poślizgu względnego [%], 
VF - wartość prędkości liniowej środka koła [m/s], 
VU- wartość prędkości obwodowej koła [m/s]. 
 
Siły hamowania (lub przyspieszania w przypadku koła napę-

dowego) mogą być przenoszone na nawierzchnię tylko w przypadku 
wystąpienia poślizgu. Sytuacja taka występuje, gdy koło obraca się 
z inną prędkością, niż wynikałoby to z prędkości poruszania się 
statku powietrznego. Jeżeli poślizg nie występuje, czyli prędkość 
liniowa środka koła jest równa prędkości obwodowej koła, to koło 
porusza się ruchem jednostajnym lub pozostaje w bezruchu. Sche-
mat koła hamowanego i toczącego się swobodnie przedstawiono na 
rysunkach 2 i 3. [5] 

 
Rys. 2. Schemat ruchu obrotowego koła toczącego się swobodnie, 
VU = VF 

 
Rys. 3. Schemat ruchu obrotowego koła hamowanego, VU < VF 

 
Zjawisko poślizgu istnieje, gdyż opona nie jest obiektem ideal-

nie sztywnym, w związku z czym może się odkształcać. W trakcie 
hamowania statku powietrznego fragmenty opony w przedniej czę-
ści strefy styku opony z nawierzchnią są rozciągane, a w tylnej 
strefie - ściskane. Wynika to z naprężeń, jakie powstają w momen-
cie hamowania. Owe naprężenia mogą powstać tylko pod warun-
kiem zaistnienia siły tarcia pomiędzy oponą, a nawierzchnią. [5] 

W stanie spoczynku siła tarcia jest zawsze równa wypadkowej 
sił zewnętrznych działających w kierunku równoległym do płaszczy-
zny styku obiektów. Wynika to z pierwszej zasady dynamiki Newto-
na. Dla uproszczenia dalszych zapisów, wspomnianą wypadkową 
sił zewnętrznych określać się będzie jako siła zewnętrzna.  

Siła tarcia zależy od dwóch parametrów: wartości siły nacisku 
jednego ciała na drugie oraz współczynnika tarcia. W przypadku 
tarcia statycznego, kiedy obiekty pozostają nieruchome względem 
siebie współczynnik tarcia jest stały. [7] 

Ogólny wzór na maksymalną siłę tarcia ma postać: 

NT   (2) 

gdzie:  
T - wartość siły tarcia [N], 
µ - wartość współczynnika tarcia, 
N - wartość siły nacisku jednego obiektu na drugi [N]. 
 
W chwili, gdy wartość sił zewnętrznych przekroczy maksymal-

ną wartość siły tarcia obiekty zaczynają przemieszczać się wzglę-
dem siebie ruchem jednostajnie przyspieszonym (druga zasada 
dynamiki Newtona). Aby obiekty poruszały się względem siebie 
ruchem jednostajnym wystarczy w trakcie ich ruchu zrównoważyć 
siłę tarcia siłą zewnętrzną (jest to zgodne z pierwszą zasadą dyna-
miki Newtona).  

W przypadku tarcia dynamicznego współczynnik tarcia zmienia 
się wraz ze zmianą prędkości przemieszczania się obiektów wzglę-
dem siebie Obliczając siłę tarcia dynamicznego stosuje się wartość 
współczynnika tarcia zmienną w funkcji prędkości. Wzór na siłę 
tarcia dynamicznego przedstawia się następująco: 

 

NvT k )(   (3) 

 
gdzie:  
T - wartość siły tarcia [N], 
µk(v) - wartość współczynnika tarcia w ruchu jako funkcja pręd-

kości względnej między obiektami, 
N - wartość siły nacisku jednego obiektu na drugi [N]. 
 
Podczas hamowania statku powietrznego jego hamulce gene-

rują moment hamowania (MH), który przenoszony jest na obwód 
koła, a to z kolei powoduje powstanie między oponą a nawierzchnią 
drogi siły hamowania. Schemat sił działających na koło przedsta-
wiono poniżej (Rys. 4.).  

 
Rys. 4. Schemat sił działających na hamujące koło, gdzie:  
MH - moment hamujący generowany przez hamulce, T - siła tarcia 
równoważąca moment hamujący, N - siła nacisku koła, v - prędkość 
środka koła w kierunku wzdłużnym 
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Aby samolot poruszał się ruchem opóźnionym, to siły hamowa-
nia muszą zostać zrównoważone przez siłę tarcia. W momencie, 
gdy siły hamowania przewyższają siły tarcia koło zaczyna się śli-
zgać po nawierzchni, w wyniku czego pilot traci częściowo, bądź 
całkowicie kontrolę nad maszyną. Dlatego dąży się do uzyskania jak 
największej siły tarcia. 

Siła nacisku statku powietrznego w trakcie hamowania jest 
w przybliżeniu stała niezależnie od nawierzchni lotniskowej po jakiej 
się porusza. Z tego stwierdzenia oraz ze wzoru (2) wynika, że aby 
zwiększyć wartość siły tarcia należy zwiększyć współczynnik tarcia. 
Od strony eksploatacji statku powietrznego będzie to dobranie 
odpowiedniej mieszanki gumy, kształtu opony oraz bieżnika. Od 
strony konstrukcji nawierzchni lotniskowej będzie to zastosowanie 
odpowiedniego materiału oraz uzyskanie odpowiedniej makrotekstu-
ry przy zachowaniu pozostałych parametrów nawierzchni, jak na 
przykład równość czy nośność. Pod kątem eksploatacji nawierzchni 
należy zadbać o czystość drogi startowej ze względu na obecność 
zanieczyszczeń jak i przeciwdziałanie zjawisku oblodzenia. 

Wartość współczynnika tarcia koła samolotu o nawierzchnię 
lotniskową określa się zamiennie jako szorstkość nawierzchni. 
Szorstkość nawierzchni zależy od wielu czynników. Najbardziej 
istotne z nich to rodzaj materiału, z jakiego wybudowano na-
wierzchnię, odpowiednia makrotekstura, zawilgocenie, obecność 
zanieczyszczeń czy środków do odladzania nawierzchni w czasie jej 
zimowego utrzymania. Aby zapewnić bezpieczeństwo 
i niezawodność statków powietrznych podczas wykonywania opera-
cji lotniczych na najwyższym poziomie, należy prowadzić okresowe 
badania szorstkości nawierzchni lotniskowych. Ma to szczególne 
znaczenie w okresie zimowego utrzymania nawierzchni lotnisko-
wych, podczas występowania opadów atmosferycznych oraz pano-
wania ujemnej temperatury powietrza. Z tego też względu powstały 
dokumenty regulujące rzeczone badanie. 

2. WYMAGANIA 

Międzynarodowe dokumenty lotnicze podają wartości współ-
czynnika tarcia, jakim powinny odpowiadać nawierzchnie elemen-
tów funkcjonalnych lotniska, aby możliwe było prowadzenie na nich 
operacji lotniczych zachowując bezpieczeństwo i niezawodność 
statków powietrznych. Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa 
Cywilnego (International Civil Aviation Organization - ICAO) opra-
cowała dokument Doc. 9137 AN/898 Airport Service Manual Part 2 - 
Pavement Surface Conditions [2], w którym podaje wymagania jakie 
powinna spełniać nawierzchnia lotniskowa pod względem współ-
czynnika tarcia. Wymagania te zostały podane także w Załączniku 
14 ICAO [4], w AC 150/5320-12C FAA [3] oraz w polskiej normie 
obronnej NO-17-A501:2015 Nawierzchnie lotniskowe. Badanie 
szorstkości [1]. Wartości współczynnika tarcia zawarte w powyż-
szych dokumentach przedstawiono w tabeli 1. Wymagania określają 
minimalne wartości współczynnika tarcia dla nowoprojektowanych 
nawierzchni lotniskowych, wartości współczynnika tarcia dla eksplo-
atowanych nawierzchni lotniskowych, po przekroczeniu których 
należy podjąć działania naprawcze oraz minimalne wartości gra-
niczne współczynnika tarcia poniżej których nawierzchnia jest nie-
zdatna do prowadzenia operacji w polu naziemnego ruchu lotnicze-
go. Wymienione powyżej dokumenty zawierają tabelę przedstawia-
jącą ocenę skuteczności hamowania na zaśnieżonych i pokrytych 
lodem nawierzchni lotniskowych w zależności od zmierzonego 
współczynnika tarcia. Ocenie przypisana jest cyfra kodu raportowa-
na pilotom statków powietrznych w celu oszacowania przez nich 
możliwości hamowania statku powietrznego. Powyższe parametry 
przedstawiono w tabeli 2. 

 
 
 
 

Tab. 1. Zestawienie urządzeń pomiarowych stosowanych do badania szorstkości  
nawierzchni lotniskowych i wartości średnie wymaganych współczynników tarcia [1] 

Urządzenie 
pomiarowe 

Opona 
testowa Prędkość 

pomiarowa 

Grubość 
filmu wod-

nego 

Współczynnik tarcia 

Typ Ciśnienie 
Wartości projektowe dla 

nowych nawierzchni 
Wartości do planowania 

działań naprawczych 
Wartości minimalne 

(graniczne) 

 [-] [kPa] [km/h] [mm] [-] [-] [-] 

 
Przyczepa 
Surface Friction 
Tester (ASFT) 

B 700 65 1,0 0,70 0,50 0,40 

B 700 95 1,0 0,60 0,40 0,32 

 
Przyczepa 
Mu-meter 

A 70 65 1,0 0,72 0,52 0,42 

A 70 95 1,0 0,66 0,38 0,26 

 
Przyczepa 
Skiddometer 

B 210 65 1,0 0,82 0,60 0,50 

B 210 95 1,0 0,74 0,47 0,34 

 
Przyczepa 
RUNAR 

B 210 65 1,0 0,69 0,52 0,45 

B 210 95 1,0 0,63 0,42 0,32 

 
Pojazd Airport 
Surface Friction 
Tester (ASFT) 

B 700 65 1,0 0,70 0,50 0,40 

B 700 95 1,0 0,60 0,40 0,32 

 
Pojazd Surface 
Friction Tester 

B 210 65 1,0 0,82 0,60 0,50 

B 210 95 1,0 0,74 0,47 0,34 

 
Pojazd Runway 
Friction Tester 

B 210 65 1,0 0,82 0,60 0,50 

B 210 95 1,0 0,74 0,54 0,41 

 
Pojazd TATRA 
Friction Tester 

B 210 65 1,0 0,76 0,57 0,48 

B 210 95 1,0 0,67 0,52 0,42 
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Tab. 2. Zestawienie wartości współczynników tarcia  
i oceny skuteczności hamowania dla zaśnieżonych 

 i pokrytych lodem nawierzchni lotniskowych [1] 

Współczynnik tarcia 
z pomiarów 

Ocena skuteczności 
hamowania 

Cyfra kodu 

0,40 i więcej Dobra 5 

0,39 - 0,36 Średnia do dobrej 4 

0,35 - 0,30 Średnia 3 

0,29 - 0,26 Średnia do złej 2 

0,25 i mniej zła 1 

 
Wymaga się, żeby współczynnik tarcia dla drogi startowej po-

dawać oddzielnie dla każdej jednej trzeciej jej długości. W celu 
ułatwienia przekazywania informacji o charakterystyce tarcia, części 
te nazywa się odpowiednio A, B oraz C, przy czym jako część A 
określa się część drogi startowej posiadającą najniższą liczbę toż-
samości. Przekazując informację o charakterystyce tarcia pilotowi 
lądującego statku powietrznego części drogi startowej identyfikuje 
się jako część pierwszą, drugą i trzecią począwszy od jednej trzeciej 
części drogi startowej widzianej z kierunku lądowania. 

Norma obronna nakazuje okresowo poddawać badaniu szorst-
kości nawierzchnie lotniskowe będące w użytkowaniu. Częstotli-
wość pomiarów współczynnika tarcia należy ustalić na poziomie 
umożliwiającym identyfikację elementów funkcjonalnych lotniska 
pod kątem minimalnych wartości współczynnika tarcia w celu podję-
cia działań naprawczych. Częstotliwość powinna być uzależniona 
od typu przyjmowanych statków powietrznych, ilości wykonywanych 
operacji lotniczych, rodzaju nawierzchni lotniskowej, warunków 
atmosferycznych oraz wymagań w zakresie eksploatacji nawierzch-
ni. Częstotliwość pomiarów nie powinna być niższa niż jedno bada-
nie na trzy miesiące. Ponadto badania powinny być przeprowadzo-
ne za każdym razem, gdy zachodzi podejrzenie, że nawierzchnia 
drogi startowej może być śliska, w szczególności w przypadku 
wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, jak na 
przykład intensywne opady deszczu. Dodatkowo, badanie szorstko-
ści nawierzchni lotniskowej należy przeprowadzać każdorazowo po 
usunięciu gumy, pochodzącej z opon statków powietrznych. 
W Polsce praktykuje się usuwanie gumy kilka razy w ciągu roku, 
w zależności od ilości operacji startów i lądowań na danym obiekcie 
lotniskowym. 

3. URZĄDZENIA DO BADANIA SZORSTKOŚCI 

Polska norma obronna [1] podaje jakie urządzenia należy sto-
sować do pomiaru współczynnika tarcia. Według przytoczonego 
dokumentu badania szorstkości nawierzchni lotniskowych należy 
wykonywać urządzeniami umożliwiającymi ciągły pomiar współ-
czynnika tarcia między kołem poruszającego się statku powietrzne-
go a nawierzchnią lotniskową. Ponadto, urządzenie powinno speł-
niać wymogi dotyczące opony pomiarowej oraz układu zraszające-
go nawierzchnię. Szczegółowe parametry opony pomiarowej, 
uwzględniające typ opony oraz odpowiadające im wartości ciśnie-
nia, zawiera dokument [2]. 

W większości przypadków badania wykonuje się aparaturą 
wymienioną w AC 150/5320-12C FAA [3], Doc. 9137 ICAO [2], 
Załączniku 14 ICAO [4] oraz w tablicy 1 normy [1], aczkolwiek 
wspomniana norma dopuszcza wykorzystanie urządzenia BVS-1 
lub ręcznego, przenośnego testera szorstkości T2Go w przypad-
kach, gdy wymiary geometryczne ocenianej nawierzchni elementu 
funkcjonalnego lotniska uniemożliwiają pomiar standardową apara-
turą. 

Na Polskich obiektach lotniskowych najpopularniejszymi urzą-
dzeniami do pomiaru współczynnika tarcia są urządzenie ASFT 
zamontowane na autonomicznym pojeździe (Rys. 5) oraz przyczepa 
ASFT T-10 ciągnięta za pojazdem (Rys. 6). Obydwa urządzenia 
umożliwiają ciągły liniowy pomiar współczynnika tarcia pomiędzy 
nawierzchnią lotniskową, a wzorcowym kołem samolotu z prędko-
ścią 65 lub 95 km/h. Wyposażone są w zbiornik na wodę oraz me-
chanizm zwilżający nawierzchnię do osiągnięcia wymaganego 
w normach filmu wodnego o grubości nie mniejszej niż 1 mm.  

 

 
Rys. 5. Pojazd ASFT 

 
Rys. 6. Przyczepa ASFT T-10 będąca na wyposażeniu Zakładu 
Lotniskowego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (ITWL) 

 
Rys. 7. Pomiar szorstkości nawierzchni płyty postoju samolotów 
przy użyciu urządzenia T2Go będącego na wyposażeniu Zakładu 
Lotniskowego ITWL. 

 
Mniejsze elementy funkcjonalne lotniska uniemożliwiające po-

miar przy prędkości 65 lub 95 km/h można badać używając urzą-
dzenia BVS-1 lub ręcznego przenośnego testera szorstkości T2Go 
(Rys. 7). W chwili obecnej znaczenie aparatury badawczej BVS-1 
maleje na poczet T2Go. T2Go umożliwia ciągły pomiar współczyn-
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nika tarcia przy niskich prędkościach, a odpowiednia korelacja 
między wynikami uzyskanymi przy użyciu przyczepy ASFT T-10 
pozwala na odniesienie się do wymagań zawartych w podanych 
wcześniej dokumentach. 

Punktowy pomiar współczynnika tarcia jest możliwy przy użyciu 
wahadła angielskiego. Wynik daje pewien obraz, jaki poziom współ-
czynnika tarcia charakteryzuje badaną nawierzchnię, aczkolwiek 
odnosi się on do konkretnego punktu, w przeciwieństwie do wcze-
śniej przedstawionych urządzeń umożliwiających ciągły pomiar 
liniowy. Obecnie wahadło jest stosowane głównie w ramach badań 
laboratoryjnych, a w terenie stanowi jedynie dodatkowe porównanie 
do wyników uzyskanych innymi metodami. Kryteria dla wskaźnika 
SRT otrzymanego z badania wahadłem angielskim znane są tylko 
dla nawierzchni drogowych. 

4. WSPÓŁCZYNNIK TARCIA A RODZAJ NAWIERZCHNI 

Badania współczynnika tarcia przeprowadzono na trzech 
obiektach lotniskowych o różnej nawierzchni. Obiekty zostały ozna-
czone jako Obiekt I, Obiekt II i Obiekt III. Badania obejmowały od-
cinki elementów funkcjonalnych lotniska o długości 100 m, wyłącza-
jąc odcinki niezbędne do rozpędzenia i wyhamowania pojazdu 
z urządzeniem badawczym. Obiekt I posiadał zarówno nawierzchnię 
sztywną z betonu cementowego, jak i nawierzchnię półsztywną 
z górnymi warstwami z betonu asfaltowego. Nawierzchnie na tym 
obiekcie były eksploatowane przez długi czas, w wyniku czego 
większość wymagała już remontu. Obiekt II posiadał nawierzchnię 
sztywną z betonu cementowego w trakcie eksploatacji w bardzo 
dobrym stanie technicznym. Obiekt III miał nową nawierzchnię 
sztywną z betonu cementowego. Na wszystkich elementach prze-
prowadzono badania za pomocą przyczepy pomiarowej ASFT T-10 
stosując zalecenia normy [1]. Badania wykonano przy dwóch pręd-
kościach pomiarowych 65 i 96 km/h. W trakcie badania przed koło 
pomiarowe podawano wodę w sposób automatyczny, utrzymując 
ciśnienie na poziomie zapewniającym grubość filmu wodnego mini-
mum 1 mm. Dodatkowo wykonano pomiary na suchej nawierzchni. 
Uśrednione wyniki z pomiarów dla każdego analizowanego przy-
padku przedstawiono na wykresach (Rys. 8-11).  

Wykres na rysunku nr 8 przedstawia zmienność współczynnika 
tarcia na długości 100 m drogi startowej dla czterech przypadków - 
nawierzchnia z betonu asfaltowego przy prędkości pomiarowej 
65 km/h, nawierzchnia z betonu asfaltowego przy prędkości pomia-
rowej 96 km/h, nawierzchnia z betonu cementowego przy prędkości 
65 km/h oraz nawierzchnia z betonu cementowego przy prędkości 
96 km/h. Z przeprowadzonych badań wynikają zależności widoczne 
na pierwszy rzut oka. W każdym przypadku wyniki pomiarów współ-
czynnika tarcia przy prędkości pomiarowej 96 km/h, dla tego same-
go rodzaju nawierzchni, były niższe niż te wykonane przy prędkości 
65 km/h. Pokrywa się to z przedstawioną wcześniej teorią dotyczą-
cą zmienności wartości współczynnika tarcia dynamicznego 
w funkcji prędkości. Wraz ze wzrostem prędkości współczynnik 
tarcia maleje osiągając przy pewnej prędkości wartość minimalną. 

Druga zależność wynikająca z przeprowadzonych badań 
wskazuje na wyższe wartości współczynnika szorstkości dla na-
wierzchni wykonanej z betonu asfaltowego w porównaniu z na-
wierzchniami z betonu cementowego. Wskazana różnica może 
wynikać z bardziej rozbudowanej makrotekstury nawierzchni 
z betonu asfaltowego, jak również z różnic w mikroteksturze filmu 
asfaltowego otaczającego kruszywo i w mikroteksturze zaczynu 
cementowego na powierzchni elementu. 

Na kolejnych dwóch wykresach (Rys. 9 i Rys. 10) przedstawio-
no przebieg współczynnika tarcia na analizowanym odcinku na-
wierzchni przy prędkości pomiaru 65 km/h. Pierwszy wykres odnosi 
się do pomiaru na mokrej nawierzchni, drugi do tych samych odcin-
ków badawczych, ale o nawierzchni suchej. Zaprezentowano wyniki 
porównując trzy obiekty o różnym czasie eksploatacji (Obiekt I - 
stara nawierzchnia wymagająca remontu, Obiekt II - nawierzchnia 
w trakcie eksploatacji w bardzo dobrym stanie technicznym, Obiekt 
III - nowa nawierzchnia lotniskowa, świeżo oddana do użytku). 
W przypadku badania przeprowadzonego na suchej nawierzchni 
wyniki są zbliżone, aczkolwiek starsze nawierzchnie wykazują nieco 
gorsze parametry szorstkości. Efekt ten uwydatnia się, gdy na-
wierzchnię zwilżymy wodą i możemy go zaobserwować na rysunku 
nr 9, gdzie linia Obiektu I przechodzi znaczenie poniżej dwóch 
pozostałych. 

Ostatni wykres (Rys. 11) zamieszczony został w celu pokaza-

  
 

Rys. 8. Przebieg zmienności współczynnika tarcia dla drogi startowej o nawierzchni z betonu cementowego oraz dla drogi startowej  
o nawierzchni z betonu asfaltowego przy dwóch prędkościach pomiarowych 
 

 
 

Rys. 9. Przebieg zmienności współczynnika tarcia wyznaczony na mokrej nawierzchni z betonu cementowego przy prędkości 65 km/h 
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nia jak zmieniają się wartości współczynnika tarcia w różnych wa-
runkach pomiaru przeprowadzonego na jednym z badanych odcin-
ków. Wyniki uzyskane na suchej nawierzchni są wyższe niż te 
uzyskane na nawierzchni mokrej, a różnice wynikające z prędkości 
pomiaru są nieduże. W przypadku pomiaru na mokrej nawierzchni 
różnice wynikające z prędkości pomiaru są już większe, przy czym 
wykres współczynnika tarcia uzyskanego przy przejeździe z pręd-
kością 96 km/h przebiega najniżej. 

PODSUMOWANIE 

Dowiedziono, że wartość współczynnika tarcia zmienia się 
w zależności od prędkości poruszania się statku powietrznego po 
nawierzchni lotniskowej. Wartość współczynnika maleje wraz ze 
wzrostem prędkości samolotu. Ponadto, współczynnik tarcia jest 
różny dla innych konstrukcji nawierzchni lotniskowych. Nawierzch-
nie zbudowane z betonu asfaltowego wykazują nieco wyższą 
szorstkość niż nawierzchnie wykonane z betonu cementowego, lecz 
w przypadku tych drugich zależy to w główniej mierze od wieku 
nawierzchni i jakości ich makrotekstury. Także wpływ zanieczysz-
czeń, w tym przede wszystkim wody, na obniżenie wartości współ-
czynnika tarcia jest znaczący. 

Podsumowując współczynnik tarcia ma istotne znaczenie dla 
bezpieczeństwa i niezawodności statków powietrznych w trakcie 
wykonywania naziemnych operacji lotniczych. Aby utrzymywać 
wartość analizowanego parametru na odpowiednim poziomie, za-
rządca obiektu powinien regularnie przeprowadzać badania szorst-
kości, w szczególności w przypadkach podejrzenia, że nawierzchnia 
może być śliska, np. w trakcie opadów atmosferycznych lub wystą-
pienia ujemnych temperatur. 
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Friction characteristics of airport pavements  
in terms of aircraft operations security 

One of the basic parameters characterizing the surface 

of airport pavement is friction factor. This parameter is im-

portant for safety and reliability of airport pavement in the 

context of flight operations conducting in the airfield area. 

The phenomenon of friction allows the transfer of braking 

forces from airplane wheels on the airfield pavement. There-

fore, it is important to ensure proper friction characteristics 

of the airport pavement surface. 

Paper discussed the impact of the surface friction factor 

on safety and reliability of flight operations. Attention was 

paid to the influence of friction between the aircraft wheel 

and airfield pavement surface on aircraft safety during the 

stay in the airfield movement area. The article contains 

a review of the existing requirements for the evaluation of 

friction factor, resulting both from the international docu-

ments and the Polish standards of defense and collection of 

devices to surface friction testing. The dependence of pave-

ment type on friction factor values at different speeds and 

measuring conditions are performed. 
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Rys. 10. Przebieg zmienności współczynnika tarcia wyznaczony na suchej nawierzchni z betonu cementowego przy prędkości 65 km/h 
 

 
Rys. 11. Przebieg zmienności współczynnika tarcia wyznaczony dla nawierzchni z betonu cementowego przy różnych warunkach pomiaru 

 


