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BADANIA DO�WIADCZALNE INTENSYWNEGO 
PRZYSPIESZANIA CI�GNIKA SIODŁOWEGO 

W UJEMNYCH TEMPERATURACH 
OTOCZENIA (BADANIA ROZPOZNAWCZE) 

Streszczenie 
W okresie zimowym cechy kinematyczne ruchu pojazdu zdeterminowane s� zmiennymi 

zewn�trznymi warunkami nawierzchni i otoczenia wpływaj�cymi na współczynnik przyczepno�ci. 
Czynniki zewn�trzne oddziałuj� na obszar styku koła z nawierzchni� w dwojaki sposób: zmieniaj�c 
wła�ciwo�ci nawierzchni oraz oddziałuj�c na mechaniczne wła�ciwo�ci samej opony. Zmiana 
parametrów współpracy opona nawierzchnia powoduje zmiany uzyskiwanych przyspiesze�, a w 
konsekwencji mo�liwo�� wydłu�enia drogi hamowania pojazdu. Przyspieszenie pojazdów ci��arowych, 
szczególnie w warunkach ujemnych temperatur, uzale�nione jest nie tylko od obci��enia pojazdy ale 
równie� cech �rodowiskowych jak i stanu i rodzaju nawierzchni. W artykule przedstawiono próby 
intensywnego przyspieszania ci�gnika siodłowego. 

WST�P 
W okresie zimowym na obszarze Polski spotyka si� ró�norodne warunki drogowe zale�ne 

zarówno od parametrów �rodowiskowych jak i parametrów samej nawierzchni. W 
rzeczywistych warunkach mo�liwych do napotkania na drogach publicznych, stan 
nawierzchni a tym samym współczynnik przyczepno�ci mo�e by� ró�ny w zale�no�ci od 
poło�enia geograficznego, warunków zabudowy okolicy, oraz wyst�puj�cej lokalnie 
infrastruktury [1, 3, 4, 5].  

Brak szczegółowych informacji o wpływie zewn�trznych czynników �rodowiskowych 
powoduje, �e istnieje konieczno�� prowadzenia cyklicznych bada� eksperymentalnych w 
ró�nych stanach nawierzchni i otoczenia i oceny wpływu tych warunków na uzyskiwane 
przyspieszenia wzdłu�ne pojazdu. W artykule przedstawiono wyniki bada� do�wiadczalnych 
pomiarów intensywnego przyspieszania ci�gnika siodłowego w warunkach ujemnej 
temperatury i suchej nawierzchni. 

1. METODYKA I PRZEBIEG BADA�
Celem bada� był pomiar warto�ci przyspiesze� wzdłu�nych ci�gnika siodłowego marki 

MAN 18.440, rok produkcji 2006 (Rys. 1).  
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Rys. 1. Widok pojazdu badawczego z aparatur� pomiarow� podczas bada� 21.12.2012

Pojazd był uzbrojony w aparatur� badawcz� firmy Analog Devices typu ADIS 16385 
składaj�c� si� z trzech czujników przyspiesze� i trzech piezo�yroskopów zintegrowanych w 
jeden układ pomiarowy. Aparatura pomiarowa była zamontowana wewn�trz kabiny pojazdu 
na bocznej szybie nad lewymi drzwiami. Do akwizycji i archiwizacji danych słu�ył przeno�ny 
komputer z dedykowanym do czujników oprogramowaniem (Rys. 2). Wykorzystywana 
aparatura pomiarowa cechuje si� niepewno�ci� pomiaru na poziomie 2% [2, 6, 7]. 

Rys. 2. Widok okna programu do akwizycji i archiwizacji danych pomiarowych

Próby badawcze przeprowadzono w grudniu 2012 roku. Testy drogowe wykonano na 
drodze bez przejazdu umieszczonej wzdłu� drogi dwu jezdniowej ł�cz�cej Pozna� z 
Komornikami. Droga wybrana do bada� jest drog� o znikomym nat��eniu ruchu. Podczas 
prowadzenia testów nie pojawił si� na niej �aden samochód ani pieszy, co umo�liwia 
bezpieczne wykonywanie bada� do�wiadczalnych bez nara�ania przypadkowych osób 
postronnych. W trakcie bada� wykonano 10 przejazdów z wykorzystaniem opon 
regenerowanych. Badania polegały na intensywnym rozp�dzaniu pojazdu ze startu 
zatrzymanego (bez i ze zmian� biegu) na drodze około 70 metrów, a nast�pnie intensywnym 
hamowaniu do zatrzymania. Uzyskane charakterystyki intensywnego hamowania 
przedstawiono w [ 

2. CHARAKTERYSTYKA POJAZDU BADAWCZEGO 
Pojazdem testowym był ci�gnik siodłowy MAN 18.440, rok produkcji 2006 wyposa�ony 

w opony regenerowane o rozmiarze 315/60 R22,5. Ci�gnik siodłowy posiada manualn� 16-to 
biegow� skrzyni� biegów i umo�liwia przebywanie w kabinie 2 osób podczas ruchu pojazdu. 
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Samochód jest wykorzystywany do transportu towarów na terenie kraju i europy i w ci�gu 
roku przeje�d�a około 100 000 km. Podczas testów pojazd nie był obci��ony naczep�.  

3. WARUNKI BADA�
Nawierzchni� badawcz� była sucha nawierzchnia asfaltowa (Rys. 3.). Pojazd badawczy 

poruszał si� po niej, w ten sposób, �e próby pomiarowe były wykonywane jednokierunkowo. 
Wzdłu�ne nachylenie nawierzchni wynosiło około 1%.  

Rys. 3. Widok nawierzchni podczas bada� w grudniu 2012r.

Wykonane pomiary zostały podzielone na 3 grupy. Pierwsz� stanowiły pomiary 
�rodowiskowe, drug� pomiary zwi�zane z oponami, a trzeci� próby intensywnego 
przyspieszania i hamowania. W badaniach wykorzystywano opony regenerowane o rozmiarze 
315/60 R22,5. Cało�� pomiarów została przeprowadzona w nast�puj�cych etapach: 
1. pomiary �rodowiskowe (temp. otoczenia, wilgotno��, ci�nienie atmosferyczne, temp. 

punktu rosy, temp. nawierzchni drogi), 
2. pomiary opon (twardo�� boku opony, twardo�� bie�nika, temp. boku opony, temp. 

bie�nika, ci�nienie powietrza wewn�trz opon), 
3. 5 prób intensywnego przyspieszania i hamowania od startu zatrzymanego do ponownego 

zatrzymania, 
4. powtórzenie pomiarów �rodowiskowych, 
5. powtórzenie pomiarów opon z wył�czeniem badania ci�nienia powietrza wewn�trz opon, 
6. 5 kolejnych prób intensywnego przyspieszania i hamowania od startu zatrzymanego do 

ponownego zatrzymania, 
7. powtórzenie pomiarów �rodowiskowych, 
8. powtórzenie pomiarów opon wraz z badaniem ci�nienia powietrza wewn�trz opon. 

4. WYNIKI POMIARÓW

Tab. 1. Wyniki pomiarów etapu 1 (pomiary przed próbami drogowymi)
Temperatura otoczenia -4,6oC 
Wilgotno�� 60,1% 
Ci�nienie atmosferyczne 1010,5 hPa 
Temperatura punktu rosy -10,4oC 
Temperatura nawierzchni drogi -7,2oC (cie�) 
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Tab. 2. Wyniki pomiarów etapu 2 (pomiary przed próbami drogowymi)
Twardo�� boku opony [oShore’a] PL  68/69/71 PP  70/70/68 

TL  72/73/73 
(zew. bli�niak) 

TP  65/72/71 
(zew. bli�niak) 

Twardo�� bie�nika [oShore’a] PL  69/66/67 PP  69/67/69 
TL  64/66/66 

(zew. bli�niak) 
TP  63/62/62 

(zew. bli�niak) 
Temperatura boku opony PL  +13 oC PP  +2,8 oC 

TL  +3,8oC 
(zew. bli�niak) 

TP  -6,2 oC 
(zew. bli�niak) 

Temperatura bie�nika PL  +3,6oC PP  +4,6 oC 
TL  -1,4 oC 

(zew. bli�niak) 
TP  -1,6 oC 

(zew. bli�niak) 
Ci�nienie powietrza wewn�trz opon PL  6,3 BAR PP  6,9 BAR 

TL  6,0 BAR 
(zew. bli�niak) 

TP  6,8 BAR 
(zew. bli�niak) 

Gł�boko�� bie�nika [mm] PL  7,59/10,5/7,77 PP  3,63/3,26/5,29 
TL  10,16/10,39/10,40 

(zew. bli�niak) 
TP  14,58/13,44/13,98 

(zew. bli�niak) 

Wykonano 5 prób intensywnego przyspieszania i hamowania od startu zatrzymanego do 
ponownego zatrzymania. W ka�dej próbie dodatkowo przebyta przez pojazd droga była 
mierzona przymiarem wst�gowym. Charakterystyki przyspiesze� pojazdu oraz pr�dko�ci 
k�towe zwi�zane z ruchami bryły nadwozia mierzono i archiwizowano na dysku komputera 
za pomoc� układu pomiarowego firmy Analog Devices ADIS16385.

Tab. 3. Wyniki pomiarów etapu 3 z oponami regenerowanymi
Numer próby Całkowita długo�� drogi (od startu do zatrzymania) 

zmierzona przymiarem wst�gowym  
1      100,05 m 
2      100,82 m 
3      97,55 m 
4      94,50 m 
5      97,10 m 

Tab. 4. Wyniki pomiarów etapu 4 (wykonane po 5 próbach drogowych)
Temperatura otoczenia -4,2oC 
Wilgotno�� 66,1% 
Ci�nienie atmosferyczne 1010,4 hPa 
Temperatura punktu rosy -8,8oC 
Temperatura nawierzchni drogi -5,4 oC  (sło�ce)     -7,0 oC  (cie�) 
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Tab. 5. Wyniki pomiarów etapu 5 (wykonane po 5 próbach)
Twardo�� boku opony [oShore’a] PL  72/72/65 PP  69/69/70 

TL  70/72/72 
(zew. bli�niak) 

TP  72/71/73 
(zew. bli�niak) 

Twardo�� bie�nika [oShore’a] PL  65/66/67 PP  68/68/67 
TL  65/65/69 

(zew. bli�niak) 
PT  64/64/62 

(zew. bli�niak) 
Temperatura boku opony PL  +10,8 oC Pomiar 

od 
strony 
sło�ca 

PP  +1,4 oC Pomiar 
od 

strony 
cienia 

TL  +8,6 oC 
(zew. bli�niak) 

TP  -4,8 oC 
(zew. bli�niak) 

Temperatura bie�nika PL  +4,4 oC PP  +1,8 oC 
TL  -1,2 oC 

(zew. bli�niak) 
`TP  -2,0 oC 

(zew. bli�niak) 

Tab. 6. Wyniki pomiarów etapu 6 z oponami regenerowanymi
Próba Całkowita długo�� drogi (od startu do zatrzymania) 

zmierzona przymiarem wst�gowym 
6      100,30 m 
7      96,70 m 
8      97,70 m 
9      102,30 m 
10      113,00 m 

Tab. 7. Wyniki pomiarów etapu 7 (wykonane po 10 próbach drogowych)
Temperatura otoczenia -3,7oC 
Wilgotno�� 63,7% 
Ci�nienie atmosferyczne 1010,0 hPa 
Temperatura punktu rosy -8,4 oC 
Temperatura nawierzchni drogi -6 oC  (sło�ce)     -9 oC  (cie�) 

Tab. 8. Wyniki pomiarów etapu 8 (wykonane po 10 próbach)
Twardo�� boku opony [oShore’a] PL  64/62/60 PP  60/62/66 

TL  64/72/60 
(zew. bli�niak) 

TP  63/66/67 
(zew. bli�niak) 

Twardo�� bie�nika [oShore’a] PL  66/62/65 PP  66/65/64 
TL  63/74/64 

(zew. bli�niak) 
TP  62/66/56 

(zew. bli�niak) 
Temperatura boku opony PL  +12,8 oC PP  +3,8 oC 

TL  +9,2 oC 
(zew. bli�niak) 

TP  -3,6 oC 
(zew. bli�niak) 

Temperatura bie�nika PL  +6,0 oC PP  +3,4 oC 
TL  +1,6 oC 

(zew. bli�niak) 
TP  -0,8 oC 

(zew. bli�niak) 
Ci�nienie powietrza wewn�trz opon PL  6,0 BAR PP  6,4 BAR 

TL  6,0 BAR 
(zew. bli�niak) 

TP  6,5 BAR 
(zew. bli�niak) 

5. ANALIZA WYNIKÓW POMIARÓW INTENSYWNEGO 
PRZYSPIESZANIA 
Podczas bada� do�wiadczalnych pojazd przyspieszał zarówno ze zmian� biegów jak i bez 

zmiany. Przykładowe charakterystyki uzyskanych przyspiesze� przedstawiono na rysunku 4. 
Kierowca pojazdu podczas klasycznej eksploatacji w procesie przyspieszania posługuje si�
wielokrotn� zmian� biegów. Spowodowane jest to mi�dzy innymi ekonomi� jazdy. 
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Uzyskiwane w takim przypadku przyspieszenia oscyluj� około 22
s
m , jednak�e czasy zmiany 

biegów istotnie wpływaj� na osi�gan� pr�dko�� maksymaln� w porównaniu z procesem 
rozp�dzania bez zmiany biegu w podobnym czasie. 

   

   

   
Rys. 4. Przykładowe przebiegi przyspiesze�, pr�dko�ci i drogi dla przyspieszania pojazdu z i bez 

zmiany biegów

We wszystkich próbach pomiarowych, w testach, w których nast�powała zmian biegów 
podczas przyspieszania pojazdu odnotowano uzyskiwanie mniejszych pr�dko�ci w zadanych 
chwilach czasowych w porównaniu z przyspieszaniem bez zmiany biegu. Dla 6-ciu prób 

wykonanych ze zmian� biegu uzyskana pr�dko�� maksymalna wynosiła od 14,15 do 15,65
s
m

. W porównaniu z wykonanymi 4-ma próbami przyspieszania bez zmiany biegu pr�dko��

maksymalna w tych próbach wynosiła od 16,78 do 19,5
s
m . 

PODSUMOWANIE
Wykonane w grudniu 2012 roku próby pomiarowe intensywnego przyspieszania ci�gnika 

siodłowego MAN 18.440 stanowi� baz� rozpoznawcz� cech kinematycznych pojazdu w 
zdeterminowanych warunkach drogowych. Przeprowadzone testy przedstawiaj� ró�nic�
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zachowania si� pojazdu dla dwóch stylów jego rozp�dzania. Uzyskane wyniki umo�liwiaj�
równie� analiz� czasów narastania i opadania charakterystyki podczas zmiany biegu. 

Wykonana analiza statystyczna wykazała, i� �aden z uzyskanych wyników nie był 
obarczony bł�dem grubym, a wszystkie wyniki nie przekroczyły rozrzutu niepewno�ci na 
poziomie 1,7%. 

Przedstawione w artykule testy wymagaj� cyklicznych powtórze�, co umo�liwiłoby 
okre�lenie wpływu warunków zewn�trznych na parametry ruchu samochodu ci��arowego.  

"Projekt nr N N509 544540 został sfinansowany ze �rodków Narodowego Centrum Nauki". 

Podzi�kowania dla Dawida Przydanek, Krzysztofa Pastusiak oraz Adriana Wichłacz za 
bezpo�redni� pomoc w realizacji bada� z wykorzystaniem ci�gnika siodłowego. 

Dzi�kuj� firmie MDS Transsped. Transport mi�dzynarodowy i spedycja za udost�pnienie pojazdu 
do bada� drogowych. 
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EXPERIMENTAL STUDY OF INTENSIVE 
ACCELERATION TRUCK UNIT IN SUB-ZERO 

TEMPERATURES (RECONNAISSANCE STUDY)  

Abstract 
In winter, the kinematic characteristics of motion are determined by variables the external 

conditions and environmental surface that affect the coefficient of friction. The external factors affect 
the contact area with the road wheels in two ways: by changing the properties of the surface and 
affecting the mechanical properties of the tire itself. Changing the tire-surface interaction parameters 
obtained acceleration will change and, consequently, the possibility of extending the stopping distance 
of the vehicle. Speeding vehicles, especially under conditions of subzero temperatures, depends not 
only on vehicles but also the load of the environmental features as well as the state and the type of 
surface. This paper presents the trial of intensive acceleration truck. 
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