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MODYFIKACJA STANOWISKA DO BADANIA ZJAWISKA TARCIA  

WYSTĘPUJĄCEGO POMIĘDZY KOŁEM JEZDNYM A NAWIERZCHNIĄ DROGI 

 

W artykule omówiony został projekt realizowany na Politechnice Łódzkiej, którego celem było zaadaptowanie istniejącego 

stanowiska badawczego, tak aby umożliwiało wykonanie pomiaru tarcia (przyczepności) opony przy poślizgu koła jezdnego 

100%. Nawiązano do pojęć takich jak poślizg, siła tarcia (przyczepności) oraz współczynnik przyczepności. Zagadnienia te 

były kluczowe dla określenia warunków jakie zmodyfikowane stanowisko powinno spełniać. Omówiona została dotychczasowa 

konstrukcja stanowiska a następnie przedstawiono wykonane zmiany konstrukcyjne.  

 

WSTĘP 

Jedyna styczność jaką pojazd posiada z nawierzchnią, osiąga-
na jest poprzez koło jezdne. Oczywistym jest, że to właśnie na styku 
nawierzchni z pojazdem zachodzą zjawiska odpowiedzialne za jego 
ruch względem drogi. 

Podstawowym zadaniem opon jest ułatwienie poruszania się 
pojazdu, a więc jego rozpędzania, hamowania oraz zmiany kierunku 
jazdy. Te wszystkie aspekty ruchu osiągane są poprzez zapewnie-
nie odpowiedniej przyczepności opony do jezdni. Przyczepność ta 
ma znaczenie przy rozpatrywaniu ruchu pojazdu w kierunku jego osi 
podłużnej, czyli rozpędzania i hamowania. Tym samym wpływa ona 
na prawidłowe działanie układu napędowego i układu hamulcowe-
go, których ostatecznym etapem funkcjonowania jest wywołanie 
interakcji pomiędzy oponą a nawierzchnią np. w postaci siły tarcia 
mającej wyhamować pojazd. 

Na wartość przyczepności wpływa wiele aspektów. Przede 
wszystkim jest ona ściśle związana z wartościami tzw. współczynni-
ka przyczepności µ, który z kolei zależy m.in. od rodzaju na-
wierzchni, konstrukcji opony, jej stopnia zużycia oraz ciśnienia 
panującego w kole. Współczynnik ten zmienia się również w zależ-
ności od poślizgu. 

Celem prac prowadzonych w Katedrze Pojazdów i Podstaw 
Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej było przystosowanie istnieją-
cego stanowiska pomiarowego do badań siły tarcia występującej 
pomiędzy kołem jezdnym a nawierzchnią drogi podczas procesu 
rozpędzania przy poślizgu koła jezdnego 100%. 

1. PODSTAWY TEORETYCZNE 

W celu zrozumienia specyfiki badań, do przeprowadzenia któ-
rych ma zostać dostosowane stanowisko, należy zapoznać się  
z pewnymi zagadnieniami teoretycznymi. Ich wyjaśnienie stanowi 
bowiem punkt wyjścia do wielu badań, w tym również opisanego  
w niniejszym artykule, co pozwala na wyciągnięcie bogatszych oraz 
bardziej szczegółowych wniosków.  

1.1. Poślizg koła  

Toczenie się koła po jezdni jest możliwe jedynie dzięki istnieniu 
siły tarcia występującej w punkcie styczności koła z nawierzchnią, 
punkt A na Rys.1. To dzięki niej punkt ten nie przesuwa się ruchem 
postępowym, a staje się chwilowym środkiem obrotu koła. Rozkład 

liniowych prędkości poszczególnych punktów koła leżących na linii 
od środka koła do punktu A przebiega jak pokazano na Rys. 1a.  

 

 
Rys. 1. Rozkład prędkości liniowych punktów koła hamowanego  
w ruchu potoczystym: a) bez poślizgu, b) z poślizgiem  [1] 

 
Prędkość w punkcie styczności koła z nawierzchnią jest równa 

zeru, natomiast środek bryły porusza się z prędkością równą iloczy-
nowi prędkości kątowej i promienia koła Tak dzieje się gdy bryła 
toczy się swobodnie. Jednakże kiedy do koła zostanie przyłożony 
moment hamujący bądź napędzający, może powstać wystarczająco 
duża siła na obwodzie bryły, aby „przesunąć” punkt A ruchem po-
stępowym. W takiej sytuacji owa siła musiałaby być większa niż 
tarcie statyczne „utrzymujące” w danej chwili punkt A w miejscu. 
Warunek ten można zapisać w sposób symboliczny jako [1]:  

r*G**M shn,  rX gr  (1) 

gdzie: 
Mn,h – moment napędzający lub hamujący, 
Xgr – graniczne tarcie statyczne działające w punkcie A, 
r – promień koła, 
µs – współczynnik tarcia statycznego występujący między ko-

łem a podłożem, 
G – obciążenie koła. 
 
Kiedy powyższy warunek zostanie spełniony, zostanie przekro-

czona graniczna wartość tarcia statycznego i punkt A zacznie prze-
mieszczać się ruchem prostoliniowym po nawierzchni. Tym samym 
pojawi się poślizg, a wektor vpoś wyrażać będzie prędkość poślizgu 
punktu A. Nowym chwilowym środkiem toczenia stanie się punkt B 
znajdujący się na okręgu o promieniu rt (zwanym promieniem tocz-
nym), jak pokazano na Rys. 1b, a prędkość środka koła wyrażona 
zostanie wzorem [1]:   

tpoś *v+r*=v r  . (2) 
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Wartość promienia wyobrażalnego koła rt zmienia się w grani-
cach od r do ∞, toteż wartości prędkości poślizgowej zawierają się 
w przedziale <0; v>. Wynika z tego, że przy granicznej wartości 
(vpoś)gr=v prędkość kątowa koła wynosi 0, co potocznie określa się 
jako „zblokowanie koła”. 

W przypadku koła napędzanego poślizg również rozpocznie 
się, gdy wypadkowy moment obrotowy działający w środku koła 
przekroczy graniczną wartość tarcia pomnożoną przez promień r. 
Jednak z racji, że wektor siły tarcia X skierowany jest w tej sytuacji 
zgodnie z wektorem prędkości środka koła v punkt styczności A 
zacznie się przemieszczać przeciwnie do ruchu koła, co obrazuje 
wektor prędkości poślizgowej na Rys. 2b. 

 

 
Rys. 2. Rozkład prędkości liniowych punktów koła napędzanego w 
ruchu potoczystym: a) bez poślizgu, b) z poślizgiem  [1] 

 
Jak widać prędkość środka koła jest wyrażona jako [1]: 

tpoś *v-r*=v r  . (3) 

a wartość promienia tocznego zmienia się od r do 0. Wynika stąd, 
że w granicznej sytuacji występowania poślizgu v=rt*ω=0,  
a tym samym (vpoś)gr = rω. Oznacza to, że granicznym przypadkiem 
ruchu potoczystego koła napędzanego z poślizgiem jest obracanie 
się koła wokół własnej osi, nazywane potocznie „buksowaniem”. 

W celu uniknięcia konieczności posługiwania się wymierną 
wielkością, jaką jest prędkość poślizgu wprowadzono pojęcie pośli-
zgu względnego oznaczonego poprzez S. Wyraża on wartość 
poślizgu poprzez liczbę od 0 do 1 lub wielkości procentowe, a okre-
ślony jest za pomocą wzoru [1]: 
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Wartości prędkości poślizgu granicznego zostały już przedsta-
wione powyżej, natomiast prędkość poślizgu w danej chwili można 
wyrazić przekształcając wzory (2) i (3). Tym samym poślizg względ-
ny  odpowiednio dla koła hamowanego Sh i koła napędzanego Sn 
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Widać, że w obydwu przypadkach dla r=rt wartości poślizgu 
względnego wynoszą 0, co pokrywa się z dotychczas zaprezento-
wanymi informacjami na temat ruchu potoczystego bez poślizgu. 
Dla koła hamowanego im bardziej promień toczny zmienia się od  
r do drugiej skrajnej wartości równej ∞ tym większy poślizg jest 
obserwowany. Osiąga on 100%, gdy rt=∞. Natomiast dla koła na-
pędzanego drugą skrajną wartością rt poza r jest promień toczny 
równy 0. Jak wynika z równania (6) przy takich warunkach poślizg 
również osiąga 100%.  

1.2. Przyczepność koła  

W celu przedstawienia konkretnych danych ilościowych doty-
czących zagadnień przyczepności koła szczególnie przy napędza-
niu i hamowaniu konieczne jest przeprowadzenie badań doświad-
czalnych. Są one prowadzone często w oparciu o uproszczony 
model współpracy opony z nawierzchnią. W modelu tym wprowadza 
się bezwymiarowy współczynnik µ, który w przypadku rozważanego 
ruchu koła nie jest już określany mianem współczynnika tarcia tylko 
współczynnika przyczepności. Uzależnia on wypadkową styczną 
reakcję podłoża F od pionowego obciążenia koła Q w następujący 
sposób [2]: 

QF * . (7) 

Podobieństwo powyższego wzoru do wzoru opisującego siłę 
tarcia jest jedynie analogią formalną, gdyż wielkość siły F uwzględ-
nia nie tylko rodzaj będących ze sobą w kontakcie materiałów, ale 
również inne czynniki takie jak kształt bieżnika, chwilowy stan na-
wierzchni lub obecność obcych ciał pomiędzy oponą a nawierzchnią 
[2]. Rozkładając siłę F na składowe x i y układu współrzędnych 
obejmującego rzut koła na jezdnię można otrzymać siłę styczną 
wzdłużną i poprzeczną, a tym samym współczynnik przyczepności 
wzdłużnej µx  i współczynnik przyczepności poprzecznej µy wyrażo-
ne wzorami [2]: 

Q

Fx

x  , (8) 

Q

Fy

y  . (9) 

 
Z racji, że przedmiotem badań w ramach tematu niniejszej pra-

cy jest przyczepność wzdłużna koła ogumionego, w dalszej części 
pracy pominięte zostaną zagadnienia związane ze współczynnikiem 
przyczepności poprzecznej. 

Jedną z najczęstszych form prezentowania wartości współ-
czynnika przyczepności wzdłużnej jest krzywa µx(Sx), która dotyczy 
stanu toczenia się koła, gdy nie działają na nie żadne siły boczne 
[2]. Taką zależność współczynnika przyczepności od poślizgu pre-
zentuje wykres pokazany na Rys. 3. 

 

 
Rys. 3. Wartości współczynnika przyczepności wzdłużnej dla róż-
nych rodzajów nawierzchni: A- suchy asfalt, B- mokry asfalt, C- żwir, 
D- sypki śnieg, E- lód [3] 

 
Współczynnik przyczepności wzdłużnej w przedziale poślizgu 

od 0 do Sx opt.(wartość poślizgu, przy którym µx osiąga maksymalną 
wartość) określa się jako współczynnik przyczepności przylgowej,  
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a jego maksymalną wartość oznacza się jako µx max. Natomiast 
współczynnik przyczepności wzdłużnej dla poślizgu 100% nazywa 
się współczynnikiem przyczepności poślizgowej i oznacza symbo-
lem µx1 [2].  

Pomimo że, jak już zostało wspomniane, jedyną pewną metodą 
określenia współczynnika przyczepności koła są badania doświad-
czalne zostały podjęte próby określenia równania krzywej opisującej 
zależność µx(Sx). Próby te opierały się na dopasowywaniu postaci 
analitycznej danej krzywej do wykresu otrzymanego z badań. Jed-
nym z możliwych do zastosowania równań jest wykorzystana przez 
Instytut Pojazdów PŁ do badania procesów hamowania samochodu 
formuła [2]: 

,
)( 2cS

b
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a
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 dla 0 ≤ Sx  ≤ 1, (10) 

gdzie: 
c= Sx opt., 
a= µx1*(1+ Sx opt)2, 
b= Sx opt*(1+ Sx opt)2 µx1. 
 
Jak widać dla określenia krzywej µx(Sx) według powyższego 

równania konieczna jest znajomość wartości współczynnika przy-
czepności poślizgowej oraz poślizgu, przy którym współczynnik 
przyczepności przylgowej osiąga maksymalną wartość. 

1.3. Model i analiza obciążenia koła badanego  
na Politechnice Łódzkiej  

W celu zaplanowania modyfikacji stanowiska testowego na po-
trzeby obecnych badań, niezbędne było określenie modelu koła, 
który zostanie poddany tym badaniom. Precyzyjne wykonanie tego 
zadania ułatwiło w konsekwencji dobór odpowiednich parametrów 
poszczególnych elementów stanowiska. Na potrzeby prac prowa-
dzonych na Politechnice Łódzkiej przyjęto następujący model ob-
ciążenia koła[6]: 

Do koła zostanie przyłożony moment napędowy powodujący 
jego obrót wokół własnej osi. Jako że konstrukcja stanowiska po-
miarowego uniemożliwia postępowy ruch koła, w konsekwencji 
osiągnięta zostanie wartość 100% poślizgu wzdłużnego. Reakcja 
podłoża Fz wynikającą z zależności kinematycznych koła oraz sprę-
żystych właściwości jego ogumienia będzie przesunięta w stosunku 
do środka obrotu o wartość e. Wartość iloczynu przesunięcia e oraz 
reakcji podłoża Fz określa pierwszy z oporów jaki napotka koło, 
podczas próby jego rozruchu, czyli opór tarcia tocznego. Dodatko-
wym oporem uwzględnionym przy tworzeniu modelu badanego koła 
jest bezwładność bryły i pochodzący z niej moment, którego wartość 
równa jest iloczynowi masowego momentu bezwładności oraz 
przyspieszenia kątowego. Ostatnim z uwzględnionych oddziaływań 
jakiemu podlega koło badawcze jest moment siły przyczepności Fx 
działający w odległości promienia dynamicznego od środka koła. 
Wraz z tą siłą występuje także równoważący ją opór Fop. Z racji że 
pomiary będą odbywały się w zamkniętym pomieszczeniu oraz koło 
będzie unieruchomione, w opracowywaniu jego modelu nie 
uwzględniono sił oporu powietrza. Moment oporowy w łożyskach 
również został pominięty. Model koła badawczego wraz ze wszyst-
kimi uwzględnionymi siłami i momentami został przedstawiony na 
Rys. 4. Użyte w tym modelu oznaczenia odzwierciedlają stan ob-
ciążenia koła omówiony w części teoretycznej niniejszej pracy (patrz 
rozdział 4. 2.), różnią się jednak od oznaczeń tam wprowadzonych, 
gdyż w tym rozdziale rozpatrywany jest model koła badanego, a nie 
model teoretyczny. 

 
Rys. 4. Przyjęty model koła badawczego wraz z obciążeniem [6] 

 
Wartość momentu bezwładności wynikającego z masy koła 

ogumionego został obliczony na podstawie wzoru:  

*kJMb  . (11) 

gdzie: 
Jk – masowy moment bezwładności badanego koła, 

  - przyspieszenie kątowe koła. 

 
Z badań przeprowadzonych dotychczas na omawianym stano-

wisku pomiarowym wynika, że masowy moment bezwładności 
ogumionego koła wraz z tarczą wynosi 0,56 kg*m2 [4]. W celu wy-
konania wstępnej analizy obciążenia koła przyjęto założenia, że 
będzie ono rozpędzane do prędkości kątowej równej około 55 rad/s 
co odpowiada w przybliżeniu prędkości liniowej ok. 50 km/h (przy 
założeniu promienia dynamicznego równego 0,26 m), w czasie 5 
sekund. Na podstawie tych założeń wyliczona wartość momentu 
bezwładności będzie równa: 

NmMb 16,6
5

55
*56,0  . (12) 

Drugim z wyliczonych obciążeń koła jest moment wynikający  
z siły przyczepności Fx. Został on oszacowany przy założeniu, że 
współczynnik przyczepności wzdłużnej µx wynosi 0,9, co zostało 
dobrane na podstawie badań zawartych w [4]. Zmierzono, że  
w punkcie styczności z podłożem ciężar koła wraz z elementami 
wsporczymi wynosi ok. 1150 N. Tym samym, wyliczona wartość siły 
Fx wynosi: 

N 1035=1150*0,9=Fx . (13) 

Przyjmując wartość promienia dynamicznego wskazaną powy-
żej, moment obciążający koło pochodzący od siły przyczepności 
wyniesie: 

269,1Nm0,26* 1035=MFx  . (14) 

Ostatnim z uwzględnionych obciążeń jest moment tarcia tocz-
nego. Do jego oszacowania przyjęto, że wartość współczynnika 
tarcia tocznego e wynosi 5 mm. Wartość ta została dobrana na 
podstawie [4], przy czym w zaprezentowanych tam badaniach koło 
było obciążone znacznie większą siłą pionową Fz przez co należy 
się spodziewać, że przyjęty współczynnik e dla obecnych badań 
będzie zawyżony. Obliczony na podstawie przyjętych założeń mo-
ment tarcia tocznego wynosi: 

NmM t 75,5005,0*1150  . (15) 

Jak widać przy tak dobranych parametrach toczenia koła naj-
mniejszy opór ruchu stanowią tarcie toczne i bezwładność koła. 
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Natomiast największym z wyliczonych oporów w stosunku do mo-
mentu napędowego jest moment siły przyczepności MFx. 

Sumaryczny moment obciążeń koła Mop stanowiący opór dla 
przyłożonego momentu napędowego wynosi: 

NmMMMbM tFxop 281 . (16) 

2. OPRACOWANE STANOWISKO BADAWCZE 

Jak zostało przedstawione na początku niniejszego artykułu ce-
lem prac prowadzonych na PŁ było odpowiednie przekonstruowanie 
stanowiska badawczego tak, aby umożliwiło badanie ogumienia 
koła pod kątem parametrów dotychczas nietestowanych. Podsta-
wowym z nich miał być stan poślizgu 100% w jakim bryła znajduje 
się podczas badań. Dlatego należało się zapoznać z konstrukcją 
oraz możliwościami testowymi stanowiska będącego punktem 
wyjścia dla prowadzonych obecnie prac. 

2.1. Stanowisko będące na wyposażeniu KPiPBM PŁ 

Stanowisko zostało skonstruowane na potrzeby realizacji pro-
jektu pt. „Badania procesu napędu elastycznego koła jezdnego”[4]. 
Projekt obejmował badanie koła w trzech układach. W układzie 
pierwszym badano drgania obwodowe powstające w kole jezdnym. 
Koło pozostawało nieruchome (jego prędkość wzdłużna wynosiła 0), 
natomiast doprowadzany był do niego okresowo zmienny moment 
napędowy, który powodował odkształcenie opony. Zmienność mo-
mentu osiągnięta została poprzez zastosowanie tzw. pulsatora 
momentu napędowego, czyli układu korbowego przymocowanego 
do silnika napędzającego koło. Układ ten powodował ruch wzdłużny 
w kierunku góra-dół dźwigni połączonej z wałem przegubowym 
połączonym z badanym kołem. Odkształcenie ogumienia, zarówno 
obwodowe jak i promieniowe było badane poprzez zastosowanie 
czujników laserowych. Pomiar odkształcenia boku opony odbywał 
się za pomocą czujnika przymocowanego nieruchomo do ramy 
stanowiska oraz ekranu związanego z tarczą badanego koła. Do 
pomiaru odkształcenia pasa bieżnika zastosowano identyczny 
czujnik laserowy również zamocowany do ramy stanowiska, jednak-
że odpowiadający mu ekran został w tym przypadku związany  
z pasem bieżnika opony. Przebieg odkształcenia promieniowego 
wyznaczany był poprzez badanie, również czujnikami laserowymi, 

promienia dynamicznego. W tym wypadku w konstrukcji stanowiska 
zastosowano cztery czujniki rozmieszczone parami po lewej i pra-
wej stronie obręczy koła w pewnej stałej odległości od siebie. Rolę 
ekranu pełniły tutaj dwie listwy pomiarowe, po jednej na każdą parę 
czujników. Promień dynamiczny obliczono jako średnią arytmetycz-
ną wskazań każdego czujnika. Ponadto, w pierwszym układzie 
pomiarowym rejestrowana była także siła reakcji podłoża Fz oraz 
siła przyczepności Fx. Do pomiaru wartości tych sił posłużyły czujni-
ki siły. Miejsce ich montażu jak również schemat konstrukcji całego 
stanowiska służącego do badania koła jezdnego w układzie pierw-
szym został przedstawiony na Rys. 5 [4] [6]. 

W układzie drugim badaniu podlegał proces ruszania pojazdu, 
przy takim napędzaniu koła jezdnego, że pojazd jeszcze nie ruszał 
z miejsca, co oznaczało jego prędkość liniową równą 0. Tym samym 
układ 2 przypominał swoją formą układ 1 z tą różnicą, że nie było 
konieczności wprowadzania koła w drgania poprzez przyłożenie 
pulsacyjnego momentu napędowego. Koło napędzane było poprzez 
moment powstały w wyniku przyłożenia siły na końcu dźwigni napę-
dowej zamocowanej do obręczy koła. W odróżnieniu od układu 1 
tutaj siła zwrócona była tylko w jednym kierunku. Badaniu podlegały 
te same parametry jak w przypadku układu 1 toteż do ich pomiaru 
zostały wykorzystane wspomniane wcześniej urządzenia [4] [6]. 

Układ trzeci umożliwiał badanie procesu ruszania w sytuacji 
gdy pojazd posiadał prędkość liniową większą od 0. W celu realiza-
cji badań stanowisko zostało dość znacznie zmodyfikowane  
w stosunku do układu 1. Wyposażono je m. in. w pneumatyczny 
system napędowy. W układzie 3 wzdłużny ruch badanego koła 
odbywał się po płycie pomiarowej (element 8 na Rys. 5), która 
zawierała nawierzchnię doświadczalną. Koło było napędzane przy 
użyciu siłownika pneumatycznego zasilanego poprzez układ zawo-
rów ze zbiornika sprężonego powietrza. Na końcu siłownika docze-
piona została stalowa lina, którą w drugim końcu nawinięto na bę-
ben połączony na sztywno z osią koła jezdnego. W wyniku aktywacji 
siłownika lina zostaje naprężona i pociągnięta co z kolei powoduje 
obrót bębna, a tym samym koła jezdnego, które następnie wprawia 
w ruch cały wózek badawczy [4] [6]. 

2.2. Modyfikacje stanowiska na potrzeby obecnych badań 

Cechą łączącą wszystkie dotychczasowe konfiguracje stanowi-

 
Rys. 5. Schemat stanowiska służącego do badania koła jezdnego w układzie 1 wraz ze wskazaniem poszczególnych elementów konstruk-
cyjnych;1-badawcze koło jezdne, 2-rama wózka, 3- przegub łączący ramę wózka (2) z ramą pomocniczą (5), 4-przegub mocowania ramy 
wózka (2) do płyty podłogi stanowiska, 5-rama pomocnicza, 6-dźwignia przekazująca napęd od silnika (7) na badawcze koło jezdne, 7-
pulsator momentu napędowego – elektryczny silnik napędowy z układem korbowym, 8-platforma jezdni badawczej, 9-czujnik momentu 
napędowego, 10-czujnik siły pionowej, 11-czujnik siły poziomej, 12-ekran mocowany do bieżnika badanego koła jezdnego, 13-ekran mo-
cowany do tarczy koła, 14-odległościowy czujnik laserowy do pomiaru przemieszczeń kątowych pasa bieżnika, 15-odległościowy czujnik 
laserowy do pomiaru przemieszczeń kątowych tarczy koła jezdnego, 16-odległościowy czujnik laserowy do pomiaru promienia dynamicz-
nego koła, 18-przemiennik częstotliwości (falownik) [4]  
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ska był taki dobór momentu napędowego, aby nie doszło do prze-
kroczenia wartości siły przyczepności wzdłużnej między podłożem  
a oponą. Opisywana w niniejszym artykule konstrukcja wnosi do-
datkowy aspekt, gdyż jej istotą jest przekazanie do badanego obiek-
tu takiego momentu obrotowego, aby siła obwodowa przekroczyła 
siłę przyczepności, a koło obracało się wokół własnej osi, czyli 
mówiąc potocznie „buksowało”. Dotychczasowa konstrukcja stano-
wiska nie przewidywała podłączenia do wału, na którym osadzone 
jest koło jednostki napędowej w taki sposób, aby wprowadzić bada-
ny obiekt w pożądaną fazę ruchu. Jedyną konfiguracją w jakiej 
dotychczas został użyty silnik było wprawianie koła w drgania po-
przez zastosowanie wykorbienia. Ponadto, co nie zostało jeszcze 
powiedziane, silnik będący dotychczas na wyposażeniu stanowiska 
posiadał moment obrotowy 24,7 Nm i prędkość 2800 obr/min. Co 
prawda już w ramach prac nad nową konfiguracją stanowiska został 
wymieniony na inny, dostępny w katedrze silnik wolnoobrotowy  
o momencie 74,6 Nm i prędkości 980 obr/min, jednak jak widać  
z obliczeń przedstawionych w rozdziale 1.3. nawet ta jednostka nie 
umożliwi wprowadzenia koła w stan poślizgu rozwiniętego podczas 
rozpędzania. Tym samym, zagadnieniami projektowymi powstałymi 
podczas realizacji pracy dyplomowej były: 
– sposób zamontowania silnika tak, aby mógł on napędzać bada-

ny obiekt będąc zamocowanym w jednej osi z wałem koła ba-
dawczego, 

– znalezienie sposobu odciążenia koła tak, aby mogło ono osią-
gnąć stan poślizgu 100% przy użyciu samego silnika, 

– znalezienie rozwiązania, które w przyszłości pozwoli badać koło 
bez odciążania go, a nawet przy zastosowaniu dodatkowego 
zewnętrznego obciążenia. 

Konstrukcja stalowa podtrzymująca silnik 

Przy projekcie konstrukcji należało uwzględnić przede wszyst-
kim przybliżoną wysokość na jakiej znajduje się wał podtrzymujący 
badane koło, gabaryty silnika oraz ograniczenia powierzchniowe 
wyznaczonego dla stanowiska obszaru laboratorium. Odległość 
środka czopa silnika od podłoża wynosi 160 mm. Zmierzona odle-
głość osi wału od płyty rowkowanej zamocowanej w podłodze labo-
ratorium wynosi ok 330 mm. Tym samym wysokość całej konstrukcji 
podtrzymującej silnik musi być równa około 170 mm. Jednocześnie 
dystans między czopem silnika a czołem wału koła badawczego 
musi być wystarczający do zamontowania wału przegubowego jako 
elementu pośredniego między silnikiem a wałem koła badawczego 
oraz elementów łączących wały i czop silnika. Z przeprowadzonych 
pomiarów geometrii stanowiska wynikało, że dystans ten powinien 
wynosić minimum 300 mm. Dodatkowo, całkowita długość samego 
silnika wynosi około 612 mm. Zaprojektowanie typowej konstrukcji 
ramowej, używanej np. przy połączeniach osiowych silników  
z reduktorami zgodnie z zasadami przedstawionymi w literaturze, 
np. [5] rozd.18 nie mogła być w tym przypadku zastosowana. Nale-
żało tym samym znaleźć inne rozwiązanie. W opracowaniu projektu 
wzorowano się w pewnym stopniu na rozwiązaniu użytym w kon-
strukcji stanowiska badawczego podczas pomiaru drgań w ogumie-
niu. Rozwiązanie to prezentowało zastosowanie płyty stalowej 
opartej na dwóch ceownikach przymocowanych do podłoża śruba-
mi, jako podstawy dla dalszej konstrukcji zastosowanej wyłącznie 
dla podwyższenia stanowiska. Zdecydowano, że owo podwyższenie 
zostanie zrealizowanie poprzez wspawanie czterech ceowników  
o odpowiedniej długości, czołowo do powierzchni płyty. Konstrukcja 
ta została wzmocniona poprzez wspawanie dodatkowych ceowni-
ków w przestrzeniach pomiędzy pionowymi elementami. Całość 
stworzyła konstrukcję przypominającą typową ramę wsporczą do 
silnika. Na niej zostały umieszczone dwa ceowniki, przykręcone 
śrubami do ramy, stanowiące prowadnice wzdłużne silnika. Układ 

otworów w ramie został zaprojektowany tak, aby prowadnice mogły 
zostać dopasowane do wymaganego rozstawu łap silnika, na wypa-
dek gdyby w przyszłości zdecydowano się na zmianę jednostki 
napędowej. Na prowadnicach został oparty silnik i przymocowany 
za pomocą śrub. Całość widoczna jest na Rys. 6. 

 
Rys. 6. Konstrukcja stalowa podtrzymująca silnik [6] 

Konstrukcja stalowa utrzymująca przeciwwagę koła badawcze-
go 

Odciążenie koła badawczego w wykorzystaniem konstrukcji 
ramowej z zamocowanymi obciążnikami miało być realizowane  
w pierwszej kolejności ze względu na znacznie niższy koszt  
w porównaniu z zastosowaniem motoreduktora, którego zakup 
zaplanowany jest w dalszej przyszłości. Jako masa przeciwwagi 
miały zostać użyte dwa walce stalowe od średnicy 230 mm ważące 
ok. 184 kg i 178 kg. Koło badawcze znajduje się w odległości ok. 
2300 mm od przegubów znajdujących się na końcu ramy, a wokół 
których możliwy jest obrót ramy na skutek powstałego momentu 
odciążającego, co zostało pokazane na Rys. 7. 

 

 
Rys. 7. Schemat stanowiska z naniesioną odległością koła od prze-
gubu mocowania ramy głównej oraz dodaną ramą przeciwwagi [6] 

 
Przy określaniu gabarytów ramy, głównym celem było wyzna-

czenie jej skrajnych położeń tzn. odległości od przegubu lmśr w jakiej 
powinny znajdować się obydwie masy obciążające(gdy zostaną 
zastosowane razem) oraz lm1, gdy zastosowany zostanie pojedyn-
czy walec o masie 184 kg. Do obliczeń przyjęto moment obrotowy 
przyłożony do koła równy 75 Nm, współczynnik przyczepności przy 
poślizgu 100% równy 0,6 oraz przedstawione powyżej masy ob-
ciążników. Dodatkowo, założono, że koło będzie wprawiane w ruch 
ponad nawierzchnią jezdni (poprzez podwieszenie końca ramy 
stanowiska do podnośnika suwnicowego), a następnie opuszczane 
kiedy już osiągnie nominalną moc i prędkość obrotową, a tym sa-
mym nominalny moment obrotowy. Obliczenia zostały zawarte  
w [6], natomiast ich wyniki wynoszą lmśr=0,425 m oraz lm1=0,836 m. 
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Rys. 8. Konstrukcja ramy przeciwwagi (kolor szary), dodatkowo: 
fragment ramy głównej (kolor żółty) oraz obciążniki stalowe (kolor 
czerwony) [6] 

 
Rama (patrz Rys. 8) została skonstruowana z ceowników go-

rącowalcowanych o rozmiarze C80x45 i połączona jest z ramą 
główną poprzez jedną belkę poprzeczną oraz dwie pary krótszych 
ceowników stanowiących dodatkowe wsparcie i punkty mocowania. 
Ceowniki wzdłużne zostały skręcone wraz z belką poprzeczną oraz 
ramą główną prętem gwintowanym M16 oraz dodatkowo czterema 
śrubami M10 z ceownikami wsporczymi. Rama została wyposażona  
w możliwość trzystopniowej regulacji odległości ciężarów odciążają-
cych koło od przegubów mocowania ramy głównej, poprzez umożli-
wienie mocowania belek wzdłużnych w trzech różnych położeniach 
do ceowników wsporczych. Ceowniki te dodatkowo zostały przymo-
cowane do ramy głównej, gdyż ich położenie się nie zmienia, nato-
miast będzie działał na nie moment gnący pochodzący od obciążni-
ków. 

Motoreduktor 

Motoreduktor stanowi stałe połączenie silnika z reduktorem, 
czyli jest samodzielnym gotowym wyrobem mechanicznym, na który 
składa się jedna bądź kilka przekładni zębatych o stałym przełoże-
niu umieszczone w korpusie. Urządzenie to ze względu na zwarte 
ułożenie poszczególnych stopni przekładni posiada mniejsze gaba-
ryty niż na przykład przekładnie pasowe, co czyni je wygodniejszym 
w zastosowaniu. Zajmuje ono niewiele miejsca nie tracąc jednocze-
śnie na przełożeniu, a dodatkowo stanowi jednolitą całość, dzięki 
czemu nie ma konieczności projektowania oddzielnej przekładni  
i dobierania do niej silnika [5] [7]. Motoreduktory znajdują się  
w ofertach wielu firm. W każdej z ofert można znaleźć kilkadziesiąt 
jednostek zróżnicowanych pod względem rodzaju, mocy, prędkości 
wyjściowej oraz momentu. W katalogu podane są także gabaryty 
danych urządzeń. Dzięki tak szerokiej ofercie bez trudu można 
dobrać odpowiedni do danej potrzeby motoreduktor. W przypadku 
stanowiska pomiarowego służącego do przeprowadzenia badań 
omawianych w niniejszej pracy dyplomowej urządzenie powinno 
spełniać następujące warunki: 
– posiadać moment napędowy w granicach 300-380 Nm (przy 

założeniu, że koło nie będzie odciążane przeciwwagą, a wręcz 
dociążane dodatkową masą umieszczoną w pobliżu koła), 

– prędkość obrotową w granicach 240 – 270 obr/min, co symulo-
wałoby warunki poślizgu 100% przy ruszaniu z miejsca rzeczy-
wistym pojazdem, 

– wykonanie łapowe w celu zamocowania motoreduktora zamiast 
silnika na ramie opisanej wcześniej, 

– gabaryty pozwalające na umieszczenie motoreduktora w miej-
scu, w którym obecnie znajduje się silnik. 

Jak już zostało powiedziane zakup oraz zainstalowanie moto-
reduktora na stanowisku pomiarowym planowany jest w dalszej 
przyszłości, dlatego żaden konkretny producent ani model nie został 
jeszcze wybrany. 

3. BADANIA WERYFIKUJĄCE POPRAWNOŚĆ 
DZIAŁANIA STANOWISKA 

Po zakończeniu przebudowy stanowiska konieczne było wyko-
nanie badań w celu sprawdzenia poprawności działania wszystkich 
elementów, począwszy od elementów konstrukcyjnych, a skoń-
czywszy na czujnikach. Badania były wykonywane w oparciu  
o następującą procedurę: koniec ramy głównej utrzymującej badany 
obiekt został uniesiony za pomocą podnośnika, tak, aby koło mogło 
obracać się swobodnie bez oporu tarcia powodowanego przez 
nawierzchnię. Na falowniku została ustawiona częstotliwość 45 Hz, 
a następnie koło zostało wprawione w ruch. W programie FlexCirc 
odbierającym dane z czujników została ustawiona częstotliwość 
próbkowania oraz czas pomiaru 10 000 Hz i 5s. W momencie roz-
poczęcia pomiaru przyciskiem „Pomiar” przez jedną osobę, druga 
zaczęła opuszczać koło do momentu aż linka zamocowana do 
podnośnika zwisała swobodnie na ramie głównej, co oznaczało, że 
koło wywiera pełen nacisk na nawierzchnię. Podczas pomiaru moż-
na było zaobserwować wydzielanie się dymu spod opony, dał się 
słyszeć hałas (nie będący jednak piskiem) oraz czuć było woń 
palonej gumy. Po zakończeniu pomiaru rama główna wraz z kołem 
zostały ponownie uniesione, tak by koło znowu mogło obracać się 
swobodnie. Należało jednak pamiętać by wysokość na jakiej znala-
zło się koło nie była zbyt duża, gdyż przy większych kątach pochy-
lenia wału przegubowego wpada on w drgania co może być niebez-
pieczne dla stanowiska i osób znajdujących się w jego pobliżu. 
 

Po przeprowadzonych pomiarach wyniki zostały zapisane  
w formie plików txt, a następnie poddane opracowaniu w programie 
Microsoft Excel. Wyniki zaimportowane bezpośrednio z plików 
tekstowych posiadały formę niewygładzoną, w której większość 
punktów w danej chwili mieściła się w obrębie pewnej wartości, 
natomiast pojawiały się też wyniki wyraźnie odbiegające od główne-
go przebiegu. Forma ta przypominała wykresy szumów w akustyce. 
W celu wygładzenia wyników badań posłużono się narzędziem 
programu Microsoft Excel jakim jest linia trendu typ średnia rucho-
ma. Dzięki tej opcji możliwe jest pokazanie ogólnego wzorca lub 
trendu poprzez wyrównanie fluktuacji danych. Do niektórych wykre-
sów została również dobrana linia trendu typu wielomian stopnia 4. 
Ponad linią trendu zostało umieszczone równanie funkcji opisującej 
linię, co umożliwiło później obliczenie dokładnej wartości jaką 
przedstawia wykres wielomianu dla danego argumentu. Z racji, że 
wszystkie wykresy sporządzane były w funkcji czasu, równania linii 
trendu pozwalały wyznaczyć wartość danego parametru w zależno-
ści od przyjętej chwili t. Wykres siły przyczepności otrzymany na 
podstawie danych z pomiaru został przedstawiony na Rys. 9. War-
tości liczbowe współczynnika przyczepności obliczone na podstawie 
równania linii trendu wzrastają od ok. 0,7 (w czasie kiedy koło wy-
warło już pełen nacisk na nawierzchnię), do maksymalnej wartości 
0,94 kiedy opona jest już nagrzana. Ciekawym zjawiskiem jest 
późniejszy spadek wartości współczynnika do ok. 0,8, pomimo że 
koło cały czas spoczywa pełnym ciężarem na podłożu. Przypuszcza 
się że ma to związek z przekroczeniem pewnej temperatury ogu-
mienia, co skutkuje właśnie spadkiem współczynnika przyczepno-
ści. Nie zostało to jednak potwierdzone badaniami.  
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PODSUMOWANIE 

– Projekt zakładał przekształcenie dostępnego stanowiska pomia-
rowego i zaadaptowanie go do celów przedstawionych na po-
czątku artykułu, co zostało osiągnięte. 

– Na obecnym etapie stanowisko badawcze umożliwia przepro-
wadzenie badań, jednakże przy mniejszym obciążeniu koła niż 
w rzeczywistości, co związanie jest z niewystarczającym mo-
mentem obrotowym jaki osiąga silnik zastosowany przy kon-
strukcji stanowiska. 

– Otrzymane wartości współczynnika przyczepności pomiędzy 
kołem a jezdnią, korespondują z danymi znajdującymi się  
w źródłach literaturowych (np. źródło dla Rys. 3), natomiast 
spadek współczynnika w końcowej fazie pomiaru można wyja-
śnić postępującym nagrzewaniem się ogumienia, co należy po-
twierdzić dodatkowymi badaniami uwzględniającymi pomiar 
temperatury opony. 

– Dalsza rozbudowa stanowiska badawczego powinna objąć 
zastosowanie motoreduktora jako napędu koła badanego, w ce-
lu umożliwienia rozruchu koła bezpośrednio z podłoża oraz za-
stosowanie czujnika temperatury, w celu określenia wpływu na-
grzewania się ogumienia na otrzymywane wartości współczyn-
nika przyczepności. 
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Modification of the stand for the measurement of friction 
phenomenon between tire and road 

Paper discussed the project realized at the Lodz Univer-

sity of Technology which aim was to adapt already existing 

test stand so that it enables measurements of the tire friction 

(tire adhesion) during 100% slippage conditions. Firstly, 

several terms connected directly with the topic of wheel (as 

the combination of tire and rim) and its kinematics were 

presented including slippage, friction force and adhesion 

(friction) coefficient of the tire. They were crucial from the 

point of view of the conditions that the rebuilt stand shall 

fulfill. Secondly, the already existing stand was described. 

This part of the work included description of three different 

configurations of the stand existing so far. Three different 

phases of the wheel’s motion together with the phenomena 

accompanying them that were tested on the stand were also 

presented. The last stage concerned the project part itself and 

included construction of the frame holding the electric motor 

and the balance frame holding the mass which reduces the 

wheel pressure force on the road. Finally, when the test stand 

in new configuration was ready, validating measurements 

were performed. As the result, it was concluded that rebuilt 

measuring construction enable one to examine the friction 

phenomenon between tire and road during 100% slippage. 

The obtained values of the friction coefficient were corre-

sponding to the expected ones. Some interesting dependen-

cies were also observed, for instance presumable influence of 

the increasing (over some value) tire temperature during 

measurement on friction coefficient. However, to validate it 

some modifications in the test stand construction are recom-

mended for the future. 
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Rys. 9. Wykres zmiany siły przyczepności w funkcji czasu [6] 
 


