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BADANIA WSPÓŁCZYNNIKA RESTYTUCJI  

W ELEMENCIE UKŁADU ZAWIESZENIA POJAZDU 

 

W artykule przedstawiono stanowisko do badań procesu uderzenia przegubu kulistego, występującego w zawieszeniach 

pojazdów samochodowych. Za pomocą tego stanowiska można zbadać zachowanie się uszkodzonego przegubu kulistego (z 

luzem), a mianowicie oszacować współczynnik restytucji w przypadku uderzenia prostego, środkowego dla par różnych mate-

riałów. 

 

WSTĘP 

W zawieszeniach pojazdów samochodowych występuje szereg 
elementów, które decydują o jego sprawności technicznej. Jednym 
z newralgicznych elementów zawieszenia pojazdu jest przegub 
kulisty, w którym wraz ze wzrostem zużycia (zwiększanie się szko-
dliwego luzu) narasta zjawisko uderzenia. W badaniach symulacyj-
nych układów zawieszenia pojazdów ważną rolę pełni znajomość 
współczynnik restytucji dla danych obciążeń oraz zmiennych luzów. 
Dla przegubu kulistego można wyznaczyć współczynnik restytucji 
korzystając z zagadnienia uderzenia dwóch ciał. 

Zagadnienie uderzenia dwóch ciał przedstawiono na (rysunku 
1) [1]. 

 
Rys. 1. Schemat uderzenia prostego dwóch ciał 
 

Przebieg uderzenia (rysunek 1) można podzielić na dwie fazy: 
– pierwsza faza trwa od chwili zetknięcia  dwóch ciał do momentu 

wyrównania się prędkości V1  i V2, w tym czasie narastają od-
kształcenia kontaktowe ciał oraz siły ich wzajemnego oddziały-
wania R, 

– druga faza (od chwili wyrównania się prędkości dwóch ciał), 
gdzie maleją siły wzajemnego oddziaływania do zera. 
Z zasady zachowania pędu masy i popędu siły otrzymujemy 

równania: 
pierwsze ciało drugie ciało  
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gdzie: S', S"- impuls siły R w 1 oraz 2 fazie, m1, m2 – masa ciał, u – 
wspólna prędkość obu ciał, V1, V2 – prędkość ciał przed uderze-

niem, V1*, V2* - prędkość ciał po uderzeniu, τI – czas trwania I fazy, 
 τ – całkowity czas uderzenia. 

Na podstawie hipotezy Poissona: 

SkS
'"

  
(3) 

gdzie: k – współczynnik restytucji, k<0,1>, uderzenie idealnie sprę-
żyste k=1 (S’’=S’), uderzenie idealnie plastyczne k=0 (S’’=0). 

Rozważając szczególny przypadek odbicia się ciała od nieru-
chomego podłoża (rysunek 2), 

 
Rys. 2. Schemat swobodnego spadania i odbicia się ciała od sprę-
żystej powierzchni 
 
przy uwzględnieniu w równaniach (1) – (3), że V2 = V2* = 0 oraz  
m2 = ∞, otrzymamy wyrażenie na prędkość ciała po uderzeniu: 

VkV 1

*

1


 (4) 

Z zasady zachowania energii mechanicznej, V1* oraz V1 opisane są 
wzorami: 

hgV  21
 

 hgV 21
 (5) 

gdzie: g – przyspieszenie ziemskie, h, h* - odpowiednio wysokość 
spadania i odbicia ciała. 
 

Wykorzystując wzory (4) oraz (5) otrzymuje się wzór na współ-
czynnik restytucji: 
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1. STANOWISKA DO BADAŃ WSPÓŁCZYNNIKA 
RESTYTUCJI 

Aby zbadać współczynnik restytucji przegubu kulistego zawie-
szenia zbudowano stanowiska (rysunek 3÷4). W pierwszej koncep-
cji stanowiska do badań procesu uderzenia (współczynnika restytu-
cji) (rysunek 3) wyzwalanie układu, a tym samym rozpoczęcie pro-
cesu uderzenia realizowane było poprzez ,,wyzwalacz” mechanicz-
ny (5) uruchamiany ręcznie. Prowadzenie całego układu realizowa-
ne było przez tuleję ślizgową (4). Przemieszczenie całego układu 
pod działaniem obciążenia (2) rejestrowane było za pomocą pomia-
ru przyspieszenia czujnikiem (3). Rozwiązanie to powodowało 
wprowadzenie zbyt dużych zakłóceń w postaci tarcia (na tulei pro-
wadzącej) oraz zbyt małej powtarzalności warunków początkowych 
rozpoczęcia procesu uderzenia.  

  
Rys.  3. Schemat oraz realizacja pierwszej koncepcji stanowiska do 
badań współczynnika restytucji: 1- Badany element zawieszenia 
(przegub kulisty),  2- obciążenie, 3- czujnik przyspieszenia, 4- tuleja 
prowadząca, 5- wyzwalacz mechaniczny 

 
Ze względu  na powyższe wady konstrukcji rozwiązanie to zo-

stało zastąpione nową koncepcją przedstawioną na rysunku 4.   

  
Rys. 4. Schemat oraz realizacja drugiej koncepcji stanowiska do 
badań współczynnika restytucji: 1- badany element zawieszenia 
(przegub kulisty),  2- obciążenie, 3- czujnik przemieszczenia, 4- 
membrana, 5- element regulujący napięcie membrany, 6- elektro-
magnes, 7- zwora elektromagnesu, 8- szczelina powietrzna. 

 
Na stanowisku do badania procesu uderzenia przegubu kuli-

stego (rysunek 4), element zawieszenia (1) posiada luz (uszkodze-
nie). Przegub badany związany jest na sztywno z ciężarkami (2) i 

odpowiednio obciążany (90,6; 121,5; 152,3; 183,7 N ). Przegub (1) 
wraz z ciężarkami (2) oraz zworą (7) jest unoszony za pomocą 
elektromagnesu (6) na wysokość występującego luzu w badanym 
przegubie (luz regulowany (8) szczeliną powietrzną ,,a”- pomiędzy 
elektromagnesem a zworą). Membrana (4) wraz z elementem regu-
lującym jej napięcie (5) zapewnia prowadzenie całego zespołu. 
Czujnik laserowy (3) rejestruje przemieszczenie pionowe całego 
zespołu. 

2. METODYKA I PRZEBIEG BADAŃ  

W metodyce badań został wykorzystany przedstawiony sposób 
obliczenia współczynnika restytucji  wzór (6), gdzie dla sposobu 
pomiaru na  stanowisku parametr:  
h - odpowiada odległości od czujnika pomiarowego do punktu po-

miarowego podczas działania elektromagnesu gdy zwora jest 
przyciągnięta, 

h* - odpowiada odległości od czujnika pomiarowego do punktu 
pomiarowego gdy elektromagnes jest wyłączony. 
Badania na stanowisku (rysunek 4) były przeprowadzone dla 

sześciu zasymulowanych luzów w przegubie kulistym (3,5; 3,8; 4; 
4,3; 4,7; 4,9mm) oraz czterech wartości obciążenia (90,6; 121,5; 
152,3; 183,7N). Badania rozpoczynają się od umieszczenia prze-
kładki znanej grubości pomiędzy zworą a elektromagnesem oraz 
obciążenia odpowiednią masą przegubu kulistego. Grubości kolej-
nych przekładek zostają tak dobrane, że przy działającym elektro-
magnesie i przyciągniętej zworze uzyskane luzy mają odpowiednie 
znane wartości. Pomiar rozpoczyna się od momentu przyciągnięcia 
zwory przez elektromagnes. Po odczekaniu około 5 sekund nie-
zbędnych do wygaszenia się drgań układu odłączamy napięcie 
zasilające elektromagnes. Przegub kulisty wraz z obciążeniem 
zadanym zostaje poddany procesowi uderzenia. Po zakończeniu 
procesu uderzenia pomiar zostaje zakończony. Pomiary zostały 
przeprowadzone dla każdej z zadanych mas oraz każdego zasymu-
lowanego luzu. 

3. WYNIKI BADAŃ WSPÓŁCZYNNIKA RESTYTUCJI 

Wyniki badań (szacowanie współczynnika restytucji) na stano-
wisku do badania procesu uderzenia przegubu kulistego (rysunek 4) 
dla różnych obciążeń przedstawiają rysunki 5 – 8. 

 
Rys. 5. Proces uderzenia dla obciążenia 90,6N (dla luzu 4,9mm) 
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Rys. 6. Proces uderzenia dla obciążenia 121,5 (dla luzu 4,9mm) 

 

 
Rys. 7. Proces uderzenia dla obciążenia 152,3 (dla luzu 4,9mm) 

 

 
Rys. 8. Proces uderzenia dla obciążenia 183,7 (dla luzu 4,9mm) 

 
Zestawienie wyników badań współczynnika restytucji dla róż-

nych przypadków symulowanych luzów i obciążeń przegubu kuli-
stego przedstawiają rysunki 9 i 10. 

 
Rys. 9. Współczynnik restytucji dla stałych mas i zmiennych luzów 

 
Rys. 10. Współczynnik restytucji dla stałych luzów i zmiennych mas 

PODSUMOWANIE 

Wykorzystanie w nowym stanowisku (rysunek 4) membrany 
prowadzącej zespół obciążający (zamiast tulei ślizgowej) oraz elek-
tromagnesu (zamiast wyzwalacza mechanicznego - ręcznego) 
pozwoliło na wyeliminowanie zakłócenia w postaci tarcia oraz zbyt 
małej powtarzalności warunków początkowych rozpoczęcia procesu 
uderzenia w przegubie kulistym. 

Dla tak zbudowanego stanowiska (rysunek 4) i przeprowadzo-
nych badań dla obciążeń zadanych można przyjąć, że dla konkret-
nego przypadku obciążenia przegubu kulistego i różnych symulo-
wanych luzów (rysunek 9), współczynnik restytucji ma stałą wartość 
oraz współczynnik restytucji rośnie wraz ze wzrostem obciążenia 
(rysunek 9). 

Natomiast dla konkretnego przypadku symulowanego luzu i 
zmiennych mas (rysunek 10), współczynnik restytucji ulega zmianie. 

W procesie uderzenia (rysunek 5 - 8), widoczne jest również 
odkształcenie sprężyste materiału panewki przegubu kulistego ,,a”, 
o różnych wartościach zależnych od obciążenia.  
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Research coefficient of restitution element of the vehicle 
suspension system 

In the article it is presented the research position to 

study the process of hitting of the round joint, which is used 

in the arrangement of bearing car vehicles. Using this posi-

tion it is possible to study the behavior of the broken-down 

round joint (with neutrality), it gives possibility to value the 

coefficient restitution in the case of the straight stick, middle 

for the pairs of different materials. 
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