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INTERPRETACJA WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWYCH  

NAWIERZCHNI DROGOWYCH I LOTNISKOWYCH  

NA PODSTAWIE POMIARU WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA 

 

W artykule omówiony został problem interpretacji własności przeciwpoślizgowych nawierzchni na podstawie pomiaru 

współczynnika tarcia. Opisano wymagania stawiane nawierzchniom lotniskowym na polskich lotniskach. Artykuł zwraca  

uwagę na warunki pomiaru oraz czynniki wpływające na otrzymane wyniki badań. Zaprezentowano wyniki pomiarów  

wykonanych na jednym z polskich obiektów lotniskowych przy użyciu urządzenia ASFT (Airport Surface Friction Tester). 

 

WSTĘP 

Z powodu wysokich kosztów społecznych obecnie bardzo duży 
nacisk kładzie się na bezpieczeństwo. Ma to miejsce w niemal 
każdym aspekcie życia. Dotyczy to także transportu, zarówno lądo-
wego, jak i powietrznego czy chociażby morskiego. O poprawę 
warunków bezpieczeństwa zabiega się na każdym kroku. Dla więk-
szości ludzi takie poczynania w pierwszej kolejności przywodzą na 
myśl wszelkiego rodzaju czynne systemy bezpieczeństwa instalo-
wane w środkach transportu i jest to niewątpliwie dobre skojarzenie. 
Natomiast warunki bezpieczeństwa zależą również od wielu innych 
czynników. Dla przykładu można wymienić chociażby bariery dro-
gowe, obszary bezpieczeństwa, znaki informacyjne i ostrzegawcze 
oraz wiele innych. Wspomniane zabezpieczenia należą do syste-
mów biernych i dotyczą transportu lądowego. W transporcie po-
wietrznym i morskim również ma się do czynienia z licznymi syste-
mami bezpieczeństwa, zarówno czynnymi jak i biernymi. Na ich 
temat można by się długo rozpisywać, natomiast przedmiotowa 
praca skupia się na transporcie lądowym oraz powietrznym, 
w szczególności dotyczy transportu drogowego oraz lotniczego 
w naziemnym polu manewrowym. 

W statkach powietrznych oraz w pojazdach kołowych spotyka 
się różnego rodzaju systemy wspomagające operatora (pilota lub 
kierowcę) w utrzymaniu założonego toru jazdy (ESP, TC itp.). Istnie-
ją także dobrze znane systemy skracające drogę hamowania (np. 
ABS) lub zapobiegające poślizgowi w trakcie ruszania (np. ASR). 
I tu pojawia się jeden niezwykle istotny czynnik, który warunkuje 
sens istnienia wspomnianych systemów. Nawet najbardziej wyrafi-
nowane zabezpieczenia nie zadziałają poprawnie, jeśli nie zapewni 
się odpowiedniej relacji między kołem a nawierzchnią, po której się 
porusza. Aby możliwe było przyspieszenie lub wyhamowanie pojaz-
du, czy chociażby zmiana jego kierunku jazdy, siły powstające 
w układach sterowania muszą zostać przeniesione przez koło na 
nawierzchnię. Przeniesienie tych sił zapewnia zjawisko tarcia, 
o którym mowa w niniejszym artykule. 

Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na sposoby interpretacji 
wyników pomiaru współczynnika tarcia nawierzchni lotniskowych 
i drogowych oraz związane z tym problemy.  

1. PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WŁASNOŚCI 
PRZECIWPOŚLIZGOWE NAWIERZCHNI  

1.1. Współczynnik tarcia  

Podstawowym parametrem charakteryzującym właściwości 
przeciwpoślizgowe nawierzchni jest współczynnik tarcia. I w tym 
miejscu pojawia się pierwszy znak zapytania. Otóż współczynnik 
tarcia jest parametrem charakteryzującym tak samo nawierzchnię 
jak i oponę pomiarową, gdyż tarcie występuje na styku tych dwóch 
obiektów. Przyjmując, że opona pomiarowa ma stałe własności, 
możemy porównać między sobą różne rodzaje nawierzchni, których 
własności się różnią. Tylko czy z całą pewnością możemy stwier-
dzić, że każda opona o deklarowanych przez producenta parame-
trach będzie dokładnie taka sama? 

Tarcie jest zjawiskiem, które występuje na styku powierzchni 
dwóch obiektów. Powierzchnie stykających się obiektów nie mogą 
być idealnie gładkie. Jest to warunek, aby siły mogły zostać prze-
niesione. Jak nie trudno sobie wyobrazić, w rzeczywistości taka 
sytuacja nie ma możliwości zaistnienia, gdyż powierzchnia każdego 
ciała, nawet jeśli tego nie widać, jest chropowata. Właściwość ta 
utrudnia ruch ciał stykających się ze sobą. [2] 

W trakcie ruchu pojazdu po nawierzchni obserwuje się różne 
rodzaje tarcia. Pojawią się tu siły, zarówno tarcia tocznego (ruch 
obrotowy koła), jak i tarcia ślizgowego (ruch liniowy). Duże znacze-
nie dla kontroli poruszającego się pojazdu ma tarcie ślizgowe, za-
równo statyczne jak i dynamiczne. Żeby uniknąć ślizgu koła po 
nawierzchni, w danej chwili punkt na obwodzie koła, stykający się  
z powierzchnią nawierzchni, musi pozostawać względem niej  
w stanie spoczynku. W tym przypadku działa tarcie ślizgowe sta-
tyczne. W momencie, gdy wartość prędkości liniowej na obwodzie 
koła jest różna od wartości prędkości liniowej jego środka w kierun-
ku wzdłużnym, pojawia się zjawisko poślizgu względnego. W takim 
przypadku działa tarcie ślizgowe dynamiczne. 

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 [1]. 

Ogólny wzór na maksymalną siłę tarcia ma postać:  

NT   (1) 

gdzie:  
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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 )(  (2) 

gdzie:  
T - wartość siły tarcia [N], 
µk(v) - wartość współczynnika tarcia w ruchu jako funkcja prędkości 
względnej między obiektami, 
N - wartość siły nacisku jednego obiektu na drugi [N]. 

Wartość współczynnika tarcia koła o nawierzchnię określa się 
zamiennie, jako szorstkość nawierzchni. Szorstkość nawierzchni 
zależy od wielu czynników. Najbardziej istotne z nich to rodzaj 
materiału, z jakiego wybudowano nawierzchnię, odpowiednia ma-
krotekstura, zawilgocenie, obecność zanieczyszczeń czy środków 
do odladzania nawierzchni w czasie jej zimowego utrzymania. 

1.2. Tekstura nawierzchni 

Właściwością mającą bezpośredni związek z współczynnikiem 
tarcia jest tekstura nawierzchni oraz opony. Wyróżniamy dwa rodza-
je tekstury: 
– mikrotekstura - tekstura o głębokości do 0,5 mm, 
– makrotekstura - tekstura o głębokości powyżej 0,5 mm. 

Obie wyżej wymienione właściwości determinują właściwości 
przeciwpoślizgowe nawierzchni. Makrotekstura umożliwia odpłynię-
cie wody i zanieczyszczeń z nawierzchni oraz umożliwia „zahacze-
nie” opony o nawierzchnię, natomiast mikrotekstura daje chropowa-
tość nawet na gładkiej dla obserwatora powierzchni. O ile makro-
tekstura jest przedmiotem badań normowych i wymagań eksploata-
cyjnych na nawierzchniach zarówno drogowych, jak i lotniskowych, 
o tyle mikrotekstura traktowana jest po macoszemu. Obydwa para-
metry, mimo iż są ważne dla właściwości przeciwpoślizgowych 
nawierzchni, to nie wymagają ciągłego sprawdzania, gdyż w koń-
cowym rozrachunku to współczynnik tarcia ma decydujące znacze-
nie przy kontroli właściwości przeciwpoślizgowych. 

Makroteksturę nawierzchni standardowo bada się metodą łaty 
piaskowej. Z uwagi na szybkie tempo rozwoju technologicznego 
powstają coraz to nowsze metody badań. Zaawansowane skanery 
umożliwiają precyzyjne skanowanie nawierzchni i obliczanie wyni-
ków w sposób ciągły w trakcie przejazdu zestawem pomiarowym. 
Przykładem takich urządzeń może być używany w Polsce system 
LCMS. [3] 

2. WYMAGANIA DLA NAWIERZCHNI LOTNISKOWYCH 
WG AKTUALNYCH PRZEPISÓW 

Wymagania dotyczące szorstkości nawierzchni lotniskowych 
wraz z charakterystyką metod pomiaru zostały opisane w wielu 
międzynarodowych oraz krajowych dokumentach. Podstawowe  
z nich, uznane za obowiązujące na całym Świecie to [7], [5] oraz [6]. 
Powyższe dokumenty powstały na bazie wieloletnich doświadczeń 
oraz badań. 

Zgodnie z zaleceniami [5], nawierzchnię lotniskową pod wzglę-
dem szorstkości ocenia się według pięciostopniowej skali. W tabeli 
nr 1 przedstawiono ocenę skuteczności hamowania wraz z odpo-
wiadającą jej cyfrą kodu. 

Należy zaznaczyć, że powyższe parametry dotyczą nawierzch-
ni w trakcie sezonu zimowego, gdy drogi w rejonie naziemnego pola 
manewrowego pokryte są ubitym śniegiem i lodem. Ocena „dobra” 
oznacza, że pilot lądujący na tej nawierzchni nie napotka większych 
trudności w utrzymaniu kierunku lub hamowaniu. Im ocena niższa, 
tym nawierzchnia staje się bardziej niebezpieczna i obiekt wymaga 
podjęcia działań umożliwiających bezpieczne wykonywanie operacji 
lotniczych. 

Omawiany dokument wyszczególnia dwa graniczne poziomy 
współczynnika tarcia przy badaniu szorstkości nawierzchni lotni-
skowych: 
– poziom współczynnika tarcia, poniżej którego należy rozpocząć 

czynności naprawcze; 
– minimalny poziom współczynnika tarcia, poniżej którego należy 

opublikować informację, że zwilżona droga startowa może być 
śliska. 
 
Tab. 1. Ocena skuteczności hamowania na podstawie wartości 

współczynnika tarcia [5]  
Wartość 

współczynnika tarcia 
z pomiarów terenowych 

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 

 
Mając na uwadze różnorodność testerów szorstkości dopusz-

czonych do pomiarów współczynnika tarcia nawierzchni lotnisko-
wych (określonych przez ICAO i FAA), Instytut Techniczny Wojsk 
Lotniczych (ITWL) opracował polską Normę Obronną [4], w której 
ujednolicono metodykę pomiaru szorstkości oraz wskazano typy  
i rodzaje urządzeń dopuszczonych do badania szorstkości  
nawierzchni lotniskowych na rodzimych obiektach lotniskowych. 
Zestawienie urządzeń pomiarowych stosowanych do badania 
szorstkości nawierzchni lotniskowych i wartości średnie wymaga-
nych współczynników tarcia według [4], przedstawiono poniżej  
w tabeli nr 2. 

Polska norma opracowana na potrzeby użytkowników i zarząd-
ców wojskowych obiektów lotniskowych stosowana jest z powodze-
niem i zawiera najważniejsze informacje wynikające z dokumentów 
międzynarodowych. Dokument ten nierzadko znajduje zastosowa-
nie także przez zarządców cywilnych portów lotniczych i jest przez 
nich respektowany. 

Według normy wymaga się, żeby współczynnik tarcia dla drogi 
startowej podawać ocenie oddzielnie dla każdej jednej trzeciej jej 
długości. W celu ułatwienia przekazywania informacji o charaktery-
styce tarcia, części te nazywa się odpowiednio A, B oraz C, przy 
czym jako część A określa się część drogi startowej posiadającą 
najniższą liczbę tożsamości. Przekazując informację o charaktery-
styce 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-
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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. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYNIK BADANIA 

Wynik badania współczynnika tarcia może być i często jest 
różny dla różnych typów nawierzchni lotniskowych. Także wiek 
nawierzchni oraz jej stan ma wpływ na prezentowany poziom 
współczynnika tarcia. Zależności te zaprezentowano w artykule [10]. 
Na nieszczęście wpływ na wynik pomiaru ma wiele innych czynni-
ków, które przedstawiono w kolejnych podrozdziałach. 

3.1. Zanieczyszczenia nawierzchni 

Aby pomiar przebiegł prawidłowo, a uzyskany wynik był real-
nym odzwierciedleniem rzeczywistości, na badanej nawierzchni nie 
powinny znajdować się zanieczyszczenia. Ciało obce, które dosta-
nie się pomiędzy koło pomiarowe a nawierzchnię działa smarująco 
przez co otrzymany współczynnik tarcia jest zaniżony w stosunku 
do oczekiwanego. 

Do najczęściej spotykanych zanieczyszczeń na obiektach lotni-
skowych należy zapylenie nawierzchni. Może to być spowodowane 
między innymi sąsiedztwem budowy, nieutwardzonymi drogami 
przebiegającymi w okolicy lotniska, niezabezpieczonym przewozem 
materiałów sypkich itp. Pył lub drobny piasek w połączeniu z wodą 
tworzy warstwę smarną między oponą a nawierzchnią, znacznie 
pogarszając właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni, a tym 
samym mierzony współczynnik tarcia. Ciałem obcym pogarszają-
cym właściwości przeciwpoślizgowe mogą być równie dobrze 
wszelkiego rodzaje ciecze ropopochodne rozlane w wyniku awarii 
pojazdów obsługi lotniska lub samych statków powietrznych. Także 

chemiczne środki odladzające wpływają na zmianę właściwości 
przeciwpoślizgowych nawierzchni i mogą być w tym kontekście 
rozumiane jako zanieczyszczenia. 

Biorąc pod uwagę pogorszenie, spadek współczynnika tarcia, 
nawet czystą wodę należałoby potraktować jako zanieczyszczenie. 
Działa ona smarująco i powoduje obniżenie wyników badania 
względem badania wykonanego „na sucho”. W tym przypadku 
jednak woda symuluje zaistnienie niekorzystnych warunków jakie 
można spotkać w trakcie eksploatacji nawierzchni. 

Nawierzchnie lotniskowe będące w eksploatacji utrzymywane 
są w wyjątkowej czystości, więc zanieczyszczenia zakłócające 
wynik pojawiają się dosyć rzadko, a jeśli już się pojawią, to służby 
lotniskowe dysponują odpowiednim sprzętem do usunięcia ich  
z nawierzchni przed wykonaniem badania. A co z czystością na 
drogach? 

Zanieczyszczenia wymienione przed chwilą, dotyczące na-
wierzchni lotniskowych, występują także na drogach aczkolwiek ich 
zbiór można wzbogacić o wiele innych, jak chociażby pyłki drzew, 
traw, czy chociażby liście. Nie spotyka się, lub spotyka się niezwy-
kle rzadko, żeby zarządca drogi doprowadził do należytej czystości 
drogę, na której wykonywany będzie pomiar. Uzyskany wynik 
współczynnika tarcia będzie niższy niż ten zakładany w projekcie. 
Nierzadko może zdarzyć się, że jest on niższy od wymaganego. 
Z całą pewnością będziemy „po bezpiecznej stronie” z uzyskanym 
wynikiem, gdyż w warunkach czystości nawierzchni wynik ten mógł-
by być wyższy. Natomiast jak ocenić, czy uzyskany wynik faktycznie 
nie spełnia wymagań stawianych nawierzchni drogowej, czy może 
jest to tylko i wyłącznie obniżenie współczynnika tarcia poprzez 
wpływ zanieczyszczeń (na przykład pyłków drzew) obecnych na 
nawierzchni? Z kolei, jeśli na pewnym odcinku drogi obserwujemy 
obecność rzeczonych pyłków, to może warto zastanowić się, czy to 
nie są właśnie warunki, w jakich powinno się wykonać pomiar, aby 
uzyskać realne dla tego miejsca warunki przeciwpoślizgowe? Autor 
pozostawia te pytania do rozważenia Czytelnikowi. 

3.2. Ilość podawanej wody 

Jak wspomniano w poprzednim podrozdziale woda działa sma-
rująco w trakcie pomiaru współczynnika tarcia. Gdy zmienimy ilość 
wody, która zostanie podana na ocenianą nawierzchnię to i warunki 
przeciwpoślizgowe ulegną zmianie. Podobnie sytuacja wygląda, gdy 
zrezygnujemy w ogóle z podawania wody i pomiar zostanie prze-
prowadzony „na sucho”. Nie jest powiedziane, że wartość współ-
czynnika tarcia wzrośnie lub zmaleje, natomiast można przypusz-

Tab. 2. Wymagania wg NO-17-A501:2015 Nawierzchnie lotniskowe – Badanie szorstkości [4] 

Urządzenie 
pomiarowe 

Opona testowa Prędkość 
pomiarowa 

Grubość filmu 
wodnego 

Współczynnik tarcia 

Wartości projektowe dla 
nowych nawierzchni 

Wartości do planowania 
działań naprawczych 

Wartości minimalne 
(graniczne) Typ Ciśnienie 

  kPa km/h mm    

Przyczepa 
Surface Fric ion Tester 

(ASFT) 

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

B 700 9  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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czać, że warunki przeciwpoślizgowe ulegną znacznej zmianie. 

3.3. Właściwości opony pomiarowej 

W rozdziale dotyczącym urządzeń pomiarowych wspomniano  
o różnicach w budowie tychże urządzeń, także w odniesieniu do 
zastosowanych opon pomiarowych. Sam fakt, że istnieje wiele 
rodzajów opon pomiarowych pokazuje jak różne mogą być ich 
właściwości. Cechy charakterystyczne każdej opony mogące mieć 
wpływ na wynik pomiaru to m.in.: 
– wymiary fizyczne, 
– obecność i kształt bieżnika, 
– twardość i odporność na ścieranie gumy, z której została wyko-

nana, 
– ciśnienie robocze wewnątrz opony w trakcie pomiaru. 

Jak zaznaczono wcześniej współczynnik tarcia jest parame-
trem, który dotyczy nie tylko nawierzchni, ale również opony, gdyż 
jest związany z siłą tarcia powstającą na styku tych dwóch obiek-
tów. Z tego względu pomiar współczynnika tarcia wykonany na tej 
samej nawierzchni w tym samym miejscu, ale urządzeniami z inny-
mi oponami pomiarowymi może dać inną wartość, o czym należy 
pamiętać interpretując wyniki pomiarów. 

Mówiąc o właściwościach opony należy pamiętać, że są one 
zmienne w czasie, w szczególności w odniesieniu do twardości  
i odporności na ścieranie. Jest to spowodowane starzeniem się 
gumy, z której jest wykonana. Opona wraz z upływem czasu tward-
nieje, przez co wartość zmierzonego współczynnika tarcia ulega 
zmniejszeniu. Aby temu zapobiec istotne jest wykonywanie spraw-
dzenia urządzenia przed pomiarem, a w razie potrzeby i możliwości 
- jego kalibracja. 

Kolejną właściwością opony zmieniającą się w czasie i mogącą 
mieć wpływ na wynik badania jest kształt bieżnika, a ściślej ujmując 
jego głębokość. W trakcie pomiarów bieżnik odpowiada za odpo-
wiednie odprowadzenie wody spod opony. Biorąc pod uwagę fakt, 
że koło pomiarowe znajduje się w ciągłym poślizgu, opona ulega 
ścieraniu, przez co głębokość bieżnika maleje. Pociąga to za sobą 
konsekwencje w postaci problemów z odprowadzeniem wody spod 
opony, a co za tym idzie powstawania zjawiska aquaplaningu. To 
zjawisko powoduje zmniejszenie powierzchni styku opony  
z nawierzchnią, a co za tym idzie zmniejszenie siły tarcia i związa-
nego z nią współczynnika tarcia. Aby zapobiec tym zjawiskom 
wymaga się, aby konserwator odpowiedzialny za urządzenie  
cyklicznie kontrolował ubytek bieżnika. 

3.4. Równość nawierzchni 

Cechą nawierzchni, która może, aczkolwiek nie musi, mieć 
wpływ na wynik pomiaru jest jej równość. Na nierównych  
nawierzchniach mogą tworzyć się zastoiska wody powodując miej-
scowo opisane wyżej zjawisko aquqaplaningu. Ponadto, nawierzch-
nie z występującymi dużymi nierównościami mogą powodować 
odrywanie się koła pomiarowego od powierzchni w trakcie pomiaru. 
Każde oderwanie się koła od nawierzchni zmienia jego siłę nacisku 
powodując zmiany w mierzonych parametrach, co ma wpływ na 
uzyskany wynik badania. 

3.5. Prędkość pomiarowa 

Badania szorstkości nawierzchni wykonuje się przy określonej 
prędkości. Nie jest to jednak ta sama prędkość dla każdego z urzą-
dzeń. Jak wynika ze wzoru (2) współczynnik tarcia jest zmienny  
w funkcji prędkości. Wraz ze zmianą prędkości poruszania się 
obiektów między sobą zmienia się także współczynnik tarcia. Z tego 
względu wyniki otrzymane przy jednej prędkości pomiarowej, będą 
różne od wyników otrzymanych przy innej wartości prędkości.  
Ważne zatem jest podawanie wraz z wynikiem pomiaru wartości 
prędkości przy jakiej go uzyskano. 

3.6. Poślizg koła względem nawierzchni 

Kolejnym czynnikiem, który wpływa na wynik badania jest  
poślizg koła względem nawierzchni. Różne urządzenia w różny 
sposób realizują pomiar. W niektórych poślizg koła względem  
nawierzchni jest częściowy, w innych koło jest całkowicie blokowa-
ne. Także ustawienie osi koła względem osi trasy przejazdu może 
być różne w przypadku różnych urządzeń. W jednych zestawach 
koło porusza się wzdłuż osi trasy przejazdu, w innych koło prowa-
dzone jest pod pewnym kątem, symulując poślizg boczny. Każdy 
z powyższych warunków wpływa na uzyskany wynik współczynnika 
tarcia. Istotne jest zatem podawanie wraz z wynikiem warunków  
w jakich zostało wykonane badanie. 

4. POMIARY WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA 

W tabeli (Tab. 3) przedstawiono wyniki pomiarów współczynni-
ka tarcia wykonane na jednym z obiektów lotniskowych. Podano 
rezultaty minimalne, maksymalne oraz średnią dla każdej z tras 
pomiarowych, jak również średni wynik dla każdej 1/3 długości trasy 
pomiarowej, jak zaleca norma [4] (odcinki oznaczono jako A, B i C). 

  
Tab. 3 Wyniki pomiarów współczynnika tarcia 

Nr trasy 
Odcinek 

Max. Min. Średnia 
A B C 

1 0,77 0,76 0,76 0,87 0,68 0,77 

2 0,77 0,77 0,78 0,85 0,72 0,77 

3 0,77 0,77 0,77 0,87 0,53 0,77 

4 0,74 0,74 0,72 0,84 0,63 0,75 

5 0,76 0,73 0,72 0,83 0,62 0,74 

6 0,70 0,72 0,69 0,83 0,53 0,70 

7 0,76 0,76 0,75 0,87 0,69 0,76 

8 0,74 0,74 0,76 0,83 0,50 0,73 

9 0,75 0,75 0,75 0,85 0,69 0,75 

10 0,77 0,77 0,76 0,80 0,69 0,77 

Średnia 0,75 0,75 0,75 0,84 0,63 0,75 

Odchylenie 
standardowe 

0,022 0,018 0,028 0,023 0,081 0,023 

 
Wyniki współczynnika tarcia otrzymane w rezultacie badań 

prowadzonych na obiekcie D (Rys. 1) wykazują bardzo dobrą jedno-
rodność i powtarzalność wyników. Pojedyncze wyniki uzyskane na 
poszczególnych trasach pomiarowych odbiegają od średniej nie 
więcej niż o 0,05, natomiast odrzucając wynik z trasy nr 6 - nie 
więcej niż o 0,02. Odchylenie standardowe otrzymane ze zbioru 
średnich wyników wynosi 0,023 i stanowi około 3% wartości śred-
niej, co można uznać za wynik zadowalający. 

Dość duży rozrzut uzyskano dla wartości minimalnych współ-
czynnika tarcia, natomiast należałoby się zastanowić, czy uzyskane 
wartości minimalne nie mają charakteru lokalnego i czy należy brać 
je pod uwagę w analizie właściwości przeciwpoślizgowych. Na 
wykresach (Rys. 2 i Rys. 3) widać wyraźnie, że minimum uzyskane 
w pomiarze, ma charakter punktowy. Pozostałe wyniki mieszczą się 
w przedziale 0,60 - 0,80. Obniżony przebieg wykresu na odcinku A 
trasy pomiarowej nr 8 miał związek z obecnością gumy pozostałej 
na nawierzchni w strefie przyziemienia. Niewątpliwie współczynnik 
tarcia jest w tym miejscu niższy niż w pozostałej części drogi  
startowej, natomiast należy zastanowić się czy pojedynczy wynik  
o wartości 0,50 nie jest błędem, który należałoby odrzucić w anali-
zie. Taki zaniżony wynik mógł zostać zarejestrowany chociażby  
w momencie podskoku koła na nierówności nawierzchni. 

Ponadto należy zauważyć, iż wartość współczynnika tarcia 
uzyskanego na nawierzchni z betonu asfaltowego na obiekcie D 
znacznie przewyższa wartości uzyskiwane na nawierzchniach 
obiektów A, B i C, wykonanych z betonu cementowego. Fakt ten nie 
jest regułą, aczkolwiek w dużej części przypadków nawierzchnie 
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wykonane z betonu asfaltowego wykazują lepsze właściwości prze-
ciwpoślizgowe od tych z betonu cementowego. 

 

 
Rys. 2 Wykres przebiegu współczynnika tarcia - Obiekt D, trasa nr 3 

 

 
Rys. 3 Wykres przebiegu współczynnika tarcia - Obiekt D, trasa 
nr 8. 

PODSUMOWANIE 

W związku z dużą ilością urządzeń pomiarowych i ich różno-
rodnością istnieją różne wymagania dla nawierzchni. Opracowano 
wiele dokumentów normatywnych, w których zawarto metodykę 
badań oraz tabele z wymaganiami dla poszczególnych urządzeń.  
Z tego powodu, aby prawidłowo ocenić otrzymany wynik współ-
czynnika tarcia, należy wiedzieć jakim urządzeniem badanie zostało 
wykonane oraz jakie dokładanie panowały warunki w trakcie reali-
zacji pomiarów terenowych. 

Urządzenia służące do pomiaru współczynnika tarcia na-
wierzchni lotniskowych muszą gwarantować poprawność uzyskiwa-
nych wyników, gdyż od oceny właściwości przeciwpoślizgowych 
bezpośrednio zależy decyzja podjęta przez pilota o sposobie wyko-
nania manewru lądowania, co ma bezpośrednie przełożenie na 
bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych, bezpieczeństwo 
załogi i pasażerów. Właściwości przeciwpoślizgowe charakteryzują 
przyczepność opony statku powietrznego do nawierzchni i jest to 
zdolność do wytwarzania siły tarcia pomiędzy nawierzchnią elemen-
tu funkcjonalnego lotniska, a kołami statku powietrznego w warun-
kach wzajemnego poślizgu. 

Na wynik pomiaru współczynnika tarcia ma wpływ wiele czyn-
ników, do których zalicza się rodzaj nawierzchni i jej stan, równość 
nawierzchni, obecność zanieczyszczeń, ilość podawanej w trakcie 
badania wody, prędkość pomiaru, wartość poślizgu koła względem 
nawierzchni oraz warunki atmosferyczne w rejonie lotniska. 

Pomiary wykonane urządzeniem ASFT na różnych trasach 
pomiarowych jednorodnej nawierzchni z betonu asfaltowego wyka-
zały dobrą powtarzalność wyników. Pojedyncze wyniki pomiaru nie 
odbiegają znacząco od wyznaczonej wartości średniej. 
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Interpretation of roads and airfields pavements  
anti-slip properties basis on friction factor measurement 

Paper discussed problem of pavements anti-slip proper-

ties interpretation basis on friction factor measurement. The 

requirements for airport pavements at Polish airports have 

been described. The article highlights the measurement con-

ditions and the factors affecting the results of the tests. The 

results of measurements made on one of Polish airfields 

using the ASFT T-10 device were presented. 
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