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W artykule przedstawiono stanowisko do bada� procesu uderzenia przegubu kulistego, wy-
st�puj�cego w zawieszeniach pojazdów samochodowych. Za pomoc� tego stanowiska mo�na 
zbada� zachowanie si� uszkodzonego przegubu kulistego (z luzem), a mianowicie oszacowa�
współczynnik restytucji w przypadku uderzenia prostego, �rodkowego dla par ró�nych materia-
łów. 

1. Wprowadzenie 

W zawieszeniach pojazdów samochodowych wyst�puje szereg elementów, które 
decyduj� o jego sprawno�ci technicznej. Jednym z newralgicznych elementów zawie-
szenia pojazdu jest przegub kulisty, w którym to wraz ze wzrostem jego zu�ycia nara-
sta zjawisko uderzenia. 

Zagadnienie uderzenia dwóch ciał przedstawiono na rysunku 1 [4]. 

Rys. 1. Schemat uderzenia prostego, �rodkowego dwóch ciał. 
Fig. 1. Scheme of the straight hitting, middle of two bodies. 
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Przebieg uderzenia (rys. 1) mo�na podzieli� na dwie fazy: 
- pierwsza faza trwa od chwili zetkni�cia dwóch ciał do momentu wyrównania si�

pr�dko�ci V1  i V2, w tym czasie narastaj� odkształcenia kontaktowe ciał oraz siły 
ich wzajemnego oddziaływania R, 

- druga faza trwa od chwili wyrównania si� pr�dko�ci dwóch ciał, malej� wtedy 
siły wzajemnego oddziaływania do zera. 

Z zasady zachowania p�du masy i pop�du siły otrzymujemy równania: 
                pierwsze ciało                                  drugie ciało
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gdzie:  
S

'
, S

"– impuls siły R w 1., 2. fazie, 
m1, m2 – masa ciał, 
u – wspólna pr�dko�� obu ciał, 
V1, V2 – pr�dko�� ciał przed uderzeniem, 
V1

*
, V2

* – pr�dko�� ciał po uderzeniu, 
�

I – czas trwania 1. fazy, 
� – całkowity czas uderzenia. 
Na podstawie hipotezy Poissona: 

S
"
 = k · S

'
                                                        (3) 

gdzie: 
k – współczynnik restytucji, k<0,1>, uderzenie idealnie spr��yste k=1 (S’’=S’), ude-

rzenie idealnie plastyczne k=0 (S’’=0).

Rozwa�aj�c szczególny przypadek odbicia si� ciała od nieruchomego podło�a 
(rys. 2), 

Rys. 2. Schemat swobodnego spadania i odbicia si� ciała od spr��ystej powierzchni. 
Fig. 2. Scheme of the free falling and return of the body from the nimble surface. 
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przy uwzgl�dnieniu w równaniach (1) – (3), �e V2 = V2
* 

= 0 oraz m2 = �, otrzymamy 
wyra�enie na pr�dko�� ciała po uderzeniu: 

                                                                 V1
* 
= -k · V1                                                 (4) 

Z zasady zachowania energii mechanicznej V1
* oraz V1 opisane s� wzorami: 

         hgV ⋅⋅= 21       oraz      ∗∗

⋅⋅= hgV 21                          (5) 

gdzie:  
g – przyspieszenie ziemskie, 
h, h

* – odpowiednio wysoko�� spadania i odbicia ciała. 

Wykorzystuj�c wzory (4) oraz (5) otrzymuje si� wzór na współczynnik restytucji: 
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2. Stanowisko badawcze 

 Stanowisko badawcze zbudowane w Instytucie Pojazdów, Konstrukcji i Eksplo-
atacji Maszyn zawiera element badany – przegub kulisty pochodz�cy z zawieszenia 
pojazdu Łada Samara (rys. 3÷5).  

Rys. 3. Schemat stanowiska badawczego do badania procesu uderzenia przegubu kulistego. 
Fig. 3. Scheme of the research position used to study the process of hitting of the round joint. 
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Na stanowisku badawczym do badania procesu uderzenia przegubu kulistego  
(rys. 3), badany element zawieszenia (1) posiada luz (uszkodzenie). Przegub badany 
jest zwi�zany na sztywno z ci��arkami (2) i odpowiednio obci��any (90,6; 121,5; 
152,3; 183,7 N). Przegub wraz z ci��arkami oraz zwor� (7) jest unoszony za pomoc�
elektromagnesu (6) na wysoko�� wyst�puj�cego luzu w badanym przegubie (luz regu-
lowany (8) szczelin� powietrzn� ,,a”- pomi�dzy elektromagnesem a zwor�). Membra-
na (4) wraz z elementem reguluj�cym jej napi�cie (5) zapewnia prowadzenie całego 
zespołu. Czujnik laserowy (3) rejestruje przemieszczenie pionowe całego zespołu. 

Rys. 4. Stanowisko badawcze do badania procesu uderzenia przegubu kulistego. 
Fig. 4. The research position to study the process of hitting of the round joint. 

Rys. 5. Stanowisko badawcze do badania procesu uderzenia przegubu kulistego. 
Fig. 5. The research position to study the process of hitting of the round joint. 
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3. Wyniki bada�

Wyniki bada� (szacowanie współczynnika restytucji) na stanowisku do badania 
procesu uderzenia przegubu kulistego dla ró�nych obci��e� przedstawiaj� rysunki 
6÷9. 

Rys. 6. Proces uderzenia dla obci��enia 90,6N (dla luzu 4,9mm). 
Fig. 6. The process of hitting for load 45N.  

Rys. 7. Proces uderzenia dla obci��enia 121,5N (dla luzu 4,9mm). 
Fig. 7. The process of hitting for load 121,5N.  
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Rys. 8. Proces uderzenia dla obci��enia 152,3N(dla luzu 4,9mm). 
Fig. 8. The process of hitting for load 152,3N.  

Rys. 9. Proces uderzenia dla obci��enia 183,7N (dla luzu 4,9mm). 
Fig. 9. The process of hitting for load 183,7N. 

Zestawienie wyników bada� współczynnika restytucji dla ró�nych przypadków 
symulowanych luzów i obci��e� przegubu kulistego przedstawiaj� rysunki 10 i 11. 
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Rys. 10. Współczynnik restytucji dla stałych mas i zmiennych luzów. 
Fig. 10. The restitution coefficient of the constant masses and different neutral. 

Rys. 11. Współczynnik restytucji dla stałych luzów i zmiennych mas. 
Fig. 11. The restitution coefficient of the constant neutral and different masses. 

4. Podsumowanie 

Dla tak zbudowanego stanowiska i przeprowadzonych bada� dla obci��e� zada-
nych mo�na przyj��, �e dla konkretnego przypadku obci��enia przegubu kulistego  
i ró�nych symulowanych luzów (rys. 10), współczynnik restytucji ma stał� warto��. 
Współczynnik restytucji ro�nie wraz ze wzrostem obci��enia (rys. 10). Natomiast dla 
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konkretnego przypadku symulowanego luzu i zmiennych mas (rys. 11), współczynnik 
restytucji ulega zmianie. 

W procesie uderzenia (rys. 6÷9) widoczne jest równie� odkształcenie spr��yste 
materiału panewki przegubu kulistego ,,a”, o ró�nych warto�ciach zale�nych od ob-
ci��enia.  

Wyniki z powy�szych bada� (współczynnik restytucji dla przegubu kulistego) zo-
stały wykorzystane do modelowania pojazdu samochodowego w programie Working 
Model 3D. W programie tym został zamodelowany pojazd samochodowy wraz z za-
wieszeniem z mo�liwo�ci� symulacji uszkodze� (luzów) w w�złach. Jednym z w�-
złów wyst�puj�cym w tym zawieszeniu jest przegub kulisty. Znajomo�� parametrów 
tego odpowiedzialnego elementu (w szczególno�ci z wyst�puj�cym luzem) jest nie-
zb�dna do poprawnego działania całego modelu. Przy pomocy tego modelu zostanie 
opracowana metoda diagnozowania układu no�nego pojazdu samochodowego, a mia-
nowicie wykrywanie luzów poszczególnych w�złów w zawieszeniu pojazdu samo-
chodowego.  
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The research position to study the hitting process of the round joint  

of the arrangement bering car vehicles 

S u m m a r y  

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 position it is possible to study the 
behaviour of the broken-down round joint (with neutrality), it gives possibility to value the coefficient of 
restitution in the case of the straight hitting, middle for the pairs of different materials. 


