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Streszczenie: W pracy przedstawiono budow i dziaanie miernika tarcia P-PW dedykowanego do pracy
w miejscu zdarzenia drogowego do poredniej oceny przyczepnoci kó jezdnych pojazdu do nawierzchni
drogi. Omówiono waciwoci i cechy uytkowe miernika. Pokazano schemat oraz osignite wyniki procesu
korelacji uzyskanej pomidzy wynikiem pomiaru wspóczynnika tarcia próbki gumowej a wspóczynnikiem
przyczepnoci koa ogumionego do podoa.
Sowa kluczowe: przyczepno kó jezdnych do nawierzchni drogi, rekonstrukcja wypadku drogowego,
przenony miernik tarcia

1. WSTP
Wspóczynnik przyczepnoci kó jezdnych pojazdu do nawierzchni drogi jest wanym
elementem opisu miejsca zdarzenia drogowego. Okoo 90% spraw sdowych o ustalenie
udziau w winie spowodowania kolizji drogowej, wymaga rekonstrukcji z zastosowaniem
wartoci wspóczynnika przyczepnoci kó jezdnych do podoa. Obecnie ródem
informacji o stanie nawierzchni drogi w miejscu wypadku drogowego jest opis dokonany
przez funkcjonariuszy policji w miejscu zdarzenia drogowego. Jednak wartoci
wspóczynnika przyczepnoci kó jezdnych pojazdu do podoa najczciej pochodz
z dostpnej literatury [10,17].
Niepewno oszacowania wartoci wspóczynnika przyczepnoci kó jezdnych do
nawierzchni drogi jest wanym skadnikiem budetu niepewnoci caego procesu
rekonstrukcji wypadku drogowego [2,18]. Posugiwanie si literaturowymi wartociami
wspóczynnika przyczepnoci ogumienia kó jezdnych pojazdów do podoa w analizie
i rekonstrukcji zdarzenia drogowego niesie ze sob due ryzyko popenienia bdu
w procesie sdowym. To moe prowadzi do niesusznego stwierdzenia winy osoby
niewinnej lub uniewinnienia faktycznego sprawcy zdarzenia.
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Czste spory o wartoci przyjtego wspóczynnika przyczepnoci w prowadzonym
postpowaniu sdowym wyduaj czas i zwikszaj koszty postpowania. Zatem
podniesienie wiarygodnoci opisu miejsca zdarzenia drogowego, szczególnie w zakresie
oceny przyczepnoci kó jezdnych pojazdu do nawierzchni drogi jest wanym problemem
zarówno technicznym jak i spoecznym. Mona stwierdzi, e warto podj kad prób
poprawy obecnego stanu rzeczy.
Wiadomo, e w tym samym miejscu zdarzenia drogowego, wspóczynnik
przyczepnoci ogumienia kó jezdnych do podoa moe przybiera znacznie rónice si
wartoci [10]. W takim przypadku wiarygodno oceny jego wartoci moe zapewni
jedynie wynik pomiaru, wykonanego w miejscu i bezporednio po zajciu zdarzenia
drogowego. Jednak, do oceny przyczepnoci kó jezdnych pojazdu do nawierzchni drogi,
potrzebna jest metoda oraz niezbdne wyposaenie pomiarowe. Dostpne metody oceny
przyczepnoci kó jezdnych pojazdu do nawierzchni drogi przedstawiono na rysunku 1.
Metody oceny przyczepno ci kó jezdnych
pojazdu do nawierzchni drogi

Metody bezpo rednie

Z udziaem pojazdu

Z udziaem rzeczywistego
koa ogumionego

Metody po rednie
(z wykorzystaniem próbki)
Próbka toczona
(koo testowe)

Próbka lizgowa
(wycinek gumy)

Testy warunków
granicznych

Testy hamowania koa

wycinek opony

Próba
hamowania

Testy znoszenia
bocznego koa

dedykowana
próbka
gumowa

Próba jazdy po
uku drogi
Testy pomiarowe w
warunkach
hamowania

Rys. 1. Klasyfikacja metod oceny przyczepnoci kó jezdnych pojazdu do nawierzchni drogi [11]

W kontekcie powszechnego zastosowania w miejscu zdarzenia drogowego, wród
wymienionych metod szczególne znaczenie maj metody porednie. Wymagaj one
zastosowania przyrzdów pomiarowych z próbk gumow w postaci specjalnego koa lub
kó toczonych w ustalonym stanie z polizgu wzdunego albo w postaci wycinka gumy,
wspópracujcego z podoem w warunkach tarcia lizgowego.
Znane s róne przyrzdy pomiarowe, stosowane do oceny przyczepnoci próbki
gumowej do nawierzchni paskich, w tym nawierzchni drogi [3,4,5,6,7,8,16]. Cz z nich
przedstawiono równie w pracy [12]. Przyrzdy te czsto zwane s miernikami tarcia.
Jednak przyrzd pomiarowy stosowany w procesie rekonstrukcji wypadków drogowych
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powinien posiada wiele dedykowanych cech uytkowych, których dotychczas spotykane
przyrzdy pomiarowe przewanie nie posiadaj.
Analiza stosowanych rozwiza konstrukcyjnych rónych mierników w konfrontacji
z potrzebami jakie wynikaj z ich zastosowania w procesie rekonstrukcji zdarzenia
drogowego umoliwia sformuowanie zaoe konstrukcyjnych nowego miernika tarcia
o nazwie P-PW. Przedstawienie cech uytkowych miernika tarcia P-PWoraz moliwoci
jego uycia w procesie rekonstrukcji zdarzenia drogowego jest celem niniejszej pracy.

2. ANALIZA CECH UYTKOWYCH MIERNIKA
TARCIA P-PW
2.1. KONCEPCJA MIERNIKATARCIA P-PW
Koncepcja pomiaru opiera si na wykorzystaniu próbki gumowej cignitej po
nawierzchni drogi. Próbka jest mocowana wraz z uchwytem do dwuskadnikowego
czujnika siy, który mierzy si jej nacisku na podoe oraz si tarcia lizgowego (rys. 2a).
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Rys. 2. Ukad konstrukcyjny miernika tarcia PPW; a) koncepcja pomiaru si skadowych,
przenoszonych przez gumow próbk – schemat si przenoszonych przez próbk od podoa na
dwuskadnikowy czujnik siy; b) Schemat ideowy miernika (1- obudowa przyrzdu, 2- koo tylne
wleczone, 3-oysko pywajce prowadnicy suportu, 4- próbka gumowa zintegrowana z czujnikiem
siy, 5- czujnik obrotu koa tylnego, 6- obcinik, 7- dyszel pocigowy, 8- koa przednie, 9oysko stae prowadnicy suportu, 10- o przednia kierowana, 11- kolumna prowadnicy suportu
próbki, 12 – cznik dolny suportu próbki, 13- cznik górny suportu próbki)

Stosunek mierzonych si daje wspóczynnik tarcia próbki do nawierzchni drogi:

286

Witold Luty

P


Fx
Fz 

(1)

Przyjty sposób pomiaru jest prosty, cho wymaga zastosowania dwuskadnikowego
czujnika siy o wysokiej jakoci i niezawodnoci. Wane s jednak inne zaoenia, które
zapewniaj odpowiednie i powtarzane warunki pracy próbki i caego przyrzdu
pomiarowego podczas realizacji pomiaru. Przyjty ukad konstrukcyjny oraz koncepcj
elektronicznego ukadu pomiaru i sterowania miernika przedstawiono na rysunkach (rys.
2b, rys. 3, rys. 4).
Panelsterowania
ikontroli

Wzmacniacz
tensometryczny

Przetwornik
A/D

ModuBluetooth

Centralny
sterownikc
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(drogomierz)

Czujniksiy
Fx,Fy

Rys. 3. Schemat ideowy ukadu pomiaru, kontroli i sterowania miernika tarcia P-PW
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Rys. 4. Widok miernika tarcia P-PW; a) przyrzd w stanie zoenia, gotowy do transportu;
b) widok próbki gumowej wspópracujcej z podoem podczas pomiaru; c) przyrzd w trakcie
pomiarów drogowych; d) widok panelu sterowania miernika tarcia P-PW(1- przycisk
samotestowania; 2– przycisk wczenia/wyczenia, 3- przycisk wyboru trybu pomiaru; 4- przycisk
inicjowania poczenia bezprzewodowego z komputerem; 5- obszar kontroli prdkoci
przemieszczania podczas pomiaru; 6- przycisk startowania/zatrzymania pomiaru; 7- wywietlacz
cyfrowy)
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Szczegóowy opis budowy i dziaania miernika oraz jego funkcji pomiarowych
i kontrolnych przedstawiono w pracy [11]. W tym przypadku skupiono si na
przedstawieniu jego cech istotnych z punktu widzenia zamierzonego zastosowania.

2.2. CECHY UYTKOWE MIERNIKA TARCIA P-PW
Opracowana konstrukcja miernika tarcia P-PW umoliwia osignicie waciwoci
uytkowych, korzystnych w kontekcie jego zastosowania w miejscu zdarzenia
drogowego. Osignito nastpujce cechy miernika P-PW:
a) w zakresie sensu fizycznego wyniku pomiaru;
 wyznaczanie wartoci wspóczynnika tarcia lizgowego próbki o podoe, poprzez
jednoczesny pomiar wartoci reakcji normalnej i wzdunej dziaajcych na próbk,
 wyznaczenie dugoci drogi, przebytej podczas pomiaru,
b) w zakresie wartoci uytkowej wyniku;
 wynik pomiaru podany na wywietlaczu cyfrowym przyrzdu, w postaci wartoci
redniej wspóczynnika tarcia oraz dugoci odcinka przejechanej drogi,
 moliwy pomiar w dowolnym kierunku, zarówno w okrelonym miejscu (lokalnie)
jak i wzdu okrelonej cieki (np. ladu hamowania), wzdu lub w poprzek pasa
ruchu,
 moliwo wyboru trybu pomiaru na wstpnie ustalonej dugoci odcinka
pomiarowego L0 (pomiar lokalny, punktowy) albo na dowolnej dugoci odcinka
pomiarowego L (pomiar np. wzdu ladów hamowania, gdzie dugo ladów jest
równie wanym wynikiem pomiaru),
 moliwo prezentacji i analizy wyniku pomiaru w funkcji przejechanej drogi, na
ekranie komputera,
c) w zakresie warunków pomiaru;
 moliwo grawitacyjnego ustawienia obcienia normalnego próbki, które w sumie
stanowi ciar suportu oraz ciar zaoonych odwaników,
 moliwo zastosowania próbki wykonanej z dowolnego materiau, dostosowanego
do celu pomiaru, w tym z 3 typów mieszanki gumowej, typowej dla bienika opony
letniej, zimowej i ciarowej,
 zuycie próbki nie zmienia wartoci jej siy nacisku na podoe (ubytek materiau
powoduje obnienie ramy suportu i zachowanie zadanej wartoci siy nacisku próbki),
 nacisk jednostkowy próbki do podoa moe by dostosowany do potrzeb, przy
pomocy odwaników,
 moliwo kontroli prdkoci przemieszczania podczas pomiaru, poprzez wska niki
diodowe na panelu sterowania,
 moliwo unoszenia próbki podczas pomiaru w celu np. ominicia lokalnej wyrwy
w podou,
 niezawodno, odporno na zmiany warunków rodowiska pracy,
d) w zakresie bezpieczestwa pomiaru
 maa prdko przemieszczania, ok. 0,8 m/s zapewniajca wykonanie pomiaru
w tempie marszu,
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 nie ma potrzeby rozpdzania miernika - brak koniecznoci wychodzenia poza
zamknity obszar miejsca zdarzenia,
e) w zakresie czasochonnoci, ergonomii i komfortu pracy podczas pomiaru,
 moliwo szybkiej wymiany próbki gumowej, poprzez zastosowanie gniazda
petwowego,
 moliwo przenoszenia i obsugiwania przez jedn osob, ze wzgldu na ma mas
wasn (ok. 12 kg) oraz niewielkie wymiary gabarytowe,
 moliwo przewoenia w baganiku samochodu osobowego,
 krótki czas i zakres czynnoci przygotowawczo-zakoczeniowych, zwizanych
z pomiarami - rozoenie dyszla, monta próbki, wczenie przyrzdu i monta
odpowiedniego odwanika to jedyne czynnoci niezbdne przez pomiarem,
 prosty w obsudze (sterowanie z panelu sterowania i kontroli odbywa si przy
pomocy przycisków, które uruchamiaj stosowne procedury),
 wygodna pozycja pracy operatora- wiksz cz czasu obsugi operator spdza
w pozycji stojcej,
f) w zakresie zdolnoci do powszechnego stosowania,
 stosunkowo mae wymiary gabarytowe w stanie zoenia, zapewniajce mu
moliwo przewoenia w samochodzie osobowym,
 niski koszt eksploatacji, w tym koszt próbek gumowych,
g) w zakresie podatnoci wyniku na podwaenie jako dowodu w procesie sdowym
 odporny na ludzkie bdy lub celowe dziaania, zmierzajce do znieksztacenia
wyników pomiaru,
 moliwo przeniesienia wyniku do komputera i wydrukowanie protokou bez
moliwoci ingerencji operatora w wynik.
Wykonano badania eksperymentalne, których wyniki pozwoliy na ocen zachowania
miernika tarcia P-PW w rzeczywistych warunkach drogowych. Celem bada byo
potwierdzenie osignicia zamierzonych waciwoci miernika, które zale zarówno od
jego konstrukcji mechanicznej, jak i zastosowanych procedur pomiaru i obróbki wyników.
Uzyskane wyniki pomiaru wspóczynnika tarcia próbki gumowej do podoa
w rzeczywistych warunkach drogowych potwierdziy nastpujce cechy miernika [11,13]:
- wysok powtarzalno wyników pomiaru,
- wraliwo na typ i stan jednorodnej nawierzchni drogi,
- wraliwo na zmiany typu nawierzchni podczas cigego pomiaru,
- odporno na unoszenie suportu wraz z próbk podczas pomiaru oraz zatrzymanie
miernika podczas pomiaru,
- wraliwo na zmian materiau próbki gumowej oraz jej obcienia normalnego.
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2.3. OCENA PRZYCZEPNOCI KÓ JEZDNYCH POJAZDU
DO NAWIERZCHNI DROGI NA PODSTAWIE WYNIKU
POMIARU DOKONANEGO PRZY POMOCY
MIERNIKA TARCIA P-PW
Wyniki bada wstpnych wykazay oczekiwane zachowania miernika tarcia P-PW
w rónych warunkach pomiaru oraz w warunkach jego zakócenia np. poprzez unoszenie
próbki. Potwierdzono cechy miernika, które s istotne w kontekcie jego zastosowania
w procesie opisu miejsca zdarzenia drogowego. Jednak warto uytkowa miernika zaley
równie od moliwoci oszacowania wartoci wspóczynnika przyczepnoci kó jezdnych
pojazdu na podstawie zmierzonej wartoci wspóczynnika tarcia P próbki gumowej
wzgldem podoa. Dokonanie takiego oszacowania wymagao przygotowania procedury
korelacji oraz danych do jej przeprowadzenia.
Zaoono, e proces oceny przyczepnoci kó jezdnych pojazdu do nawierzchni drogi
bdzie przebiega wedug schematu przedstawionego na rysunku 5.W celu realizacji tak
przyjtego trybu oceny przyczepnoci kó jezdnych pojazdu do nawierzchni drogi
konieczne byo:
 zastosowanie modelu wspópracy koa z podoem w warunkach hamowania oraz
ustalenie powizania zmierzonego wspóczynnika tarcia P z modelem koa,
 wykonanie porównawczych bada eksperymentalnych z udziaem miernika tarcia PPW i rzeczywistych kó w warunkach hamowania,
 okrelenia wartoci wspóczynników modelu koa odpowiadajcych okrelonym
warunkom ruchu koa na podstawie wyników eksperymentalnych bada
porównawczych.
Wspóczynniki modelu

Wynik pomiarumiernikiem tarciaPPW:
wspóczynnik tarciaP

Model wspópracy
koa z podoem

Wspóczynnik przyczepnoci opony do podoa:

PP

Rys. 5. Schemat procesu oceny przyczepnoci kó jezdnych pojazdu do nawierzchni drogi na
podstawie wyniku pomiaru wspóczynnika tarcia Ppróbki gumowej

W procesie korelacji zastosowano znany model wspópracy koa ogumionego
z podoem zwany modelem Dugoffa [1]. Zastosowanie modelu Dugoffa wymagao
przyjcia zaoe i wprowadzenia nastpujcych modyfikacji:
 z powodu braku istotnego wpywu wspóczynnika sztywnoci polizgowej cx na siy
przyczepnoci koa do podoa przyjto sta warto tego wspóczynnika bez wzgldu na
typ opony,
 powizanie wartoci wspóczynnika tarcia Ppróbki gumowej wzgldem nawierzchni
drogi z wartoci wspóczynnika tarcia Pmodelu koa ustalono poprzez wspóczynniki
dopasowania kr, wedug nastpujcej zalenoci
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 dla celów poprawy stopnia dopasowania modelu wspópracy koa z podoem do charakterystyk
rzeczywistego koa ogumionego dokonano korekty modelu Dugoffa wedug nastpujcej
zalenoci
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W efekcie ustalono powizanie wyniku pomiaru wspóczynnika tarcia P, dokonanego przy
pomocy miernika tarciaPPW, z modelem wspópracy koa z podoem w warunkach
hamowania poprzez dwa wspóczynniki:
 wspóczynnik dopasowania kr,
 wspóczynnik wpywu prdkoci kv.
Dobór wartoci tych wspóczynników by moliwy na podstawie serii porównawczych
bada eksperymentalnych z udziaem miernika tarcia P-PW oraz rzeczywistych kó
w warunkach hamowania. Badania wykonano w szerokim zakresie zmian warunków ruchu
koa (prdkoci jazdy, cinienia powietrza w kole) oraz z udziaem rónego typu
ogumienia samochodów osobowych. Wartoci wspóczynników kr i kv dobierano dla
kadego z wykonanych pomiarów. Nastpnie wartoci te zostay pogrupowane
i urednionew grupach dla3 typów asfaltu w 2 odmianach (suchego i mokrego) oraz dla
opon letnich i zimowych.Wynik przeprowadzonego procesu korelacji zweryfikowano
poprzez zestawienie uzyskanych wartoci wspóczynnika przyczepnoci dla kó
rzeczywistych (PPkoo) oraz dla modelu koa (PPmodel) na podstawie wartoci
wspóczynnika tarcia P rys . Przedstawione wyniki wiadcz o wysokiej zgodnoci
oszacowanych i rzeczywistych wartoci wspóczynnika przyczepnoci koa do podoa.
Wysoki poziom zgodnoci potwierdzaj przedstawione na rysunku wartoci
wspóczynnika determinacji R2(ponad 0.9) oraz bdu standardowego oceny zmiennej
objanianej u(P)k(poniej 0.05).
Jako efekt bada eksperymentalnych oraz przeprowadzonego procesu korelacji
zbudowano tablic wartoci wspóczynników kr i kv, która umoliwia przewidywanie
wartoci wspóczynnika przyczepnoci koa do podoa na podstawie wyniku pomiaru
z wykorzystaniem miernika tarcia P-PW. Realizacja procesu wymaga uwzgldnienia
opisanych wczeniej warunków bada oraz typu opony. W tym przypadku problem moe
stanowi ocena chropowatoci nawierzchni drogi. Jednak moliwo rozwizania tego
problemu daje zastosowanie metody objtociowej do oceny chropowatoci nawierzchni
drogi [14].

Miernik tarcia -PW w zastosowaniu do poredniej oceny przyczepnoci kó jezdnych …

P1

opona
1.2

P2

opona

pomiar

1.2

regresja liniowa

pomiar
regresja liniowa

1.0

1.0

y = 1.01x

y = 1.01x
2

0.8

R = 0.93

2

R = 0.96

0.8

u(P)k=0.044

u(P)k=0.044
0.6

0.6

0.4

0.4

0.2

0.2

0.0
0.00

291

model
0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

0.0
0.00

model
0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.20

Rys. 6. Zestawienie wartoci wspóczynnika przyczepnoci rzeczywistego koa do podoa (koo)
w funkcji wartoci tego wspóczynnika, oszacowanych na podstawie zmierzonej wartoci
wspóczynnika tarcia P próbki gumowej do podoa poprzez zastosowany model koa (model)
(wyniki bada uzyskano z udziaem opon letnich i zimowych, na podstawie prób hamowania w
szerokim zakresie zmian prdkoci jazdy oraz dla rónych typów nawierzchni drogi w stanie
suchym i mokrym)

Na podstawie zrealizowanych bada okrelono warto niepewnoci oszacowania na
poziomie '(P)= 0.09 oraz '(P)= 0.09. Wynik pomiaru wraz z wynikiem oszacowania
przyczepnoci kó jezdnych pojazdu do podoa stanowi cz zapisu technicznego, który
mona wygenerowa poprzez dedykowany program komputerowy bezporednio po
pomiarze. Fragment protokou z pomiaru przedstawiono rysunku 7. Oprócz wartoci
zmierzonego wspóczynnika tarcia P próbki gumowej do podoa zaproponowano podanie
oszacowanych wartoci wspóczynnika przyczepnoci koa ogumionego do podoa dla
dwóch prdkoci 10 i 60 km/h. W szczególnoci wane s wyniki, okrelone przy
prdkoci 60 km/h ze wzgldu na stosowane próby standaryzacji przy wyraaniu wartoci
wspóczynnika przyczepnoci kó do nawierzchni drogi [9,15,19].
3c. Wyniki pomiaru

Dugo drogi L [m] :

1.00

P [-] :

1.07

Wspóczynnik tarcia

rednia prdko v: 0.78 m/s

3d. Przewidywana warto wspóczynnika przyczepnoci koa ogumionego do podoa

v=10km/h
v=60km/h

P 1x =
P 1x =

Pomiar wykona: …………………….....

1.15 ± 0.09
1.02 ± 0.09

P 2x =
P 2x =

1.04 ± 0.09
0.63 ± 0.09

Podpis: …………………..

Rys. 7. Przykad wyraenia wyniku pomiaru wspóczynnika tarcia P oraz oszacowania wartoci
wspóczynnika przyczepnoci koa ogumionego do podoa wraz z niepewnoci oszacowania –
cz kocowa protokou z pomiaru (wynik dla opony letniej, na asfalcie szorstkim, suchym)
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Podanie wyników dla dwóch prdkoci jazdy daje moliwo wykorzystania tej
informacji przez eksperta do oceny wpywu prdkoci na przyczepno koa do
nawierzchni drogi. Obok wyników oszacowania wartoci wspóczynnika przyczepnoci
koa do podoa podano równie wartoci niepewnoci tego oszacowania. Sposób
przedstawienia wyników moe by dostosowany do wymaga uytkownika. Jednak ju
w obecnej, zaproponowanej formie stanowi wane ródo informacji, niezbdnych
w procesie rekonstrukcji zdarzenia drogowego.
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THE P-PW FRICTION TESTER APPLIED TO INDIRECT ASSESSMENT
OF THE FRICTION COEFFICIENT BETWEEN VEHICLE WHEELS
AND THE ROAD SURFACE AT THE TRAFFIC ACCIDENT SCENE
Summary: This paper presents the design and operation of the P-PW friction tester, dedicated to work at the
traffic accident scene to assess the friction coefficient between vehicle wheels and the road surface. Main
properties and features of the tester have been described. A diagram and results of the correlation process
performed between the measured rubber sample and real tired wheel friction coefficient to the road surface
have been presented.
Keywords: friction coefficient between tired wheel and the road surface, traffic accident reconstruction
process, portable friction tester

