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ВЪВЕДЕНИЕ
За икономическото развитие на всички страни от голямо значение е
автомобилният транспорт. Широкото му използване се дължи на голямата
мобилност в сравнение с другите видове транспорт. Съвременните пътни
условия, при които се осъществява автомобилният транспортен процес, се
характеризират с изпреварващо нарастване на интензивността на
транспортния поток в сравнение със строителството и усъвършенстването на
пътната инфраструктура. Автомобилните превози се разпределят равномерно
през цялата година, което налага движението да се извършва при различни
покрития на пътната настилка и климатични условия. Това, от своя страна,
обуславя различията на коефициента на сцепление при различни
метеорологични условия при една и съща пътна настилка. Ето защо
коефициентът на сцепление между гумата и пътната настилка варира от 0,8 –
за сух асфалтобетонов път, до 0,1 – при заледен асфалтобетонен път за
различни сезони от годината. Той е различен и при различна интензивност на
движение и износване на пътната настилка в един и същ сезон от годината.
Едно от важните експлоатационни свойства на автомобила е устойчивостта
му при различни коефициенти на сцепление. В последните 20 години
фирмите производители на автомобили инвестират в развитието на механоелектронните системи, свързани с устойчивото движение на автомобила в
среди с различен коефициент на сцепление. Това засяга най-вече
безопасността на движенето, съхранението и превозването на товари и
пътници. Изучаването и създаването на системи за устойчиво движение на
автомобила се свързва и със сцепните свойства между гумата и пътната
настилка. За доказване ефективността по отношение на устойчивостта на
движение на една автомобилна конструкция с или без електронна система за
управление се използват различни експериментални методи. Част от тях са
описани в Правила №13 и №13Н на Икономическата комисия за Европа
(ИКЕ). В Приложение №12 към тези правила са посочени примерни
методики и оценки на сцепните свойства.
От друга страна, износването на гумите, радиалното натоварване и
вътрешното налягане оказват съществено влияние върху коефициента на
сцепление за един и същ тип гума. Коефициентът на сцепление също може да
е различен и при различно износване на автомобилната гума за една и съща
пътна настилка и метеорологични условия. Всички тези фактори оказват
съществено влияние върху безопасността на движение на пътното превозно
средство при различните условия, при които то се експлоатира.
Необходимо е да се обърне съществено внимание на контакта между
гумата и пътната настилка, както и да се изследват факторите, влияещи върху
неговото сцепление, от които до голяма степен зависи пътната безопасност и
напречната и надлъжна устойчивост на транспортното средство.
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Цел и задачи на изследването
Да се създадат методики за определяне коефициента на сцепление между
гумата и пътя и да се оцени влиянието на отделните фактори. Изхождайки от
така формулираната цел, поставените за реализация задачи са:
- създаване на методика и апаратура за измерване на сцепните свойства
между гумата и пътната настилка за не въртяща се гума.
- създаване на методика и апаратура за измерване на сцепните свойства
между гумата и пътната настилка за въртяща се гума.
- създаване на методики и апаратура за измерване на грапавините на
пътното покритие.
- анализ на резултатите, получени от експерименталното и численото
изследване.
Публикации
Основните моменти от дисертационния труд са представени в четири
международни научни конференции: Научна конференция с международно
участие - БулТранс 16÷18.09.2015 г., Международна научна конференция
„Еко Варна“, една в научно списание Journal of Engineering Research and
Application, както и полезен модел №3888 от 28.05.2018 г.
Структура и обем на дисертационния труд
Дисертационният труд се състои от увод, пет глави, заключение, списък на
публикациите по темата.
Дисертационният труд съдържа 149 страници. Списъкът на използваната
литература се състои от 178 заглавия, от които 45 на кирилица, 121 на
латиница и 12 web - страници. Включени са 126 фигури и 15 таблици.
ГЛАВА ПЪРВА – СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА И ЦЕЛ НА
ИЗСЛЕДВАНЕТО
В тази глава е обоснована актуалността и мотивите за работа по темата на
дисертацията. Обект на изследване в дисертационния труд са получаването
на информация за якостните свойства и деформации в гумата, както и
сцеплението и устойчивостта на износване при различни пътни настилки.
1.1. Влияние на конструктивните и експлоатационни фактори върху
коефициента на сцепление
Коефициентът на сцепление (КС) зависи от конструкцията на ходовия
движител и от пътните условия. Поради голямото разнообразие на
конструкциите и пътните условия, коефициентът на сцепление се изменя от
0,1 при движение на колесна машина върху заледен път, и до 0,8 при
движение по сух път. За всеки отделен случай коефициентът на сцепление
има различна стойност, който се определя по опитен път. При КС по-малък
от 0,05, пътно-превозните средства (ППС) са неуправляеми.
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Основните фактори, от които зависи коефициентът на сцепление са:
- типът и състоянието на пътя;
- скоростта на движение на автомобила;
- налягането на въздуха в гумите;
- износването на гумите;
- размерите на колелата;
- нормалното натоварване върху колелото;
- конструктивните и технологичните особености на пневматичната
гума.
Най-големи стойности КС има на сух и твърд път, докато на влажен и
кален, със същото покритие, коефициентът намалява от 1,5 до 4 пъти.
Скоростта на движение също оказва голямо влияние най-вече при мокър и
заледен път.
1.2.

Сили, действащи на колелата по време на движение

Изменението на направлението по време на движение на което и да е тяло
се дължи на приложените върху него външни сили. При движение
транспортното средство е подложено на различни сили. Те се предизвикват
от всяко изменение на посоката или скоростта на движение на ППС. За да
остане ППС устойчиво на пътя и да не изменя движението си по време на
действието на външни сили, важна роля има гумата. Тя е свързващият
елемент на транспортното средство с пътната повърхност. Пневматичната
гума възприема действащите вертикални, надлъжни и напречни сили при
движението на превозното средство и определя посоката на движение на
автомобила. Важни теми, свързани с поведението на автомобила, са:
осигуряването на устойчиво праволинейно движение на
транспортното средство под действието на страничните сили;
осигуряване на устойчивост на движението по време на
завой;
осигуряване на добро сцепление с пътя при различни
условия;
осигуряване на добри условия за управление на
автомобила;
осигуряване на комфортни условия по време на движение
(минимален шум, плавност и др.);
висока износоустойчивост и голям срок на експлоатация на
пътното платно;
ниска себестойност;
минимален риск от повреждане на гумата по време на
буксуване.
Освен това, в общия случай, при търкаляне (фиг.1.1) върху колелото
действат съпротивителен момент на триене при търкаляне в лагерите,
съпротивителен вентилационен момент и челна съпротивителна
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хоризонтална сила от въздуха, които са пренебрежимо малки и не са
показани.

а)
б)
в)
Фиг. 1.1. Сили и моменти на взаимодействие между автомобила, колелото и
пътя при праволинейно търкаляне: а) режим на задвижвано колело; б) режим
на задвижващо колело; в) режим на спирано колело.
1.3. Влияние на теоретичните и експериментални изследвания върху
коефициента на сцепление
- Кинетично триене - Силата на кинетичното триене между две
повърхности е пропорционална на нормалната сила между повърхностите.
Константата на пропорционалност µк зависи от материала и грапавостта на
повърхностите, но в широк диапазон е независима от зоната на контакт на
повърхностите и относителната скорост между тях:
F G
(1.1)
където, Fк - кинетична сила на триене; µк - константа на пропорционалност
или кинетичен коефициент на триене; Gк - нормална сила на натиск
(собствено тегло).
От уравнение 1.1 се вижда, че силата на триене се осъществява между две
контактни повърхности при движение и може да бъде равна на нормалната
сила или собственото тегло. Коефициентът на сцепление, следователно, не
може да бъде по-голям от единица (µ≤1.0). В реалния живот могат да
съществуват условия, където това може да не е изпълнено.
- скорост на плъзгане - зависимостта от КС при плъзгане между
пневматична гума (ПГ) и пътната настилка (фиг.1.2). Всички
повърхности на пътя показват по-нисък коефициент на сцепление с
увеличаване на скоростта на превозното средство. Наклонът на кривите
се различава и зависи от характеристиките на пътната настилка
(грапавините) и състава на материала на ПГ.
k

k

k
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Фиг. 1.2. Характеристика на коефициента на сцепление във функция от
скоростта на движение.
- температура на пътната настилка – влиянието й върху КС е
показано на фиг.1.3. Грапавините на пътната настилка определят
коефициента на сцепление, какъв ще бъде с промяна на температурата
при определена скорост на движение. Тъй като скоростта се променя,
температурата ще се промени пропорционално с нарастване на
скоростта. Съставът на каучука, в зависимост от сезона на
използваната гума и конструктивните характеристики на ПГ, ще е
основен при коефициента на сцепление.

Фиг. 1.3. Завсимост на коефициента на сцепление от температурата на
пътната настилка.
- вътрешно налягане – фиг. 1.4 показва характеристиките на
сцепление на гуми с промени във вътрешното налягане на ПГ при
контакт с пътната настилка. Намаляването на коефициента на
сцепление с увеличаване на нормалното налягане отново зависи от
скоростта, и се отнася до дадена повърхност на пътната настилка и ПГ.
Намаляването се дължи на по-бързото увеличение на действителната
контактна площ между ПГ, в зоната на контакта между ПГ и пътната
настилка, като нормалното налягане води до увеличаване на
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коефициента на сцепление. Когато гумените елементи се плъзгат върху
повърхността на пътната настилка, в зоната на контакта се развива
съпротивителна сила. Тази сила може да бъде поради срязване, което се
осъществява между триещите се повърхнини. Обикновено няколко
отделни фактори влияят едновременно върху сцеплението, като
еластичността на гумата, вътрешното налягане, скоростта на движение
и др.

Фиг. 1.4. Характеристика на коефициента на сцепление на
пневматични гуми с промяна на вътрешното налягане при постоянна скорост
на движение
1.4. Класификация на теоретични модели на пневматична гума
Моделирането на активния процес в ПГ и неговото изследване е сложен
процес, състоящ се от множество фактори, оказващи влияние върху него.
Разработени са различни теории и са предлагани разнообразни методи за
моделиране на поведението на ПГ. Видът и моделът на гумите, използвани в
автомобилите, са силно зависими от целта и приложението им. Това обхваща
множество области и сфери на приложение, като характеристиката на
материала, от който е изработена гумата, термичните реакции, протичащи в
нея по време на движение, механизмът на опън и динамиката на движение.
Въз основа на типа от модели, пневматичните гуми могат да бъдат
класифицирани по следните показатели:
- според устойчивото си състояние в различни ситуации;
- според ниското ниво на вибрации;
- според различните натоварвания в гумата (радиално натоварване,
приплъзване, буксуване).
Някои от моделите гуми отговарят освен на посочените показатели, и на
други, като маневриране чрез кормилно управление, движение при завой или
промяна в лентата на движение при изпреварване. Стационарните модели
гуми са широко използвани и могат да бъдат както физически, така и
емпирични.
Моделите гуми в стационарно състояние губят част от свойствата си,
когато са налице бързи реакции на приплъзване, зависещи от времето. Това е
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така, защото прилагането на сила върху гумата не е толкова бързо, а следват
известни колебания от материала, вътрешното налягане и вертикалното
натоварване. При предавателните модели на гумите се отчита ефекта от
динамиката, описан с различни диференциални уравнения, като
предвиждането на силата и отговора е по-точен при по-кратки интервали от
време. При някои методи преходните събития се изчисляват с
диференциални уравнения чрез физическо моделиране на масата на гумата в
контакт с пътната повърхност. Преходните събития се изискват главно при
такива бързи процеси като промяна в лентата на движение на автомобила при
висока скорост, режим на спиране, и пътуване по път с груба пътна настилка.
Необходимо е разстояние, за да се моделира явлението "shimmy", което се
получава в предните колела на превозното средство. Според H. B. Pacejka,
моделите гуми (преходни и стабилни) могат да бъдат класифицирани в
четири категории (фиг. 1.5).

Фиг. 1.5. Класификация на теоретични модели на пневматични гуми
Съществуват различни теоретични модели, опитващи се да се доближат до
действителните физически модели, и различни методи, използвани за
теоретичните модели (фиг. 1.6). Това се основава на изследванията за
еднопосочен модел на контакт. Най-широко използваният модел е
контактният модел на единична точка. Този модел обикновено се представя
от паралелно свързани пружина и амортисьор. Това твърдение е валидно за
голяма дължина на вълната (по-големи от 3 метра) и наклон (по-малък от
5%).
- точков модел (фиг. 1.6/а) – най-популярният модел е този с една
точка на контакт, при който се приема, че контактът на гумата с пътя
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се извършва в една точка и тя е свързана към оста с пружина и
амортисьор. Въпреки, че по този начин се получава филтриращ ефект,
точността е силно намалена за остри препятствия, защото този модел е
валиден само за по-големи дължини на вълните;
- ролков модел (фиг. 1.6/б) – моделът за контакт с ролка се състои
от твърдо колело, свързано с оста и пътната настилка с една пружина и
амортисьор. Тя има само един контакт, като се пренебрегват специални
случаи на пътя. Недостатъкът е, че твърдото колело има повече от една
точка на контакт с пътя. Точката на контакт не е ограничена и лежи
директно върху оста на гумата. Малката дължина на вълната се
филтрира от този модел;

а)

б)

в)

г)

д)
е)
ж)
з)
Фиг. 1.6. Теоретични модели на гуми: а) точков модел; б) ролков модел; в) модел
на отпечатъка; г) модел на преместената площ; д) модел на радиалните пружини; е)
между радиален модел; ж) модел на гъвкавия обръч; з) модел на граничните елементи.

- модел на радиални пружини (фиг. 1.6/д) – при този модел вместо
твърдо колело се използва радиално пружинно тяло. Моделът е мрежа
от периферно разпределени пружини, която може бъде линейна или
квадратична;
- модел на гъвкав обръч (фиг. 1.6/ж) – този тип модел симулира
адхезионно поведение, лентата на протектора е гъвкава и е
разпределена по страничните стени. Той е разработен с помощта на
различни методи. Въпреки, че този модел има добра точност, той има
голяма изчислителна част;
- модел на отпечатъка (фиг. 1.6/в) – при този тип модел
смущенията се моделират с помощта на линейно разпределение на
твърдостта и контакта в контактната зона. Това дава по-точни
резултати, отколкото точковия модел за контакт, но не отчита
геометрията на гумата в зоната на контакта;
- модел на ролковия контакт – между радиален модел (фиг. 1.6/ е),
този тип модел, предлага повече точност в сравнение с точковия
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контакт, но не отчита деформацията на гумата, което може да
предизвика големи усложнения, когато се използват модели с
динамична гума.
1.5. Експериментални изследвания. Избор на измерителна
натоварваща схеми за изследване на сцепните свойства на гумата

и

1.5.1.Махалообразно устройство (British Pendulum Tester)
Разгледани са някои методи и устройства за измерване на коефициента на
сцепление. Едно от устройствата е показано на фиг. 1.7. То се използва за
отчитане на устойчивост при занасяне или триене, при блокирани колела на
транспортното средство.

Фиг. 1.7. Махалообразно устройство: 1 - застопоряване на махалото в
хоризонтално положение; 2 - зона на контакт на махалото с измерваната неравност; 3 достигане на положението без контакт с пътната настилка (в синьо) и достигане след
контакт с настилката (в червено).

Задвижването на махалото с известна маса се състои в завъртането около
вертикалната му ос. Когато махалото се освободи от хоризонталното си
положение, главата се удря в повърхността на пробата с постоянна скорост.
Разстоянието, изминато от махалото след удряне в пробата, определя
съпротивлението на триене на повърхността. Стойностите на
съпротивлението при плъзгане съответстват на коефициента на сцепление.
Резултатите могат да бъдат отчетени директно върху ясно гравираната скала.
При измерване на коефициента на сцепление много често се използват три
варианта за измерване:
- взаимодействие върху мокра повърхност;
- взаимодействие върху покритие с отлагания от замърсяване;
- взаимодействие на пътното покритие с широчина на гумата.
На фиг. 1.8. е показана динамометрична количка за измерване на
коефициента на сцепление.
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Фиг. 1.8. Динамометрична количка за определяне на коефициента на
сцепление: 1 - напречен елемент; 2,19 – тензометричен възприемател за сила; 3 теглич, 4 – рама; 5 - електромотор; 6 - гайка с винтова резба; 7 – платформа; 8 – лост;
9 - винтова ос; 10 – стопор; 11 - направляваща ос; 12 - натягаща ръчка; 13-14 – лагери;
15 – диск; 16 – гума; 17 - спирачен барабан; 18 - носеща рама.

Коефициентът на сцепление между автомобилната гума и твърдото
покритие на пътя се определя по метода на теглене от автомобила на
динамометричната количка с блокирало колело. При спиране се регистрира
спирачната сила върху теглича - това е моментът на изпитване на колелата.
Измерването на коефициента на сцепление с пътя се основава на метода на
отрицателното ускорение.
1.5.2. Количка за измерване на коефициента на сцепление (Grip Tester)
Количката за измерване коефициента на сцепление, показана на фиг.1.9, се
използва за измерване на надлъжната стойност на коефициента на сцепление
между пътя и автомобилните гуми, като се стреми да осъществи спиране с
постоянна скорост на приплъзване около 15% - 25%. Този процент
приплъзване се получава чрез измерване на механичното задвижване между
две носещи колела и измервателното колело, при което се генерира сила на
сцепление.

Фиг. 1.9. Количка за измерване на коефициента на сцепление (Grip Tester)
1.5.3. Количка за измерване на коефициента на сцепление (Skiddometer
BV11)
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Количката за измерване коефициента на сцепление „Skiddometer BV11“
(фиг. 1.10) е оборудване за непрекъснато измерване на сцеплението.
Системата за изпитване на коефициента на сцепление на писти се използва
при граждански летища. Системите се състоят от ремарке Skiddometer BV11
и компютър от серия MI за изчисляване, записване и отпечатване на данни за
сцеплението. Тя може да се използва за измерване на сцеплението, при
дълбочина на водния слой около 1мм.

Фиг. 1.10. Динамометрична количка BV11[98]
1.5.4. Калифорнийско портативно устройство (California Portable Skid
Tester)
Калифорнийският портативен тестер (CST), показан на фиг. 1.11, включва
въртене на гумено-балансирано колело до скорост от 80km/h., докато е над
земята. След това се спуска върху настилката и отбелязвайки разстоянието,
колелото се движи срещу съпротивлението на пружина преди спиране. По
време на теста, устройството е прикрепено в задната част на подходящо
неподвижно превозно средство. Използва се глицерин, за да се овлажни
пълната обиколка на изпитваната гума преди тест. Калифорнийското
портативно устройство работи първоначално с коефициент на сцепление
единица, тъй като изпитвателното колело се върти на място, но
изпитвателният автомобил е неподвижен по отношение на настилката. След
като колелото е в контакт с настилката, коефициентът на приплъзване се
променя до нула, тъй като върху колелото не е приложено спирачно усилие.
Освен това тестът не се провежда при константа скорост, тъй като няма
повече енергия, приложена върху колелото, когато гумата докосне земята.
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Фиг. 1.11. Калифорнийско портативно устройство (CST) [98]
1.6. Изводи
Направеният обзор на известни изследвания, засягащи влиянието на
факторите върху коефициента на сцепление на пневматичните гуми, дава
основание да бъдат направени следните изводи:
1. Сцепните свойства между гумата и пътя са обект на изследване от
голям брой автори чиято задача е била определянето им, в зависимост от
параметрите които влияят (вътрешно налягане и вертикално натоварване).
2. Редица автори предлагат модели на пневматична гума от радиален
тип като изследват коефициента на сцепление. В тези модели съществуват
голям брой константи които трябва да се определят по експериментален път.
Теоретичните изследвания са симбиоза между теоретични идеи и
експериментално получени данни от тях.
3. Експериментално получените стойности на коефициента на
сцепление чрез използване на динамометрични колички тип Griptester
определят относителният коефициент на сцепление на пътната настилка, без
да се отчита взаимовръзката между гумата и пътната настилка.
4. В литературата липсват сериозни експериментални изследвания за
влиянието на конструктивните параметри на пневматичната гума върху
коефициента на сцепление и взаимовръзката между тях, а са разгледани
единични зависимости, както и връзката им със статично измерените такива.
ГЛАВА ВТОРА – ИЗМЕРВАНЕ ДЕФОРМАЦИИТЕ НА
АВТОМОБИЛНА ПНЕВМАТИЧНА ГУМА СЪС СТАТИЧНО
УСТРОЙСТВО
2.1.Използвани измерителни и натоварващи устройства за изследване
сцепните свойства на гумата
Изработената измервателна уредба е създадена изцяло за нуждите на
изследванията по дисертационния труд. Използваната регистрираща и
измервателна система са на фирмата Хотингер.
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Измервателните системи (ИС) се състоят от регистриращи
преобразуватели за сила, преместване и обороти, аналогово-цифров
преобразувател, хидравлична система за дистанционно задействане на
спирачната система, персонален компютър и специализиран софтуер на
фирмата Хотингер Catman.
За регистрация на натоварването на колелото са използвани тензометрични
възприематели за сила (силомери). Техният брой се определя от
конструкцията на уредбата и броя на величините, които ще се измерват.

3
2

1
а)
б)
Фиг. 2.1. Измервателна апаратура: а) хидравличен цилиндър (1) и възприемател за
сила (силомер)(2); б) регистриращо устройство (3) за преместване както в надлъжно и
вертикално направление

2.2. Измерване на радиална деформация на автомобилна пневматична
гума
Измерванията на всички статични деформации на гумата с използване на
различни пътни повърхнини (асфалт, бетон и синтетична пътна настилка), са
проведена със съществуващ стенд, собственост на катедра ДАТТ.
Изследванията са извършени, като стенда е дооборудван със съвременна
измервателна апаратура.
Експерименталните изследвания, проведени със статично устройство (фиг.
2.2/а и б, фиг. 2.3/б), показват получените резултати за четири изпитвани АГ
с размер на джантите 13÷16“. Изследваните гуми са 165/65 R13-77T – с
товароносимост 417кг., 175/65 R14-82T – с товароносимост 475кг., 185/65
R15-88H – с товароносимост 560кг. и 205/55 R16-91V – с товароносимост
615кг. Според каталожните данни за товароносимостта на АГ от завода
производител следва, че за предвидените изпитания, те са в избраните
граници за нормално вертикално натоварване Gk, N.
Налягането на въздуха pв в тестваните гуми 165/65 R13-77T –0,35МРа,
175/65 R14-82T – 0,35МРа,185/65 R15-88H – 0,35МРа и 205/55 R16-91V –
0,35МРа се поддържа в следния диапазон рв – 0,18МРа, 0,21МРа, 0,24МРа,
0,27МРа, 0,3МРа, и 0,33МРа. За нисък и среден клас автомобили
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препоръчаното от завода производител налягане на въздуха в гумите не
надвишава 0,30МРа.

б)
а)
Фиг. 2.2. Експериментално оборудване за получаване на статични
характеристики на еластичност на ПГ: а) фронтален изглед; б) страничен изглед.

15

17

а)

б)

Фиг. 2.3. Експериментално оборудване за получаване на
статични характеристики: а) схема на експериментално
оборудване; б) Тензометрични възприематели за отчитане на
силата по надлъжно и напречно направление на изпитваната гума
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2.3. Методика за провеждане на експеримент за вертикална
еластичност
Изборът на гуми за извършване на изпитвания е направен въз основа на
зададения от производителя на ПГ коефициент на сцепление при мокра
настилка клас „С“. Тестваните гуми са с пробег до 500 км, а експериментите
за определяне на надлъжния и напречния коефициент на еластичност са
проведени при еднородни условия и температура на въздуха в помещението
от 200С ± 5%.
Получените резултати от експерименталните изследвания за радиална
еластичност на изпитваните ПГ са показани на фиг. 2.4. Те са получени в
зависимост от промяната на вътрешното налягане рв и вертикалното
натоварване Gk приложено върху изпитваната гума.

Фиг. 2.4.Резултати от изследванията за радиална еластичност на изпитваните
ПГ при различно вътрешно налягане рв
Извод: Тенденцията за нарастване на коефициента за радиална
еластичност при увеличаване на размерите от 165/65R13-77T, 175/65R14-82T,
185/65R15-88H, 205/55R16-91H се дължи на намаляване височината на
страниците. Тази еластичност пряко, и по линейна зависимост влияе на
надлъжната еластичност на ПГ.
2.4. Методика за провеждане на експеримент за надлъжна
еластичност на пневматична гума
Извършени поредица от измервания със статичен стенд за измерване на
надлъжната деформация за гуми 165/65R13-77T, 175/65R14-82T, 185/65R1588H . Получените характеристики са с всички предвидени натоварвания
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спрямо вътрешно налягане рв=0,24МРа
Gk=2000÷4500N за асфалтова плоча.

и

вертикално

натоварване

Фиг. 2.5. Зависимост на надлъжната сила от надлъжното преместване на
гума 165/65R13-77T с всички натоварвания, предвидени в експеримента, с
вътрешно налягане рв=0,24МРа и вертикално натоварване Gk = 2000÷4500N за
асфалт.
Извод: Надлъжната еластичност се променя в зависимост от вертикалното
натоварване върху ПГ.
2.5. Методика за определяне площта на контактното петно при
невъртящо се колело на изпитваните гуми за лек автомобил
Контактът между автомобила и пътната настилка се осъществява от
автомобилните гуми в рамките на контактно петно. Площта на това петно
зависи от скоростта, вътрешното налягане и вертикалното натоварване.

б)

а)

Фиг. 2.6. Етап от снемане на контактно петно от изпитваните гуми за
съответното налягане рв и вертикално натоварване Gk: а) Снемане на отпечатък
от ПГ; б) Примерен отпечатък на ПГ 15”.
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Фиг. 2.7. Зависимост на площта на контактното петно от вътрешното
налягане на гуми 165/65R13-77T, 175/65R14-82T, 185/65R15-88H, 205/55R1691H, при различно вертикално натоварване.
От графичните зависимости (фиг. 2.7), получени при различни ПГ, се
установява, че при еднакво вертикално натоварване (Gk=const) и с
увеличаване на вътрешното налягане, се намалява площта на контакта между
гумата и пътната настилка.

Фиг. 2.8. Зависимост на площта на контактното петно от вертикалното
натоварване на гуми 165/65R13-77T, 175/65R14-82T, 185/65R15-88H,
205/55R16-91H, при различно вътрешно налягане.
При анализиране на графичните зависимости, получени за измерените ПГ,
показани на фиг. 2.8, се установява, че с увеличаване на вертикалното
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натоварване се увеличава зоната на контакта между гумата и пътната
настилка при едно и също вътрешно налягане (рв-const.).

Фиг. 2.9. Зависимост на специфичното вертикално натоварване от
вътрешното налягане в ПГ върху единица площ [сm2]
На фиг. 2.9 е показана зависимостта на специфичното вертикално
натоварване на сm2 в зависимост от вътрешното налягане в ПГ, с което се
вижда, че то се увеличава.
Извод: Проведените експерименти доказват основните тенденции от
влиянието на отделните параметри върху коефициента на сцепление като
вътрешно налягане, вертикално натоварване, и вид на пътната настилка. При
синтетична пътна настилка е силно изразено влиянието на срязващата
способност на микрограпавините върху протектора на пневматичната гума.
2.6. Изводи по втора глава
1. Изградената методика и измервателна апаратура дават възможност за
получаване на силите в контактното петно за невъртяща се гума.
2. Проведеното изследване доказва влиянието на параметри, свързани с
гумата и повърхността на пътя върху сцепните сили в контактното петно.
Доказани са влиянията на пътните повърхности, размерите на ПГ,
вътрешното налягане и вертикалното натоварване върху коефициента на
сцепление.
3. Изследването доказва влиянието на повърхности, образувани от
грапавини с остра форма на микроелементите. При тях намаляването на
коефициента на сцепление, с увеличаване на вертикалното натоварване, е
минимално.
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4. Методиката и изследванията на сцепните свойства в статичен режим на
гумата не отменят изследванията в динамичен режим. Чрез тях може
предварително да се изследва влиянието на голям брой параметри (с
изключение на въртенето на колелото), които впоследствие да се приведат
към динамиката на въртящо се колело с коефициенти.
ГЛАВА ТРЕТА – УРЕДБА ЗА ДИНАМИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА
ПНЕВМАТИЧНИ ГУМИ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ
Под „динамично изпитване на сцепните свойства на ПГ” се разбира
изпитванията с въртящо се колело. Уредбата за динамично изпитване на
пневматични гуми за леки автомобили е разработена за измерване на
характеристиките в динамичен режим, с различни размери гуми, за леки
автомобили. Създадената уредба може да определя сцеплението в
контактното петно между ПГ и пътната настилка, промяната на радиуса на
търкаляне на задвижваното колело, съпротивлението при търкаляне,
страничното увличане, износването, дълготрайността и др..
3.1. Уредба за динамично изпитване сцепните свойства на
пневматични гуми
Уредбата е изградена на основата на създадена през 80-те години подобна
такава от членове на катедра “Автомобили, трактори и кари” и други
вътрешни звена към ВМЕИ “В. И. Ленин”. Уредбата, с която са извършени
изследванията, е осъвременена от гледна точка на измервателната апаратура
и хидравличната система, за създаване на необходимото за извършване на
експериментите спирачно усилие. След направените доработки, тя е призната
официално от патентното ведомство на РБ (№3888 от 28.05.2018г.).
Известни са различни мобилни уредби за изпитване на пневматични гуми,
описани в Първа глава т. 1.5, които се теглят от влекач.

Фиг. 3.1. Страничен изглед на мобилната уредба за изпитване на
пневматични гуми: 1 – теглително устройство (даващо възможност за промяна на
надлъжния наклон на сходимост чрез механизма 7); 2 – подвижна шарнирна връзка; 3 –
мобилна платформа; 4 – спирачен диск; 5, 6 – амортисьор и пружина; 7 – устройство за
промяна на надлъжния наклон на сходимост; 8 – пневматична автомобилна гума; 9 –
подвижна рама; 10 – спирачен апарат; 11 – калибрирани тежести; 19 – реактивна
щанга;[Y5]
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Фиг. 3.2. Мобилната уредба за изпитване на пневматични гуми с изглед от
задната си част: 12 – „0“ пръстен; 13 – мигач за посока на движение (лев и десен); 14 –
габарит и стоп светлина; 15 – измервателни устройства за вертикално и хоризонтално
преместване; 16 – ос; 17 – диск с диаметър, равен на оста на въртене (16); 18 тахогенератор.[Y5]

На фиг. 3.3 е показана блоковата схема, по която се реализира спирачната
система на динамометричната количка.

Фиг. 3.3. Блокова схема на дистанционно задействане на спирачната
система: 1 – резервоар за хидравлична течност 1,5л.; 2 – хидравлична помпа на
хидравличната система; 3 – филтър за фино пречистване на хидравличната течност; 4
– разпределител с отворен център, с възможност за промяна на налягането и
повишаване на натиска върху спирачния педал; 5 – манометър; 6 – хидравличен цилиндър,
осигуряващ необходимия натиск; 7 – главен спирачен цилиндър без усилвател; 8 –
резервоар за допълване на спирачната система със спирачна течност; 9 – спирачен
апарат.
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На фиг 3.4 е показана хидравлична блокова схема за реализиране на
сработването на спирачната система чрез дистанционно електрическо
управление.

Фиг. 3.4. Принципна схема на хидравличната система за задвижване на
спирачната система в динамометричната количка.
Блок №1 – „Разпределител хидравличен“ РХ0600-24V с нормално отворен
център;
Блок №2 – „Дросел регулатор с обратен клапан“ ДРОК–06 – 10MPa с
възможност за регулиране на дебита;
Блок №3 – „Модулен монтаж“ – МРК–06–10МРа;
Блок №4 – „Помпа с филтър връщащ“ ФВ – 25µm;
ЦХ – Хидравличен цилиндър за осигуряване на натиск върху главния
спирачен цилиндър;
М1, М2 – манометри за отчитане на наляганет;
Р1 – дросел нерегулируем;
ПХ – помпа хидравлична;
ОК – обратен клапан;
ФС – филтър.
3.2. Методика за изследване коефициента на сцепление между гумата
и пътя.
Уредба за динамично изпитване на коефициента на сцепление е показана
на фиг. 3.5
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Фиг. 3.5. Принципна схема на лаборатория за измерване на коефициента на
сцепление: I – място на водача; II – място за отчитане на данните от измерванията;
III – работна част; IV – динамометрична количка; 1 – работно място; 2 – измервателна
апаратура; 3 – работни места два броя; 4 – цистерна с вода; 5 – допълнителен
резервоар.

Методиката се отнася до определяне на коефициента на сцепление на
гуми, използвани при автомобили М1 и N1 (леки и лекотоварни автомобили с
технически допустима максимална маса не повече от 3,5t).
Експерименталното определяне на коефициента на сцепление се извършва
в пътни условия с помощта на динамометрична количка, показана на фиг.
3.6.
Експериментът трябва да отчита модела на гумата, вертикалното
натоварване, вътрешното налягане, скоростта на движение, различните
климатични условия (като влажност), състояние на пътната настилка,
температура на околната среда, както и влиянието и вида на протектора на
ПГ.
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Фиг. 3.6. Измерителен комплекс – общ изглед
Важен показател за осъществяване на експеримента е определянето на
„начална скорост“ - това е скоростта, при която започва провеждането на
експеримента, т.е процесът на прилагане на спирачното усилие върху
колелото, до неговото блокиране.
Определянето на „начална скорост” по настоящата методика се основава
на възможните експлоатационни скорости за пътния участък,
регламентирани от Закона за Движение по пътищата.
Методиката заимства определянето на началната скорост в границите,
които се измерват спирачните свойства. Приема се, че максималната
„начална скорост“ Vmax за гумата, но не повече от ≤120 km/h. за определяне
на коефициента на сцепление е µ – 0,8.
Изпитването се провежда чрез няколкократни измервания (3÷4 пъти), а при
нужда и повече, последователно задействане и освобождаване на спирачния
механизъм. Гумата е с вертикално натоварване, предвидено в работния й
диапазон.
3.3. Резултати от пътни изпитания
В дисертационния труд са представени резултати от направените пътни
изпитания с динамометрична количка. Записите отразяват реактивната сила в
спирачния механизъм по оста Ох.
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а)

б)

в)

г)

е)
д)
Фиг. 3.7. Диаграма на гума 185/65 R15 88H в различни динамични режими
на изпитания с блокирало колело: а) V = 40 km/h, Gk = 2960 N; б) V = 40 km/h, Gk =
3760 N; в) V = 60 km/h, Gk = 2960 N; г) V = 60 km/h, Gk = 3760 N; д) V = 80 km/h, Gk = 2960
N; е) V = 80 km/h, Gk = 3760 N.

При определяне на коефициента на сцепление между ПГ и пътната
настилка, влияние оказват вертикалното натоварване, вътрешното налягане в
ПГ, скоростта на движение.
На фиг. 3.8 е показана зависимост на надлъжната сила във функция от
скоростта на движение и вертикалното натоварване, при различно вътрешно
налягане, определено за експеримента.
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Фиг. 3.8. Зависимост Fx(Gk, V) за гума 165/65 R13 77T , при рв- 0.18, 0.21,
0.24, 0.27, 0.3 МРа.
На фиг. 3.9 е показано влиянието на коефициента на сцепление във
функция от вътрешно налягане , вертикалното натоварване и скоростта на
движение

Фиг. 3.9. Зависимост на коефициента на сцепление от вертикалното
натоварване и скоростни режими на изпитване при гума 165/65 R13 77T, с
постоянно вътрешно налягане.
3.4. Изводи трета глава
1. Изработена е уредба за изпитване на пневматични гуми (тип пето
колело), даваща възможност за експериментални изследвания на сцепните
свойства между гумата и пътната настилка.
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2. Изготвена е методика за изследване на коефициента на сцепление
между гумата и пътя.
3. Проведени са пътни експерименти за получаване на промяната на
надлъжната сила и коефициента на сцепление във функция от вътрешното
налягане, вертикалното натоварване и скоростта на движение за гуми
165/65R13-77T, 175/65R14-82T, 185/65R15-88H, 205/55R16-91H. Оценено е и
влиянието на големината на контактното петно.
4. Получените резултати дават възможност да се оцени влиянието на
вътрешното налягане, вертикално натоварване, скоростта на движение,
големината на контактното петно и пътното покритие върху коефициента на
сцепление.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА – ПЪТНИ ПОКРИТИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА
ДВИЖЕНИЕ
4.1. Оценка на грапавините на пътното покритие
Неравностите на пътното покритие се класифицират, в зависимост от
дължината на тяхната вълна „S“. Различават се три вида неравности:
- макронеравности – влияещи на динамиката на автомобила и на
работата на неговия двигател; те са с дължина на вълната S >80 m;
- микронеравности – предизвикват трептения в масите на автомобила и
са с дължина на вълната 0,1 < S < 80m;
- грапавини – с дължина на вълната S < 0,1m.
Грапавините оказват влияние върху сцеплението на гумите с пътната
настилка. Дължината на неравностите на грапавините зависи от размера на
гумите и обикновено не превишава 30÷100mm. Грапавините се разделят на
две групи: макрограпавини и микрограпавини :
- макрограпавини – неравности с дължина над 203mm и височина над
0,2÷0,3mm., формирани от каменния материал, използван за
строителството на слоевете от асфалтобетонно покритие, или в
резултат на специалната обработка на повърхността на цементобетонните покрития (фиг. 4.1).
- микрограпавини – неравности, които са с дължина по-малка от 2÷3mm,
и височина по-малка от 0,2÷0,3mm. Микрограпавините се определят от
грапавостта на материала, положен като пътна настилка.

28

Фиг. 4.1. Профил на грапавина от пътно покритие
4.2. Методика за измерване на грапавините по пътната настилка
Практически неравностите са съставени от реални повърхнини, които се
свързват с околната среда. Реалните повърхнини се различават от
номиналните, които са идеални, т.е без отклонение от формата, без
вълнообразност и грапавост. На фиг. 4.1 е показана нормалната повърхност
на пътна настилка.
Измерването на действителната повърхнина не може да се възпроизведе
точно, поради грешки в измерването с измервателното устройство.
Повърхността, получена в резултат на измерването, се нарича измерена
повърхност. На фиг. 4.2 е показана реалната повърхност, която се различава
значително от нормалната повърхност (фиг. 4.1).

Фиг. 4.2. Реален профил на грапавина от пътна настилка
На фиг. 4.3 е показано изработено статично устройство за измерване на
грапавини по пътната настилка.

29

а)

в)

б)
г)
Фиг. 4.3. Статично устройство за измерване на неравностите на пътната
настилка а) хоризонтален изглед на измервателната установка: б) изглед отгоре на
измервателната установка; в и г) снимки на статичното устройство.

Пресичането на нормалната повърхност с равнинната повърхност, която
заема спрямо нея предварително определено положение, се нарича нормален
профил. Ако реалната повърхност се разреже, се получава реален профил на
фиг. 4.2, а при изрязване на измерителната повърхност се получава измерен
профил. В практиката се борави с измерения профил, който се нарича
профилограма показан на (фиг. 4.4).

Фиг. 4.4. Профилограма на пътната настилка
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В зависимост от метода на обработка на повърхнините профилът на
грапавините може да бъде периодичен или апериодичен (случаен).
При количествено оценяване на повърхността се използва понятието
„базова линия”. Това е линията, спрямо която се определят параметрите на
грапавостта на повърхнината. Например, средната линия на профила е
базовата линия. Дължината на базовата линия, която се използва за
определяне на грапавините и която характеризира грапавостта, се нарича
базова линия и се бележи с l . Дължината, на която се прави оценка на
грапавостта, се нарича нормална дължина и тя може да включва една или
няколко базови дължини. Дължината на базовата линия, респективно
нормалната дължина, зависи от характеристиките на грапавините .

б)
а)
Фиг. 4.5. Профилограма на измерената настилка: а) измерен профил от пътната
насилка; б) измерена пътна настилка (асфалт).

4.4. Изводи по четвърта глава
1. Изработен е измерителен уред за получаване на реални стойности за
височините и вида на грапавините.
2. Чрез измерване са получени грапавините на три вида пътни покрития –
асфалт, бетон и синтетична пътна настилка.
3. Косвено е оценено влиянието на трите изследвани пътни покрития
върху сцепните свойства в контактното петно.
ГЛАВА ПЕТА – МАТЕМАТИЧЕН МОДЕЛ
5.1. Равнинно движение на автомобил
За получаване характеристиките на статичния ъгъл на завиване се
разглежда движението на равнинен модел на автомобила с предни
управляеми колела. Движението е по окръжност с постоянна ъглова скорост
ω = const.,  = 0. Автомобилът се премества на ъгъл α1 и към него е свързана
подвижна координатна система Cxy, началото на която е преместено в
центъра на масата на модела. Оста х е по надлъжното направление на оста на
автомобила и е с положително направление по посока на завиване (надясно).
В режим на завой на автомобила действа теглителна сила на задвижващия
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мост Fki ,сили на съпротивление при движение Fcpi , странична сила Fbi и
инерционна сила.
5.2. Динамичен модел
Физическият модел на автомобила (велосипедният модел) е показан на
фиг. 5.1. Координатната система ОХYZ представлява пространствена
координатна система на модела, а изследваният модел заема някакво
положение с координати Cxcyczc. Масовият център на велосипедния модел се
намира между предното и задното колело. Разстоянията а и b са съответно от
предната ос до масовия център и разстоянието от задната ос до масовия
център на модела.
За съставяне на уравнение на динамиката на автомобил по равна
хоризонтална повърхност се използва принципът на Даламбер.
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Фиг. 5.1. Физически модел на автомобила
5.3. Изводи по пета глава
1. За определянето на сцепните свойства в контактното петно са
необходими голям брой коефициенти, които следва да бъдат определени по
експериментален път. По този начин моделите са приблизителни и силно
зависят от експерименталното определяне на тези коефициенти.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В резултат на изследванията в рамките на дисертационния труд са
получени следните:
1. Изработена е методика за определяне на зависимостите на Fx(V, pв, Gk)
и µ (V, pв, Gk)
2. Разработена е методика и алгоритъм за определяне контурите на
контактното петно.
3. Изработена е уредба за изпитване на пневматични гуми, която изследва
влиянието на вътрешното налягане, натоварване в оста на колелото,
скоростта на движение на колелото и контактното петно върху влиянието на
надлъжната сила и коефициента на сцепление.
4. Методика за получаване на контактната площ между гумата и пътната
настилка.
5. Получени са, за конкретен модел гуми, експериментални данни за
изменението на коефициента на сцепление. Същите могат да послужат за
получаване на емпирични зависимости за получаване на коефициента на
сцепление за този вид гума.
6. Проведените експериментални изследвания в режим на търкалящо се
колело показват, че в зоната на ниските стойности на плъзгането по оста Oх
(деформационно плъзгане):
– коефициента на сцепление µ намалява своите стойности при нарастване
на натоварването (2000÷4500N) в оста на колелото с 4÷8% при постоянно
равни други условия;
– коефициента на сцепление повишаване своите стойности с нарастване
на скоростта от 40÷80km/h, с 7÷14% при постоянно равни други условия;
– с повишаване на вътрешното налягане в границите 0,18÷0,27МРа
коефициента на сцепление µ повишава своите стойности с 4÷9% при
постоянно равни други условия.
НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ:
1. Изработена е методика за определяне на зависимостите на Fx(V,pв, Gk)
и µ (V,pв, Gk)
2. Разработена е методика и алгоритъм за определяне контурите на
контактното петно.
ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ
1. Изработена е уредба за изпитване на пневматични гуми, която изследва
влиянието на вътрешното налягане, натоварване в оста на колелото,
скоростта на движение на колелото и контактното петно върху влиянието на
надлъжната сила и коефициента на сцепление.
2. Методика за получаване на контактната площ между гумата и пътната
настилка.
3. Получени са, за конкретен модел гуми, експериментални данни за
изменението на коефициента на сцепление. Същите могат да послужат за
получаване на емпирични зависимости за получаване на коефициента на
сцепление за този вид гума.
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SUMMARY
STUDY OF SOME PARAMETERS OF THE ADHESION PROPERTIES
BETWEEN THE TIRES AND ROAD SURFACE FOR LIGHT-DUTY
VEHICLES
Yuliyan Anestiev Petrov,
Department of Combustion Engines, Automobile Engineering and Transport
Technical University of Sofia
Abstract
The thesis is focused in the study of the adhesion properties between the
tires and road surface.
The paper reviews the achievements in the field of adhesion coefficient and
the factors (internal pressure, movement speed, contact patch and vertical load)
which affecting it. Theoretical and experimental developments for the study of the
coefficient of adhesion and the forces acting on the pneumatic tire in static and
dynamic mode are presented.
The aim of the thesis is to determine the methodologies for the determination
of the adhesion coefficient between the tire and the road and to assess the influence
of the individual factors over adhesion coefficient.
In the thesis are developed methods for measuring of the adhesion properties
between the tire and the road surface for rolling and non-rolling wheels, and also
methods for measuring the roughness of road surface.
The test equipment’s for measuring of adhesion between the tire and road
surface for rolling and non-rolling wheels and road roughness measuring are
constructed.
The impact of the movement speed, the internal pressure in the tire, the
vertical load, and the type of road surface and the size of the contact patch over the
adhesion properties of the tire is presented, and an analysis of the results obtained
from the experimental and numerical study was done.
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