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Od autora

Szanowni czytelnicy,

niedawno czytałem materiały szkoleniowe firm VW i Skoda, 
o układach regulacji poślizgu kół i wspomagających kierow-
cę, tzw. asystujących, montowanych w pojazdach obu ma-
rek. Pierwszym układem tego typu był ABS, zapobiegający 
blokadzie kół podczas hamowania (nie jak czasami można 
przeczytać poślizgowi). Następnymi były układy: ASR (zapo-
biega poślizgowi kół podczas ruszania), EDS (elektroniczna 
blokada mechanizmu różnicowego), oraz układ ESP (układ 
stabilizacji toru jazdy).
W ostatnich latach „obrodziło” kolejnymi wersjami tych ukła-
dów, o nowych możliwościach oraz ich nowymi funkcjami. 
Przykładowo, kolejną generację układu EDS, firma Volks-
wagen ukryła pod nazwą XDS a Ford pod nazwą Torque 
Vectorig Control. Z kolei wada układu ABS, czyli gorsza sku-
teczność hamowania na nawierzchniach sypkich (omawiam 
to zagadnienie w tym opracowaniu) została wykorzystana 
przez wprowadzenie, w samochodach tzw. uterenowio-
nych, funkcji o nazwie „Off-road ABS”.
Układy oparte na układzie ABS, wykorzystują zjawiska wy-
stępujące pomiędzy oponą a nawierzchnią drogi, podczas 
napędzania lub hamowania koła, przy ruchu koła po linii 
prostej lub łuku. Ponieważ posiadam podręczniki firm Bosch 
i Continental o tych układach, a także mam możliwość „zaj-
rzenia” do materiałów szkoleniowych firm samochodowych, 
dlatego sądzę, że porównywalną wiedzę powinni posiadać 
pracownicy serwisów niezależnych, aby gdy do serwisu 
przyjedzie pojazd z układem ABS, ESP i długą listą układów 
asystujących, mogli te układy świadomie serwisować. Z tego 
powodu, w tym i następnym „Dodatku technicznym” przed-
stawię zagadnienia teoretyczne o hamowaniu pojazdu oraz 
zasadę pracy układu ABS. Wiem, że ten materiał będzie trud-
ny w lekturze, ale robię to świadomie. Mam nadzieję, że duża 
ilość ilustracji będzie pomocna w przyswojeniu materiału
Innym problemem jest umiejętność współpracy kierowcy  
z układem ABS, aby ten układ mógł pracować z możliwie 
maksymalną skutecznością. Tej wiedzy, w mojej ocenie brak 
wielu kierowcom, ale także dziennikarzom i instruktorom 
nauki jazdy, którzy nie widzą różnicy pomiędzy hamowa-
niem samochodem bez i z ABS.

Stefan Myszkowski
stefan.myszkowski@skk.auto.pl

Zdjęcie na okładce - Historia układów ABS firmy Bosch, w „pigułce” (Źródło: Bosch)

1. Ruch 
samochodu 
i jego kół
Jeśli samochód porusza się z prędkością VP (rys.1), to z tą 
samą prędkością poruszają się osie kół. Jeśli opona toczy się 
po drodze bez poślizgu (wyjaśniam to pojęcie w podroz-
dziale 3.2.), wówczas prędkość punktu leżącego na obwo-
dzie opony, czyli prędkość obwodowa (VO) tego punktu, jest 
równa prędkości pojazdu VP. Drugą charakterystyczną wiel-
kością dla ruchu koła, jest prędkość obrotowa nK , czyli ilość 
obrotów, którą koło wykonuje w jednostce czasu.
Tu konieczne jest nieco teorii. Prędkość każdego punktu,  
w tym również prędkość obwodowa punktu obracającego 
się koła, cechują:
•	 kierunek - informacja o linii, po której porusza się punkt;
•	 zwrot - informacja, w którą stronę porusza się punkt,  

po linii zwanej kierunkiem ruchu;
•	 wartość - informacja „ile wynosi” prędkości ruchu punktu 

np. w [m/s].
Jeśli uwzględnić wszystkie powyższe cechy, to tylko pręd-
kość obwodowa punktu położonego pionowo nad osią ob-
rotu koła, ma taką samą prędkość jak prędkość osi obrotu 
koła. Ale w tym opracowaniu, dla naszych rozważań wystar-
czy, że będziemy mówić o wartości prędkości obwodowej 
koła - w skrócie, o prędkości obwodowej koła. Kierunek  
i zwrot tej prędkości chwilowo pomijamy.
Powróćmy do koła pojazdu. Aby poznać pracę układu ABS, 
konieczne jest przypomnienie informacji o prędkości, przy-
spieszeniu, oraz możliwych zmianach tych wartości podczas 
ruchu.
Spójżmy na rys.2a. Wykres przedstawia prędkość obwodo-
wą koła VO, w zależności od czasu. Od punktu A do B wykre-
su, koło obraca się ze stałą prędkością obwodową VO1, a od 
punktu B prędkość obwodowa koła rośnie. Na tym odcinku 
wykresu prędkości obwodowej koła (rys.2a), są zaznaczone 
dwa przedziały czasu ∆t, w których zostały zmierzone zmia-
ny prędkości obwodowej koła: ∆VO2 i ∆VO3. Ponieważ są to 
wzrosty prędkości, dlatego są one oznaczone umownie jako 
dodatnie.
Tu ponownie konieczne jest trochę teorii. O zmianach pręd-
kości w małych przedziałach czasu, informuje wielkość, 

Rys.1 Prędkości charakterystyczne dla pojazdu i jego kół: VP - prędkość pojazdu;  
VO - prędkość obwodowa punktu położonego na obwodzie koła (na rysunku - punktu 
położonego pionowo nad osią obrotu koła); nK - prędkość obrotowa koła.
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którą nazywamy przyspieszeniem. W odniesieniu do pręd-
kości obwodowej, mówimy o przyspieszeniu obwodowym 
aO. Jest to informacja o zmianie prędkości obwodowej ∆VO, 
która nastąpiła w małym przedziale czasu ∆t. Przedstawia ją 
wzór:

(1)   

∆Vo

∆t
ao=

Umownie przyjęto, że:
•	 przyspieszenie o wartości dodatniej oznacza wzrost 

prędkości ruchu;
•	 przyspieszenie o wartości ujemnej oznacza zmniejszenie 

prędkości ruchu.
Popularnie nie mówimy o ujemnym przyspieszeniu, ale  
o opóźnieniu. Jednak rozróżnienie na przyspieszenie o znaku 
dodatnim i przyspieszenie o znaku ujemnym jest konieczne, 
bowiem na wykresach, przy analizie ruchu i w obliczeniach, 
konieczna i przyjęta jest taka zasada oznaczania.
Trzeba też pamiętać o regule matematycznej, która mówi, 
że jeśli mamy dwie liczby ujemne np. -10 i -15, to większa  
z nich jest -10. Z dwóch liczb ujemnych ta jest bowiem więk-
sza, której wartość, po pominięciu znaków „minus” dla obu 
porównywanych liczb, jest mniejsza.
Powróćmy ponownie do rys.2. Ruch koła przedstawiony 
przez odcinek wykresu pomiędzy punktami A i B (rys.2a),  
to ruch obrotowy jednostajny, ponieważ:
•	 prędkość obwodowa VO1 ma wartość stałą (rys.2a);
•	 przyspieszenie obwodowe aO1 (rys.2b) ma wartość 

zerową.
Natomiast ruch koła przedstawiony przez odcinek wykresu 
od punktu B (rys.2a), to ruch obrotowy jednostajnie przy-
spieszony, ponieważ:
•	 prędkość obwodowa rośnie - np. VO2 < VO3 (rys.2a);
•	 przyspieszenie obwodowe ma stałą, dodatnią wartość  

- np. aO2 = aO3 (rys.2b).
Przejdźmy do rys.3a. Na odcinku od punktu C do D, koło 
obraca się ze stałą prędkością obwodową VO4, a więc przy-
spieszenie obwodowe aO4 ma wartość zerową. Od punktu D 
prędkość obwodowa koła zaczyna maleć, aż do zatrzymania 
koła w punkcie E.
Na odcinku wykresu prędkości obwodowej koła, od punk-
tu D do E (rys.3a), są zaznaczone dwa przedziały czasu Δt, 
w których zostały zmierzone zmiany prędkości obwodo-
wej koła: -∆VO5 i -∆VO6. Ponieważ są to obniżenia prędkości, 
dlatego są one oznaczone umownie jako ujemne. Również 
obliczone zgodnie z wzorem 1 wartości przyspieszeń obwo-
dowych mają wartości ujemne: -aO5 i -aO6 (rys.3b).
Ruch koła przedstawiony przez odcinek wykresu pomię-
dzy punktami C i D (rys.3a), to ruch obrotowy jednostajny,  
ponieważ:
•	 prędkość obwodowa VO4 ma wartość stałą (rys.3a);
•	 przyspieszenie obwodowe aO4 (rys.3b) ma wartość 

zerową.
Natomiast ruch koła przedstawiony przez odcinek wykresu 
pomiędzy punktami D i E (rys.3a), to ruch obrotowy jedno-
stajnie opóźniony, ponieważ:
•	 prędkość obwodowa maleje - np. VO5 > VO6 (rys.3a);
•	 przyspieszenie obwodowe ma stałą, ujemną wartość 

- np. -aO5 = -aO6 (rys.3b), lub potocznie, opóźnienie obwo-
dowe ma stałą wartość.

Przejdźmy do rys.4a. Na odcinku od punktu F do G, koło 
obraca się ze stałą prędkością obwodową VO7, a więc przy-
spieszenie obwodowe aO7 ma wartość zerową. Od punktu 
G prędkość obwodowa zaczyna maleć, aż do zatrzymania 
koła w punkcie H.
Na odcinku wykresu prędkości obwodowej koła od punk-
tu G do H (rys.4a), są zaznaczone dwa przedziały czasu ∆t, 
w których zostały zmierzone zmiany prędkości obwodowej 
koła: -∆VO8 i -∆VO9. 

Rys.2 Prędkość obwodowa (rys.a) i przyspieszenie obwodowe (rys.b) koła, które naj-
pierw obracało się za stałą prędkością obwodową - od punktu A do B, a następnie, od 
punktu B, jego prędkość obwodowa rośnie, ze stałym przyspieszeniem obwodowym. 
Wielkości na rysunku: VO1, VO2 i VO3 - prędkości obwodowe koła; ∆VO2 i ∆VO3 - zmiany pręd-
kości obwodowej koła; ∆t - przedział czasu, w którym są mierzone zmiany prędkości 
obwodowej koła; aO1, aO2 i aO3 - przyspieszenia obwodowe koła.

Rys.3 Prędkość obwodowa (rys.a) i przyspieszenie obwodowe (rys.b) koła, które naj-
pierw obracało się za stałą prędkością obwodową - od punktu C do D, a następnie, 
od punktu D, jego prędkość obwodowa maleje, ze stałym, ujemnym przyspieszeniem 
obwodowym (stałym opóźnieniem obwodowym), aż do zatrzymania się w punkcie E. 
Wielkości na rysunku: VO4, VO5 i VO6 - prędkości obwodowe koła; -∆VO5 i -∆VO6 - zmiany 
prędkości obwodowej koła; ∆t - przedział czasu, w którym są mierzone zmiany prędkości 
obwodowej koła; aO4, -aO5 i -aO6 - przyspieszenia obwodowe koła.
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Proszę zauważyć, że w odróżnieniu od wykresu na 
rys.3a, prędkość obwodowa koła na wykresie na 
rys.4a, początkowo zmniejszyła się tylko nieznacznie,  
ale później nastąpił jej duży spadek, większy niż na rys.3a.
To jak maleje prędkość obwodowa koła na rys.4a dobrze 
obrazuje przebieg wartości przyspieszenia obwodowego 
(rys.4b). Początkowo koło zmniejsza prędkość obwodową 
z dużym ujemnym przyspieszeniem, (popularnie - małym 
opóźnieniem). Następnie wartość ujemnego przyspieszenia 
maleje (popularnie - rośnie opóźnienie).
Ruch koła przedstawiony przez odcinek wykresu pomię-
dzy punktami F i G (rys.4a), to ruch obrotowy jednostajny,  
ponieważ:
•	 prędkość obwodowa VO7 ma wartość stałą (rys.4a);
•	 przyspieszenie obwodowe aO7 (rys.4b) ma wartość 

zerową.
Natomiast ruch koła przedstawiony przez odcinek wykresu 
pomiędzy punktami G i H (rys.4a), to ruch obrotowy niejed-
nostajnie opóźniony, ponieważ:
•	 prędkość obwodowa maleje - np. VO8 > VO9 (rys.4a);
•	 przyspieszenie obwodowe ma ujemną, malejącą wartość 

- np. -aO8 > -aO9 (rys.4b) lub potocznie, rośnie wartość 
opóźnienia obwodowego.

Po co ten trudny w lekturze wstęp?
Informacja tylko o prędkości obwodowej koła nie daje in-
formacji, co dzieje się z kołem w danej chwili - czy rozpędza 
się, obraca się ze stałą prędkością obwodową, czy zmniej-
sza swoją prędkość obrotową. Tę informację przekazuje 
przyspieszenie obwodowe. Na podstawie informacji o 
aktualnych wartościach prędkości obwodowej koła i przy-
spieszenia obwodowego, można przewidzieć jaką prędkość 
obwodową koło będzie miało za chwilę. Jeśli natomiast koło 

jest hamowane, to znając wartości prędkości obwodowej  
i ujemnego przyspieszenia obwodowego (popularnie  
- opóźnienia obwodowego), można przewidzieć, że jeśli  
będzie tak dalej hamowane to np. za ułamek sekundy się 
zatrzyma. W układach ABS, pomiar prędkości obrotowej kół 
jest dla sterownika źródłem informacji, na podstawie któ-
rych on wie, co w danej chwili dzieje się z każdym kołem i co 
będzie się działo z nimi za chwilę.

2. Siły na styku 
opony i drogi
Każde koło pojazdu jest dociskane do nawierzchni drogi siłą 
FNK  (rys.5) skierowaną prostopadle do drogi. W warunkach 
statycznych, jej wartość wynika z rozkładu ciężaru pojazdu. 
Podczas jazdy samochodu, wartość siły FNK zależy również 
od:
•	 sił działających na samochód podczas: hamowania,  

przyspieszania i jazdy po łuku;
•	 sprawności amortyzatorów.

Na styku koła napędzanego z nawierzchnią drogi powstaje 
siła napędową FN. Suma sił napędowych kół napędzanych 
służy do pokonywania wszystkich oporów ruchu samocho-
du oraz do jego przyspieszania. Gdy koło jest hamowane 
powstaje siła hamowania FH (patrz rozdział 3). Suma sił ha-
mowania wszystkich kół, hamuje samochód.
Podczas ruchu koła po łuku, na styku koła z nawierzchnią 
drogi powstaje siła boczna FB, prostopadła do płaszczyzny 
koła (patrz rozdział 4.1.). Suma sił bocznych wszystkich kół, 
powinna równoważyć siłę odśrodkową, która działa na sa-
mochód poruszający się po łuku drogi. Jeśli ten warunek nie 
jest spełniony, samochód zostanie „wyrzucony” na zewnętrz-
ną stronę zakrętu.

3. Hamowanie 
koła poruszają-
cego się po linii 
prostej

Rys.4 Prędkość obwodowa (rys.a) i przyspieszenie obwodowe (rys.b) koła, które naj-
pierw obracało się za stałą prędkością obwodową - od punktu F do G, a następnie, od 
punktu G, jego prędkość obwodowa malała z malejącym, ujemnym przyspieszeniem 
obwodowym (rosnącym opóźnieniem obwodowym), aż do zatrzymania się w punkcie 
H. Wielkości na rysunku: VO7, VO8 i VO9 - prędkości obwodowe koła; -∆VO8 i -∆VO9 - zmiany 
prędkości obwodowej koła; ∆t - przedział czasu, w którym są mierzone zmiany pręd-
kości obwodowej koła; aO7, -aO8 i -aO9 - przyspieszenia obwodowe koła.

Rys.5 Siły działające na 
koło pojazdu.
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3.1.	Siła	hamowania
Siła hamowania FH (rys.6) powstaje podczas hamowania po-
jazdu - hamulcami lub „silnikiem”. Jest skierowana przeciw-
nie do kierunku ruchu samochodu. Jej wartość obliczamy 
z wzoru (2):

(2)  FH = FNK  x µW

w którym:
FNK - siła nacisku koła na nawierzchnię drogi;
μW - współczynnik tarcia wzdłużnego opony  
o nawierzchnię drogi.

Wartość siły hamowania FH zależy od wartości wielkości 
występujących w powyższym wzorze. Czynniki, od których 
zależy wartość siły FNK, są opisane w rozdziale 2. Współczyn-
nik tarcia wzdłużnego opony μW o nawierzchnię drogi, jest 
tematem podrozdziału 3.3..

3.2.	Poślizg	wzdłużny	koła
Aby na styku opony z nawierzchnią drogi powstało tarcie,  
a w następstwie powstała siła hamowania FH lub napędowa 
FN, gdy koło jest odpowiednio hamowane lub napędzane, 
konieczne jest wystąpienie tzw. poślizgu koła PK. Jego war-
tość obliczamy ze wzoru (3):

(3) 
 

(VP – VO)
VP

PK = x 100%

w którym:
VP - prędkość środka koła, równa prędkości pojazdu;
VO - prędkość obwodowa koła.

Charakterystyczne wartości poślizgu koła, występujące przy 
hamowaniu, przedstawia rys.7.
Przykład. Jeśli samochód jedzie z prędkością 50 km/h, ale 
prędkość obwodowa hamowanego koła, która wynika  
z jego prędkości obrotowej, wynosi 40 km/h, to znaczy,  
że koło ma poślizg o wartości 20%.
Poślizg koła towarzyszący przyspieszaniu, obliczany z wzoru
3, ma wartość zerową lub mniejsza od zera (rys.8). 
Przykład. Jeśli samochód jedzie z prędkością 50 km/h, ale 
prędkość obwodowa przyspieszanego koła, która wyni-
ka z jego prędkości obrotowej, wynosi 80 km/h, to znaczy,  
że koło ma poślizg o wartości -60 %.

Prędkość obwodowa przyspieszanego koła VO może być 
wielokrotnie większa od prędkości pojazdu VP, co oznacza, 
że ujemna wartość poślizgu koła może wynosić nawet kilka-
set procent (rys.8b).

3.3.	Wartość	współczynnika	tarcia	
wzdłużnego	opony
Wartości sił hamowania FH i napędowej FN zależą od warto-
ści współczynnika tarcia wzdłużnego opony µW, a ona z kolei 
zależy od wielu czynników.
Podstawową dla opony, jest zależność współczynnika tarcia 
wzdłużnego opony µW od poślizgu koła PK. Kształt wykre-
su i jego charakterystyczne punkty, prezentuje rys.9. Jest on 
typowy dla różnych rodzajów nawierzchni, z wyjątkiem na-
wierzchni sypkich (niezwiązanych): żwir, piasek i sypki śnieg 
(powrócę do tego zagadnienia). Wartości współczynnika tar-
cia wzdłużnego opony µW, zależą od:
•	 rodzaju nawierzchni, z którą współpracuje opona;
•	 prędkości ruchu samochodu;
•	 konstrukcji opony i jej rozmiaru.
Wykresy zależność współczynnika tarcia wzdłużnego opony 
µW od poślizgu koła PK, dla różnych nawierzchni przedstawia 
rys.10. Linie A, B i E dla cechuje występowanie maksymalnej 
wartości współczynnika tarcia wzdłużnego opony µW przy 
wartości poślizgu koła PK wynoszącej od ok. 15 do 25%  
- punkty: OA, OB. OE.

Rys.7 Przy hamowaniu pojazdu, poślizg koła PK, przyjmuje następujące wartości lub ich 
zakresy: rys.a - wartość zerowa, jeśli prędkość obwodowa koła VO jest równa prędkości 
VP, z którą porusza się środek koła i pojazd - koło toczy się wówczas bez poślizgu; rys.b 
- zakres wartości większy od zera i mniejszy od 100%, jeśli prędkość obwodowa koła VO 
jest mniejsza od prędkości VP, z którą porusza się środek koła i pojazd; rys.c - wartość 
równą 100%, jeśli prędkość obwodowa koła VO jest równa zero, czyli koło się nie obraca, 
a środek koła, wraz z całym pojazdem, porusza się z prędkością VP - koło porusza się, ale 
się nie obraca, lub inaczej, jest zablokowane.

Rys.8 Przy przyspieszaniu pojazdu, poślizg koła PK, przyjmuje następujące wartości lub 
ich zakresy: rys.a - wartość zerowa, jeśli prędkość obwodowa koła VO jest równa pręd-
kości VP, z którą porusza się środek koła i pojazd - koło toczy się wówczas bez poślizgu; 
rys.b - wartość mniejsza od zera, jeśli prędkość obwodowa koła VO jest większa od pręd-
kości VP, z którą porusza się środek koła i pojazd - koło toczy się wówczas z poślizgiem.

Rys.6
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Gdy koło jest zablokowane, czyli wartość poślizgu koła jest 
równa 100%, wówczas współczynnik tarcia wzdłużnego 
opony µW osiąga wartości niższe niż maksymalne - punkty: 
ZA, ZB. ZE. Ponadto, przy zablokowanych przednich kołach, 
nie ma możliwości kierowania samochodem, co wyjaśnię  
w rozdziałach: 5 i 6 (cz.2 DT).
Największe wartości współczynnika tarcia wzdłużnego 
opony µW cechują suchy beton lub asfalt - linia A wykresu. 
Mniejsze wartości tego współczynnika cechują nawierzch-
nie mokre, czyli pokryte tylko cienką warstwą wody - linia 
B wykresu. 
Gdy warstwa wody na jezdni jest grubsza (silniejszy deszcz, 
koleiny), wówczas wartości są jeszcze mniejsze. Najniższe 
wartości współczynnika tarcia wzdłużnego opony µW ce-
chują lód (linia E wykresu) a najniższe, lód pokryty warstwą 
wody.
Proszę zauważyć, że spadek wartości współczynnika tarcia 
wzdłużnego opony µW, po zablokowaniu koła (PK = 100%), 
w stosunku do jego wartości maksymalnej (rys.10), jest:
•	 mniejszy dla nawierzchni suchej - linia A wykresu,  

różnica wartości współczynnika µW między punktami 
wykresu ZA i OA;

•	 większy dla nawierzchni mokrej - linia B wykresu,  
różnica wartości współczynnika µW między punktami 
wykresu ZB i OB.

Dla nawierzchni pokrytej lodem (linia E wykresu, rys.10), war-
tość maksymalna współczynnika tarcia wzdłużnego opony 
µW jest mała (punkt OE wykresu), a po zablokowaniu koła 
jego wartość ulega dalszemu obniżeniu (punkt ZE wykresu), 
a ponadto tracimy możliwość kierowania samochodem,  
o czym w rozdziałach: 5 i 6 (cz.2 DT).
Istotna jest również zależność współczynnika tarcia wzdłuż-
nego opony µW od prędkości jazdy samochodu. Dla dwóch 
różnych nawierzchni, przedstawia ją rys.11. Im prędkość sa-
mochodu jest większa:
•	 tym mniejsze są maksymalne wartości współczynnika 

tarcia wzdłużnego opony µW, dla każdego z obu rodza-
jów nawierzchni;

•	 tym większa jest różnica pomiędzy wartością maksymal-
ną współczynnika tarcia wzdłużnego opony µW a warto-
ścią, która występuje przy hamowaniu koła zablokowane-

Rys.11 Zależność współczynnika przyczepności wzdłużnej opony µW, od poślizgu koła PK, 
dla dwóch rodzajów nawierzchni i różnych prędkości jazdy samochodu. (Źródło: Bosch)

Rys.9 Charakterystyczne punkty wykresu przedstawiającego zależność współczynnika 
tarcia wzdłużnego opony µW, od poślizgu koła PK, dla różnych rodzajów nawierzchni, 
z wyjątkiem nawierzchni sypkich, np. żwir, piasek i sypki śnieg: T - opona toczy się 
bez poślizgu, a wartość współczynnika tarcia wzdłużnego opony µW jest równa zero;  
O - maksymalna wartość współczynnika tarcia wzdłużnego opony µW, osiągana przy 
wartości poślizgu koła PK(μWMAX); Z - wartość współczynnika tarcia wzdłużnego opony 
µW, osiągana przy wartości poślizgu koła równej 100% (koło jest zablokowane).

Rys.10 Zależność współczynnika przyczepności wzdłużnej opony µW, od poślizgu koła 
PK, dla następujących nawierzchni, z którą współpracuje opona: A - suchy asfalt;  
B - mokry asfalt; C - żwir; D - sypki śnieg; E - lód. Charakterystyczne punkty linii wy-
kresu: T - zerowa wartość współczynnika tarcia wzdłużnego opony µW dla opony toczącej 
się bez poślizgu; OA, OB i OE - maksymalne wartości współczynnika tarcia wzdłużnego 
opony µW, dla odpowiednio: suchego asfaltu, mokrego asfalt i lodu; od ZA do ZE - war-
tości współczynnika tarcia wzdłużnego opony µW, osiągane przy wartości poślizgu koła 
równej 100% (koło jest zablokowane). (Źródło: Bosch)

go (PK = 100%); różnice te rosną szybciej dla nawierzchni 
mokrej w porównaniu do nawierzchni suchej.

Powróćmy do nawierzchni sypkich (niezwiązanych) - np. 
żwir lub sypki śnieg, (odpowiednio linie C i D wykresu na 
rys.10) lub nawierzchnia piaszczysta. Na nawierzchniach 
tego typu, maksymalna wartość współczynnika tarcia 
wzdłużnego opony μW nie jest osiągana w zakresie wartości 
poślizgu koła PK od 15 do 25%, ale przy hamowaniu koła 
zablokowanego (PK = 100%) - punkty ZC i ZD na rys.10. 
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Jest to spowodowane mechanizmem hamowania koła zablo-
kowanego na nawierzchniach tego typu. Wyjaśnia go rys.12  
i jego podpis.
Na zakończenie tego podrozdziału, zapraszam do analizy 
przykładowych maksymalnych wartości współczynnika tar-
cia wzdłużnego opony µW, zebranych w tabeli 1. Wartości te 
odnoszą się do opony nowej lub zużytej, oraz nawierzchni 
suchej, pokrytej warstwą wody o różnej grubości lub po-
krytej lodem, przy różnych prędkościach jazdy. Poniżej kilka 
uwag do tabeli.
1. Na nawierzchni suchej, wyższe wartości współczynnika 

tarcia wzdłużnego µW, cechują opony zużyte niż opony 
nowe. Jest to spowodowane wyższą sztywnością bieżnika 
opony zużytej, w porównaniu do bieżnika opony nowej.

2 Na każdym rodzaju nawierzchni, wraz ze wzrostem pręd-
kości jazdy, maleją wartości współczynnika tarcia wzdłuż-
nego opony µW (patrz też rys.11).

3. Im grubsza warstwa wody leży na drodze, tym wartości 
współczynnika tarcia wzdłużnego opony µW są niższe. Dla 
prędkości 90 i 130 km/h osiągają one wartości zbliżone 
do wartości występujących na lodzie lub niższe, zarówno 
dla opon nowych jak i zużytych. Ta zależność jest spowo-
dowana koniecznością odpompowywania wody z po-
wierzchni styku opony z nawierzchnią drogi. Im grubsza 
jest warstwa wody, wyższa prędkość jazdy a opona szersza 
(brak tej zależności w tabeli) tym ilość wody, którą należy 
odpompować, jest większa. Jednocześnie im mniejsza jest 
wysokość bieżnika, tym wyższe jest ciśnienie, wody pod 
oponą, konieczne aby tę wodę odpompować. To ciśnienie 

zmniejsza siłę, z którą koło naciska na nawierzchnię drogi 
(siła FNK na rys.5 i 6). Proszę zwrócić uwagę, że przy prze-
jeździe przez kałużę o głębokości 2 mm, z prędkością 90 
i 130 km współczynnik tarcia wzdłużnego opony µW osią-
gnął wartość zerową, czyli opona nie ma żadnego styku  
z nawierzchnią. To zjawisko nazywamy popularnie aqu-
aplaningiem.

3.4.	Siły	i	momenty	sił	a	proces		
hamowania	pojedynczego	koła
Gdy kierowca naciska na pedał hamulca, na styku materiału 
ciernego i tarczy lub bębna hamulcowego, powstaje siła ha-
mowania hamulca FHH (rys.13). Ta siła działa na ramieniu rFHH, 
co powoduje powstanie momentu hamowania siły hamo-
wania hamulca MFHH, którego wartość obliczamy poniższego 
wzoru.

(4) MFHH = FHH  x rFHH

Rys.12 Podczas hamowania koła zablokowanego (PK = 100%), na żwirze, piasku lub 
sypkim śniegu, podobnie jak na każdej nawierzchni, na styku opony z nawierzchnią 
drogi powstaje siła hamowania FH1. Jej wartość zależy od wartości współczynnika tarcia 
wzdłużnego opony µW i wartości siły docisku koła FNK do drogi. Dodatkowo koło jest 
hamowane siłą hamowania FH2, generowaną przez pchany przed oponą wał oporowy  
z sypkiego piasku lub śniegu. Całkowita siła hamowania koła jest równa sumie obu sił 
hamowania.

Tabela	1
Przykładowe, maksymalne wartości współczynnika tarcia wzdłużnego opon µW,  

na różnych rodzajach nawierzchni, przy różnym stanie opon i przy różnych prędkościach
(Źródło: Bosch)(Źródło: Bosch)

Prędkość 
samochodu

[km/h]

Stan 
opony

Nawierzchnia 
drogi sucha

µW [-]

Nawierzchnia drogi mokra 
(grubość warstwy 

wody 0,2 mm)
µW [-]

Nawierzchnia drogi przy 
silnym deszczu (grubość 

warstwy wody 1 mm)
µW [-]

Kałuża na nawierzchni 
drogi (grubość warstwy 

wody 2 mm)
µW [-]

Nawierzchnia 
drogi pokryta 

gładkim lodem
µW [-]

50
nowa 0,85 0,65 0,55 0,5

0,1
lub mniej

zużyta 1 0,5 0,4 0,25

90
nowa 0,8 0,6 0,3 0,05
zużyta 0,95 0,2 0,1 0

130
nowa 0,75 0,55 0,2 0
zużyta 0,9 0,2 0,1 0

Rys.13 Siły i momenty sił, towarzyszące procesowi hamowania koła: FNK - siła nacisku 
koła na nawierzchnię drogi; FH - siła hamowania (na styku opony i nawierzchni drogi); 
FHH - siła hamowania hamulca (na styku okładziny ciernej z tarczą lub bębnem ha-
mulcowym); MFH - moment hamowania siły hamowania; MFHH - moment hamowania 
siły hamowania hamulca; rd - promień dynamiczny koła (promień działania siły ha-
mownia); rFHH - promień działania siły hamownia hamulca.
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Gdy koło jest hamowane, na styku opony z nawierzchnią 
drogi działa siła hamowania FH (rys.13). Działa ona na tzw. 
promieniu dynamicznym rd, którym nazywamy odległość 
osi obrotu koła od nawierzchni drogi. W ten sposób siła ha-
mowania FH powoduje powstanie momentu hamowania 
siły hamowania MFH, którego wartość obliczamy poniższego 
wzoru.

(5) MFH = FH  x rd

Momenty sił MFHH i MFH mają przeciwne kierunki działania. 
Jeśli ich wartości są równe, wówczas równoważą się (rys.13). 
Mówimy wówczas o hamowaniu w warunkach równowagi. 
Są to warunki pożądane.
Jeśli tej równowagi nie ma, wówczas samoczynnie tak zmie-
nia się wartość poślizgu koła, aby tę równowagę osiągnąć 
(jest to tzw. autoregulacja), ale nie zawsze jest to możliwe. 
Jest to temat następnego podrozdziału.

3.5.	Podstawowe	przebiegi		
hamowania	koła
Omówimy trzy typowe przebiegi hamowania pojedyncze-
go koła, przez układ hamulcowy bez układu ABS. Są one 
podstawą do poznania zasad pracy układu ABS i korzyści, 
które wynikają ze stosowania układów ABS.
Dla uproszczenia rozważania, w odniesieniu do wszystkich 
przykładów, przyjąłem, że:

•	 dotyczą koła nienapędzanego;
•	 koło porusza się po nawierzchni, którą charakteryzuje 

typowy przebieg zależności współczynnika tarcia wzdłuż-
nego opony μW, od poślizgu koła PK, przedstawiony na 
rys.9 (patrz też wykres na rys.10, linie wykresu A, B i E).

Przy analizie poniższych przykładów pamiętajmy, że nic  
w „mechanice” nie dzieje się natychmiast. Koło ma określo-
ną bezwładność, a ściślej - moment bezwładności. Trzeba 
chwilę poczekać, aż wzrośnie jego prędkość obrotowa przy 
przyspieszaniu lub zmaleje przy hamowaniu, nawet jeśli te 
chwile to ułamki sekund.
Gdy koło nie jest hamowane, ale się toczy (rys.14a/1), wów-
czas poślizg koła PK i współczynnik tarcia wzdłużnego opo-
ny μW maja wartości zerowe (pkt.1 wykresu na rys.14b). Bez-
pośrednio po naciśnięciu przez kierowcę pedału hamulca, 
z siłą FPH, najpierw powstają tylko: siła hamowania hamulca 
FHH i generowany przez nią moment hamowania siły ha-
mowania hamulca MFHH (rys.14a/2). Niezrównoważony mo-
ment MFHH hamuje ruch obrotowy koła. Rośnie poślizg koła 
PK (odcinek wykresu od pkt.2 do 3, rys.14b), co powoduje 
wzrost wartości współczynnika tarcia wzdłużnego opony 
μW. W konsekwencji rosną wartości siły hamowania FH i mo-
mentu siły hamowania MFH (rys.14a/2-3). Wzrost poślizgu 
koła PK i współczynnika tarcia wzdłużnego opony μW trwa 
do chwili osiągnięcia równowagi momentu siły hamowania 
MFH i momentu hamowania siły hamowania hamulca MFHH 
(rys.14a/3). Wówczas hamowanie odbywa się w warunkach 
równowagi, a wartość współczynnika tarcia wzdłużnego 
opony μW dla aktualnej wartości poślizgu koła PK, oznacza 
pkt.3 wykresu na rys.14b.

Rys.14 Przebieg hamowania koła, od stanu, gdy toczy się ono niehamowane (rys.a/1), przez moment rozpoczęcia przez kierowcę hamowania (rys.a/2), czego konsekwencją jest 
powstanie i wzrost wartości siły hamowania (rys.a/2-3), co prowadzi - w założeniu na tym rysunku, do hamowania warunkach równowagi (rys.a/3), przy kole toczącym się z okre-
ślona wartością poślizgu koła. Charakterystyczne momenty hamowania koła, oznaczone cyframi 1, 2 i 3, są omówione w tekście podrozdziału 3.5. i są naniesione na wykresie na 
rys.b (zależność współczynnika tarcia wzdłużnego opony μW od poślizgu koła PK). Oznaczenia na rysunku: FPH - siła nacisku na pedał hamulca; FH - siła hamowania (na styku opony 
i nawierzchni drogi); FHH - siła hamowania hamulca (na styku okładziny ciernej z tarczą lub bębnem hamulcowym); MFH - moment hamowania siły hamowania; MFHH - moment 
hamowania siły hamowania hamulca.
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W drugim z omawianych przebiegów hamowania, kierowca 
najpierw kontynuuje hamowanie, w warunkach równowa-
gi momentu siły hamowania MFH i momentu hamowania 
siły hamowania hamulca MFHH (rys.15a/3). Wartości współ-
czynnika tarcia wzdłużnego opony μW dla aktualnej war-
tości poślizgu koła PK, oznacza pkt.3 wykresu na rys.15b. 
Kierowca nagle zwiększa siłę nacisku na pedał hamulca FPH, 
dla zwiększenia siły hamowania pojazdu. Bezpośrednio po 
naciśnięciu przez kierowcę pedału hamulca z większą siłą 
FPH (rys.15a/4) zwiększają się: siła hamowania hamulca FHH  
i generowany przez nią moment hamowania siły hamowa-
nia hamulca MFHH. Początkowo nie zmieniają się: poślizg koła 
PK, a więc również współczynnik tarcia wzdłużnego opony 
μW, (pkt.4 wykresu, rys.15b).
Po ułamkach sekund niezrównoważony moment hamowa-
nia siły hamowania hamulca MFHH zaczyna hamować ruch 
obrotowy koła, co powoduje wzrost poślizgu koła PK, a w 
następstwie, współczynnika tarcia wzdłużnego opony μW, 
(od pkt.4 wykresu, rys.15b). Rosnący współczynnik tarcia 
wzdłużnego opony μW osiąga wartość maksymalną (pkt.5 
wykresu, rys.15b). W konsekwencji, również siła hamowania 
FH i moment siły hamowania MFH osiągają wartości maksy-
malne, jednak mimo tego, moment siły hamowania MFH nie 
jest w stanie zrównoważyć momentu hamowania siły ha-
mowania hamulca MFHH (rys.15a/5).
Niezrównoważony moment hamowania siły hamowania 
hamulca MFHH powoduje dalszy wzrost poślizgu koła PK, ale 
jak widać na wykresie na rys.15b - odcinek wykresu pomię-
dzy punktami 5 i 6, maleje wartość współczynnika tarcia 
wzdłużnego opony μW, w porównaniu do wartości maksy-
malnej osiągniętej w pkt.5. 

W konsekwencji:
•	 nie zostaje osiągnięty stan równowagi pomiędzy mo-

mentem siły hamowania MFH i momentem hamowania 
siły hamowania hamulca MFHH;

•	 poślizg koła PK osiąga wartość równą 100%  
(pkt.6 wykresu, rys.15b);

•	 zablokowane, nieobracające się koło jest hamowane siłą 
hamowania FH (rys.15a/6), której wartość jest zależna od 
wartości współczynnika przyczepności wzdłużnej opony 
μW, dla koła zablokowanego (pkt.6 wykresu rys.15b).

W chwili, gdy doświadczony kierowca zorientuje się, że koło 
jest zablokowane (pkt.6 wykresu, rys.16b), powinien spowo-
dować jego odblokowanie, bez przerywania hamowania. 
W celu odblokowania nieobracającego się koła (rys.16a/6), 
kierowca zmniejsza siłę nacisku na pedał hamulca FPH 
(rys.16a/7). W pierwszej chwili zmniejsza się moment ha-
mowania siły hamowania hamulca MFHH (rys.16a/7), ale koło 
pozostaje nadal zablokowane (pkt.7 na wykresie, rys.16b). 
Następnie niezrównoważony moment siły hamowania MFH 
powoduje, że koło zaczyna się ponownie obracać, a poślizg 
koła PK maleje (od pkt.7 wykresu, rys.16b).
Kierowca powinien tak zmniejszyć nacisk na pedał hamul-
ca, aby wartość współczynnika tarcia wzdłużnego opony 
μW, najpierw osiągnęła wartość maksymalną (pkt.8 wykresu, 
rys.16b), a następnie zmalała (pkt.9 wykresu, rys.16b), tak 
aby hamowanie przebiegało nadal w warunkach równo-
wagi momentów: MFH - pochodzącego od siły hamowania 
FH i MFHH - pochodzącego od siły hamowania hamulca FHH 
(rys.16a/9).

Rys.15 Przebieg hamowania koła, od stanu, gdy jest ono hamowane w warunkach równowagi (rys.a/3), przez moment zwiększenia siły hamowania przez kierowcę (rys.a/4), co 
prowadzi do osiągnięcia maksymalnej wartości siły hamowania (rys.a/5), a następnie do zablokowania koła (rys.a/6), wskutek za dużej wartości siły hamowania. Charakterystyczne 
etapy hamowania koła, oznaczone cyframi 3, 4, 5 i 6, są omówione w tekście podrozdziału 3.5. i naniesione są na wykresie na rys.b (zależność współczynnika tarcia wzdłużnego 
opony μW od poślizgu koła PK). Oznaczenia na rysunku: FPH - siła nacisku na pedał hamulca; FH - siła hamowania (na styku opony i nawierzchni drogi); FHH - siła hamowania hamulca 
(na styku okładziny ciernej z tarczą lub bębnem hamulcowym); MFH - moment hamowania siły hamowania; MFHH - moment hamowania siły hamowania hamulca.
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Rys.16 Przebieg hamowania koła, od stanu, gdy jest ono zablokowane (rys.a/6), przez moment zmniejszenia siły hamowania przez kierowcę w celu odblokowania koła (rys.a/7), 
co najpierw powoduje chilowe zwiększenie siły hamowania (rys.a/8), a następnie jej spadek, co umożliwia powrót do hamowania w warunkach równowagi (rys.a/9), przy kole 
toczącym się z określona wartością poślizgu. Charakterystyczne etapy hamowania koła, oznaczone cyframi 6, 7, 8 i 9, są omówione w tekście podrozdziału 3.5., i są naniesione 
na wykresie na rys.b (zależność współczynnika tarcia wzdłużnego opony μW od poślizgu koła PK). Oznaczenia na rysunku: FPH - siła nacisku na pedał hamulca; FH - siła hamowania 
(na styku opony i nawierzchni drogi); FHH - siła hamowania hamulca (na styku okładziny ciernej z tarczą lub bębnem hamulcowym); MFH - moment hamowania siły hamowania; 
MFHH - moment hamowania siły hamowania hamulca.

Rys.17 Na wykresie zależności współczynnika tarcia wzdłużnego opony µW o na-
wierzchnię drogi, od poślizgu koła PK, wyróżniamy dwa zakresy wartości poślizgu koła 
PK: ZSH - zakres stabilny hamowania; ZNH - zakres niestabilny hamowania. Oznaczenia 
na rysunku: T - opona toczy się bez poślizgu, a wartość współczynnika tarcia wzdłużnego 
opony µW jest równa zero; O - maksymalna wartość współczynnika tarcia wzdłużnego 
opony µW, dla określonej nawierzchni, osiągana przy wartości poślizgu koła PK(μWMAX);  
Z - wartość współczynnika tarcia wzdłużnego opony µW, osiągana przy wartości po-
ślizgu koła równej 100% (koło jest zablokowane).

W sposób opisany powyżej uczyni doświadczony kierowca, 
ale i on może tylko jednocześnie kontrolować zachowanie 
się wszystkich kół pojazd. Mniej doświadczony kierowca, je-
śli w ogóle zorientuje się, że któreś z kół jest zablokowane, 
przerwie na chwilę hamowanie, by zacząć je ponownie od 
nowa. Jak dowiemy się później, układ ABS ma przewagę nad 
oboma rodzajami kierowców.

3.6.	Zakres	stabilny	i	niestabilny		
hamowania
Na wykresie, który przedstawia zależność wartości współ-
czynnika tarcia wzdłużnego opony μW, od poślizgu koła PK 
(rys.17), typową dla nawierzchni innych niż sypkie, wyróżnia 
się dwa zakresy hamowania: stabilny i niestabilny.
Zakres hamowania stabilnego, to hamowanie w zakresie 
wartości poślizgu koła PK:
•	 od PK = 0, przy którym koło toczy się bez poślizgu  

(punkt T)
•	 do wartości PK(μWMAX), przy którym współczynnik  

tarcia wzdłużnego opony μW osiąga  
wartość maksymalną (punkt O).

W zakresie stabilnym hamowania, wzrost wartości poślizgu 
koła PK powoduje wzrost wartości współczynnika tarcia 
wzdłużnego opony μW. Dzięki tej zależności, w tym zakresie, 
możliwe jest uzyskanie i utrzymania hamowania w warun-
kach równowagi (rys.13). Pokazuje to rys.14.
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Zakres hamowania niestabilnego, to hamowanie w zakresie 
wartości poślizgu koła PK:
•	 od wartości PK(μWMAX), przy którym współczynnik  

tarcia wzdłużnego opony μW osiąga wartość  
maksymalną (punkt O);

•	 do PK = 100%, przy którym koło jest zablokowane.

W zakresie niestabilnym hamowania, wzrost poślizgu koła 
PK powoduje zmniejszenie wartości współczynnika tarcia 
wzdłużnego opony μW. Teoretycznie możliwe jest hamowa-
nie stabilne w tym zakresie (rys.13), ale w warunkach rzeczy-
wistych utrzymanie takich warunków hamowania nie jest 
możliwe. Pokazuje to rys.15 i 16.
Jeśli podczas hamowania pracuje układ ABS, to jego zada-
niem jest utrzymanie wartości poślizgu koła PK na granicy 
pomiędzy hamowaniem stabilnym i niestabilnym. Możliwe 
jest wówczas uzyskanie maksymalnych wartości współczyn-
nika tarcia wzdłużnego opony μW, na nawierzchniach innych 
niż sypkie (patrz podrozdział 3.3.)

4. Ruch  
niehamowanego 
koła po łuku
4.1.	Siła	boczna
Gdy samochód porusza się po łuku (T, rys.18), na jego śro-
dek ciężkości SC działa przyspieszenie dośrodkowe aD. Moż-
na również powiedzieć, że to przyspieszenie dośrodkowe aD 
powoduje zakrzywienie toru ruchu samochodu. Reakcją na 
występowanie przyspieszenia dośrodkowego aD, jest działa-
nie na samochód siły odśrodkowej FOP, która jest zwrócona 
przeciwnie do przyspieszenia dośrodkowego aD.
Aby pojazd jechał po łuku, siła odśrodkowa FOP musi być 
równoważona przez sumę sił bocznych, od FB1 do FB4 (rys.18), 
występujących na styku opon z nawierzchnią. Każda z sił 
bocznych, jest prostopadła do płaszczyzny koła, na które 
działa. Jeśli suma sił bocznych, od FB1 do FB4 nie jest w sta-
nie zrównoważyć siły odśrodkowej FOP, samochód zostaje 
wyrzucony w stronę zewnętrzną łuku, czyli w kierunku dzia-
łania siły odśrodkowej. Przy ruchu samochodu po prostej, 
przyspieszenie dośrodkowe ma wartość zerową - nie ma go.
Siła boczna FB, działa na każde z kół (rys.19) podczas jego 
ruchu po łuku. Jest skierowana w stronę środka łuku (rys.18), 
lub inaczej, przeciwnie do siły odśrodkowej. Jej wartość ob-
liczamy z wzoru (6):

(6)  FB = FNK  x µB  

w którym:
FNK - siła nacisku koła na nawierzchnię drogi;
μB - współczynnik tarcia bocznego opony o nawierzchnię 
drogi.

Siła odśrodkowa FO działającą na każde z kół samochodu 
(część siły FOP), i siła boczna FB działająca na koło, odkształca-
ją oponę - rys.20.

Rys.18 Suma sił bocznych, działających na koła samochodu, równoważy siłę odśrod-
kową działającą na środek ciężkości samochodu poruszającego się po łuku. Oznaczenia 
na rysunku: aD - przyspieszenie dośrodkowe; SC - środek ciężkości; FOP - siła odśrod-
kowa, działająca na pojazd; FB1 do FB4 - siły boczne na styku opon z nawierzchnią drogi.

Rys.19

Rys.20 Odkształcenie opony, dociskanej do drogi siłą pionową FNK, spowodowane działa-
niem sił: FO - odśrodkową i FB - boczną. (Źródło: Robert Bosch)
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Wartość siły bocznej FB zależy od wartości wielkości wystę-
pujących we wzorze 6. Czynniki, od których zależy wartość 
siły FNK, są opisane w rozdziale 2. Wartość współczynnika tar-
cia bocznego opony μW o nawierzchnię drogi, jest tematem 
podrozdziałów 4.3. i 5.1..

4.2.	Kąt	znoszenia	bocznego
Aby na styku opony z nawierzchnią drogi powstała siła bocz-
na FB, równoważąca siłę odśrodkową FO (rys.21), konieczne 
jest wystąpienie znoszenia bocznego koła. Jego miarą jest 
kąt znoszenia bocznego koła α, zawarty pomiędzy płasz-
czyzną symetrii koła a kierunkiem (chwilowym) ruchu koła, 
stycznym do toru ruchu koła. Można również powiedzieć, 
że tor ruchu koła jest wypadkową dwóch ruchów koła:  
w płaszczyźnie symetrii koła i w kierunku prostopadłym do 
tej płaszczyzny.

4.3.	Wartość	współczynnika	tarcia	
bocznego	opony
Jeśli koło porusza się po łuku i jest niehamowane, to wartość 
współczynnika tarcia bocznego opony μB zależy tylko od 
kąta znoszenia bocznego koła α. Jeśli dodatkowo jest hamo-
wane to wartość współczynnika tarcia bocznego opony μB 
zależy również od poślizgu koła PK - patrz podrozdział 5.1..
Zależność współczynnika tarcia bocznego opony μB od kąta 
znoszenia bocznego koła α, przy stałej wartości poślizgu 
koła PK, przedstawia rys.22. Wynikają z niego następujące 
wnioski:
•	 dla zerowej wartości kąta znoszenia bocznego koła α, 

wartość współczynnika tarcia bocznego opony μB  
jest zerowa;

•	 jeśli rośnie wartość kąta znoszenia bocznego koła α,  
to niezależnie od rodzaju nawierzchni drogi, wartość 
współczynnika tarcia bocznego opony μB najpierw 
rośnie, potem osiąga wartość maksymalną,  
a następnie maleje;

Rys.23 Jeśli rośnie siła 
odśrodkowa działająca 
na koło pojazdu (część 

składowa siły odśrodkowej 
FOP działającej na samo-

chód - patrz rys.18), od FO1 
do FO3 (rysunki od a do c) 

to dla jej zrównoważenia, 
musi rosnąć również siła 

boczna, od wartości FB1 do 
FB3. Gdy koło jest dociskane 

do nawierzchni drogi 
stałą siłą, to wzrost siły 

bocznej, od wartości FB1 do 
FB3, następuje w wyniku 
wzrostu kąta bocznego 
koła, od wartości α1 do 

wartości α3.

•	 im większa jest „przyczepność” nawierzchni drogi, tym 
wyższe są maksymalne wartości współczynnika tarcia 
bocznego opony μB (linie A i B wykresu, w porównaniu  
z liniami C i D).

Jeśli na koło działa siła odśrodkowa FO1 - część składowa siły 
odśrodkowej FOP działającej na cały samochód (rys.23a), to 
kąt znoszenia bocznego koła musi osiągnąć taką wartość α1, 
aby siła boczna FB1, która działa na styku opony i nawierzchni 
drogi, zrównoważyła siłę odśrodkową FO1.

Rys.21 Kąt znoszenia bocznego koła α. Oznaczenia na rysunku: FO - siła odśrodkowa;  
FB - siła boczna.

Rys.22 Zależność współczynnika tarcia bocznego opony μB od kąta znoszenia bocznego 
koła α, dla następujących rodzajów nawierzchni: A - suchy, szorstki beton; B - suchy, 
gładki beton; C - droga pokryta śniegiem; D - szorstki lód.
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a) wartość współczynnika tarcia wzdłużnego opony μW1 
(linie 1, 2 i 3) jest równa zero, a więc wówczas wartość siły 
hamowania FH jest równa zero;

b) współczynniki tarcia bocznego opony μB1 i μB2 mają 
największe wartości, (linie A i B), a więc gdy koło nie jest 
hamowane, można uzyskać największe wartości sił bocz-
nych FB.

2. Dla całego zakresu wartości współczynnika poślizgu koła 
PK (od 0 do 100%):

a) współczynnik tarcia wzdłużnego opony uzyskuje naj-
większą wartość μW2 przy ruchu po linii prostej - wówczas 
można osiągnąć największą wartość siły hamowania;

b) wartości współczynnika tarcia wzdłużnego opony maleją 
wraz ze wzrostem kąta poślizgu bocznego koła α - patrz 
linie 1, 2 i 3;

c) wartości współczynnika tarcia bocznego opony rosną, 
wraz ze wzrostem kąta poślizgu bocznego koła α - patrz 
linie A i B, a więc również podczas hamowania pojazdu, 
dla zwiększenia siły bocznej, konieczne jest zwiększenie 
kąta poślizgu bocznego koła α;

d) wartości współczynnika tarcia bocznego opony maleją 
wraz ze wzrostem współczynnika poślizgu koła PK - patrz 
linie A i B, co oznacza, że przy jeździe po łuku, coraz sil-
niejsze hamowanie powoduje zmniejszenie siły bocznej 
działającej na koło.

Jeśli np. wskutek wzrostu prędkości jazdy samochodu, siła 
odśrodkowa rośnie do wartości FO2 lub FO3 (rys.23b lub 23c), 
to zostanie ona zrównoważona przez rosnąca siłę bocz-
ną - odpowiednio FB2 lub FB3, przy wartości kąta znoszenia 
bocznego koła - odpowiednio α2 lub α3, jeśli jednocześnie 
zostaną spełnione dwa warunki:
•	 wzrost wartości kąta znoszenia bocznego koła α będzie 

powodował wzrost wartości współczynnika tarcia bocz-
nego opony μB;

•	 siła boczna zrównoważy siłę odśrodkową, przy wartości 
współczynnika tarcia bocznego opony μB równej lub 
mniejszej niż maksymalna.

Przykładowo - powyższe warunki są spełnione dla linii A wy-
kresu na rys.22, w zakresie wartości kąta znoszenia boczne-
go koła α, od 0 do 20O.
Jeśli rośnie wartość siły odśrodkowej FO, ale mimo osiągnię-
cia przez współczynnik tarcia bocznego opony μB wartości 
maksymalnej, siła boczna FB nie zrównoważyła siły odśrod-
kowej FO, wówczas:
•	 następuje dalszy wzrost kąta znoszenia bocznego koła α;
•	 nie nastąpi równowaga pomiędzy siłą boczną FB a siłą 

odśrodkową FO.

Przykładowo - powyższe warunki są spełnione dla linii A wy-
kresu na rys.22, dla wartości kąta znoszenia bocznego koła  
α większych od 20O.
Niezrównoważona siła odśrodkowa FO przemieszcza koło  
w kierunku „na zewnątrz” zakrętu.

5. Hamowanie 
koła poruszające-
go się po łuku

5.1.	Współczynniki	tarcia	wzdłużnego		
i	bocznego	opony
Gdy koło porusza się po luku i jest hamowane (zakładam, 
że siła pionowa FNK, z którą koło jest dociskane do drogi, ma 
wartość stałą), to:

•	 wartość siły hamowania koła FH zależy od wartości 
współczynnika tarcia wzdłużnego opony μW  
- linie 1, 2 i 3 na rys.24;

•	 wartość siły bocznej FB zależy od wartości współczynnika 
tarcia bocznego opony μB - linie A i B na rys.24;

•	 wartości współczynników tarcia wzdłużnego opony μW 
i bocznego opony μB zależą od współczynnika poślizgu 
koła PK i od kąta znoszenia bocznego koła α;

Przypomnę, że rys.22 pokazywał tylko zależność współczyn-
nika tarcia bocznego opony μB, od kąta znoszenia bocznego 
koła α, przy założeniu, że koło nie jest hamowane.
Z wykresu na rys.24 wynikają poniższe wnioski.
1. Dla zerowej wartości poślizgu koła PK:

Rys.24 Wykres przedstawia zależność współczynnika tarcia wzdłużnego μW opony (linie 
1, 2 i 3) oraz zależność współczynnika tarcia bocznego opony μB (linie A i B), od współ-
czynnika poślizgu koła PK, dla różnych wartości kąta znoszenia bocznego α. Oznaczenia 
na rysunku: μW1 - współczynnik tarcia wzdłużnego opony toczącej się bez poślizgu (PK 
= 0%); μW2, μW3, μW4 - maksymalne wartości współczynnika tarcia wzdłużnego opony, 
dla różnych wartości kąta znoszenia bocznego α; μW5, μW6, μW7 - wartości współczynnika 
tarcia wzdłużnego opony, dla koła zablokowanego (PK = 100%) i różnych wartości kąta 
znoszenia bocznego α; μB1, μB2 - maksymalne wartości współczynnika tarcia bocznego 
opony toczącej się bez poślizgu (PK = 0%) i różnych wartości kąta znoszenia bocznego α; 
μB3, μB4 - wartości współczynnika tarcia bocznego opony dla koła zablokowanego (PK = 
100%) i różnych wartości kąta znoszenia bocznego α. Wykres jest wykonany dla opony 
radialnej, współpracującej z suchym asfaltem. (Źródło: Robert Bosch)
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3. Dla współczynnika poślizgu koła równego 100%  
(koło zablokowane):

a) wartości współczynnika tarcia wzdłużnego opony maleją 
wraz ze wzrostem kąta znoszenia bocznego koła α;

b) wartości współczynnika tarcia wzdłużnego opony dla 
koła zablokowanego - patrz punkty μW5, μW6 i μW7, dla 
nawierzchni inne niż sypkie - patrz rys.10, są mniejsze 
niż wartości maksymalne - odpowiednio μW2, μW3 i μW4, 
dlatego na tych nawierzchniach, również podczas jazdy 
po łuku, siła hamowania koła zablokowanego jest niższa 
niż maksymalna, możliwa do uzyskania;

c) wartości współczynnika tarcia bocznego opony osiągają 
niewielkie wartości - patrz μB3 i μB4, bliskie wartościom 
współczynnika tarcia wzdłużnego opony, które występu-
ją na śniegu i lodzie (rys.10), co w praktyce uniemożliwia 
kierowanie samochodem.

5.2.	Koło	tarcia
Na styku opony i nawierzchni drogi mogą występować:
1. tylko siła hamowania lub tylko siła boczna;
2. siła boczna i siła hamowania (rys.25a) lub alternatywnie 

siła boczna i napędowa (rys.25a).
Suma każdej z par tych sił (pkt.2), jest siłą wypadkową FON, 
która występuje pomiędzy oponą a nawierzchnia drogi
To, z których sił składa się siła wypadkowa FON (siła boczna  
i hamowania lub siła boczną i napędowa) i jakie są ich wza-
jemne proporcje, ilustruje graficznie tzw. koło tarcia - patrz 
rys.25. 

Rys.25 Jeśli między oponą a nawierzchnią drogi występuję siła boczna i hamowania 
(rys.a) lub siła napędowa i hamowania (rys.b) to sumą każdej z par sił jest siła wypad-
kowa FON. Występuje ona pomiędzy oponą a nawierzchnią drogi, działa w płaszczyźnie 
drogi, w dowolnym kierunku względem opony. Graficzny rozkład siły wypadkowej FON 
na siłę boczną i hamowania (rys.a) lub siły napędowej i hamowania (rys.b) jest przed-
stawiany w postaci tzw. „koła tarcia”. Suma siły bocznej FB1 i hamowania FH1 (rys.a) lub 
siły bocznej FB2 i siły napędowej FN2 (rys.b), może osiągnąć co najwyżej wartość mak-
symalną FONMAX siły wypadkowej FON. Wartość maksymalna FONMAX, siły wypadkowej FON, 
jest równa wartości maksymalnej każdej z trzech sił: bocznej FBMAX, hamowania FHMAX  
i napędowej FNMAX - patrz rys.26. Wartość maksymalna FONMAX, jest zależna od typu 
opony, nawierzchni po której jedzie opona oraz warunków pogodowych.

Rys.26 Tzw. „koło tarcia” dla: rys.a - mak-
symalnej siły bocznej FBMAX; rys.b - maksy-
malnej siły hamowania FHMAX lub maksy-
malnej siły napędowej FNMAX. Każda z sił: 
FBMAX, FHMAX i FNMAX jest równa maksymalnej 
wartości siły FONMAX - patrz rys.25. Rys.c 
prezentuje zależność współczynnika tarcia 
bocznego opony μB od kąta znoszenia 
bocznego koła α. Rys.d prezentuje zależ-
ność współczynnika tarcia wzdłużnego 
opony μW od współczynniku poślizgu koła 
PK. Pozostałe oznaczenia na rysunku: μBMAX 
- maksymalna wartość współczynnika 
tarcia bocznego opony, dla koła niehamo-
wanego (współczynnik poślizgu koła PK 
= 0%), poruszającego się po łuku, przy 
kącie znoszenia bocznego koła α1; μWMAX 
- maksymalna wartość współczynnika 
tarcia wzdłużnego opony, dla koła hamo-
wanego (współczynnik poślizgu koła PK1) 
poruszającego się po linii prostej (α = 0°).  
Opis w podrozdziale 5.2..
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Przyjmuje się z pewnym uproszczeniem, że maksymalna 
wartość siły wypadkowej FON, oznaczona FONMAX, jest jedna-
kowa we wszystkich kierunkach działania (na powierzchni 
styku opony i nawierzchni drogi). 
W szczególnych przypadkach, gdy:

•	 niehamowane koło porusza się po łuku i działa na niego 
maksymalna wartość siły bocznej FBMAX (kąt znoszenia 
bocznego ma wartość α1, dla którego współczynnik tar-
cia bocznego osiąga wartość maksymalną μBMAX - rys.26c), 
wówczas wartość siły FBMAX jest równa sile FONMAX (rys.26a);

•	 koło hamowane z maksymalną siłą FHMAX lub napędza-
ne z maksymalną siłą FNMAX porusza się po linii prostej 
(współczynnik poślizgu bocznego ma wartość PK1, dla 
którego współczynnik tarcia wzdłużnego osiąga wartość 
maksymalną μWMAX - rys.26d), wówczas wartość siły FHMAX 
lub FNMAX jest równa sile FONMAX (rys.26b).

W codziennej eksploatacji samochodu wartość siły FON jest 
mniejsza od siły FONMAX - patrz rys.27. Mówiąc inaczej, rzadko 
wykorzystujemy wartości maksymalne siły hamowania i siły 
bocznej.

5.3.	Siła	boczna	a	siła	hamowania
Przyjrzymy się dwóm przykładom zależności pomiędzy 
oboma siłami.
Przykład 1 (rys.28) - koło samochodu porusza się najpierw 
po linii prostej i jest hamowane z maksymalna siłą FHMAX, a 
następnie porusza się również po łuku.

Rys.27 Siły wypadkowe FON3 - suma siły bocznej FB3 i hamowania FH3 (rys.a) lub siła wy-
padkowa FON4 - suma siły bocznej FB4 i siły napędowej FN4, w warunkach codziennej eks-
ploatacji, mają wartości mniejsze od siły maksymalnej FONMAX - patrz rys.25 i 26. Wartość 
siły FON może zmieniać się od prawie zerowej do wartości maksymalnej FONMAX.

Rys.28 Koło jest najpierw tylko hamowane 
z maksymalną siłą FHMAX (rys.a), a następnie 
zaczyna poruszać się po łuku, czemu towa-
rzyszy występowanie siły bocznej o nie-
wielkiej wartości FB5 (rys.b). Rys.c prezentuje 
zależność współczynnika tarcia bocznego 
opony μB tylko od kąta znoszenia bocznego 
koła α. Rys.d prezentuje zależności: linie 
1 i 2 - współczynnika tarcia wzdłużnego 
opony μW od współczynnika poślizgu koła 
PK, dla kątów znoszenia bocznego a koła  
α = 0° (koło porusza się na wprost) i α2; linia 
A - współczynnika tarcia bocznego opony μW 
od współczynnika poślizgu koła PK, dla kąta 
znoszenia bocznego α2. Pozostałe oznaczenia 
na rysunku: PSK - płaszczyzna symetrii koła; 
KRK - kierunek ruchu koła; α i α2 - kąty zno-
szenia bocznego koła; μB5T - wartość współ-
czynnika tarcia bocznego opony, dla koła 
niehamowanego (współczynnik poślizgu 
koła PK = 0%), poruszającego się po łuku, 
przy kącie znoszenia bocznego koła α2; μB5 
- wartość współczynnika tarcia bocznego 
opony, dla koła hamowanego (współczynnik 
poślizgu koła PK1) i poruszającego się po 
łuku, przy kącie bocznego poślizgu koła α2; 
μWMAX - maksymalna wartość współczynnika 
tarcia wzdłużnego opony, dla koła hamowa-
nego (współczynnik poślizgu koła PK1) po-
ruszającego się po linii prostej (α = 0°); μW5 
- wartość współczynnika tarcia wzdłużnego 
opony, dla koła hamowanego (współczynnik 
poślizgu koła PK1) poruszającego się po łuku, 
przy kącie bocznego poślizgu koła α2. Opis  
w podrozdziale 5.3..
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1) Koło porusza się po linii prostej i jest hamowane z maksy-
malna siłą FHMAX (rys.28a). Współczynnik tarcia wzdłużnego 
opony ma wartość maksymalną μWMAX (rys.28d), przy pośli-
zgu wzdłużnym koła PK1.

2) Z chwilą rozpoczęcia ruchu po łuku, wystąpił kąt znosze-
nia bocznego koła α2 (rys.28c). Gdyby koło poruszało się 
tylko po łuku i nie było hamowane, wówczas współczyn-
nik tarcia bocznego opony miałby wartość μB5T (rys.28c), 
ale ponieważ jest hamowane, to wartość współczynnika 
tarcia bocznego opony maleje od wartości μB5T do warto-
ści μB5 (rys.28d). Siła boczna osiąga wartość FB5 (rys.28b).

3) Ponieważ suma sił hamowania i bocznej nie może prze-
kroczyć wartości siły wypadkowej FONMAX, dlatego wartość 
współczynnika tarcia wzdłużnego maleje od wartości 
μWMAX do wartości μW5 (rys.28d). W następstwie siła hamo-
wania maleje od wartości FHMAX do wartości FH5 (rys.28b).

Przykład 2 (rys.29) - koło samochodu porusza się najpierw 
po łuku, przy maksymalnej wartości siły bocznej FBMAX, a na-
stępnie jest też hamowane.
1) Koło porusza się po łuku. Działa na nie maksymalna siła 

boczna FBMAX (rys.29a). Współczynnik tarcia bocznego 
opony ma wartość maksymalną μBMAX (rys.28c), przy kącie 
znoszenia bocznego α1.

2) Z chwilą rozpoczęcia hamowania wystąpił poślizg koła 
PK2 (rys.29d). Ponieważ koło jednocześnie poruszało się 
po łuku, przy kącie znoszenia bocznego α1, więc war-
tość współczynnika tarcia wzdłużnego opony osiągnęła 

wartość μW6.(rys.29d). Siła hamowania osiąga wartość FH6 
(rys.29b).

3) Ponieważ suma sił hamowania i bocznej nie może prze-
kroczyć wartości siły wypadkowej FONMAX, dlatego wartość 
współczynnika tarcia bocznego maleje od wartości μBMAX 
do wartości μB6 (rys.29d). W następstwie siła boczna male-
je od wartości FBMAX do wartości FB6 (rys.29b).

5.4.	Fizyka	a	marketing
Zasad fizyki, które na styku opony i nawierzchni drogi decy-
dują o wartościach współczynników tarcia wzdłużnego i po-
przecznego nie da się zwyciężyć. Czołowi producenci ogu-
mienia, stale poprawiają „przyczepność” opon w różnych 
warunkach ruchu, ale to są już względnie niewielkie kroki.
Na nawierzchniach o niższych wartościach współczynników 
tarcia wzdłużnego mW i bocznego opony mB, drogi hamo-
wania są dłuższe, a prędkości, z którymi można pokonywać 
zakręty, mniejsze - koniec, kropka.
Mijają się z prawdą pracownicy marketingu producentów 
samochodów lub firm produkujących podzespoły, gdy 
piszą, że ich ESP całkowicie eliminuje ryzyko poślizgu. Po-
dobnie, nie ma opon, które zapewnia bezpoślizgową jazdę. 
Trzeba jednak pamiętać, ze taka „twórczość” może kogoś 
kosztować zdrowie lub nawet życie.

Rys.29 Koło najpierw porusza się 
po łuku i działa na niego tylko mak-
symalna siła boczna FBMAX (rys.a),  
a następnie zaczyna być hamowane 
siłą o niewielkiej wartości FH6 (rys.b). 
Rys.c prezentuje zależność współ-
czynnika tarcia bocznego opony μB 
tylko od kąta znoszenia bocznego koła 
α. Rys.d prezentuje zależności: linia 
3 - współczynnika tarcia wzdłużnego 
opony μW od współczynnika poślizgu 
koła PK, dla kąta znoszenia bocznego 
koła α1; linia B - współczynnika tarcia 
bocznego opony μW od współczynnika 
poślizgu koła PK, dla kąta znoszenia 
bocznego α1. Pozostałe oznaczenia 
na rysunku: PSK - płaszczyzna syme-
trii koła; KRK - kierunek ruchu koła; 
α i α1 - kąty znoszenia bocznego koła; 
μBMAX - maksymalna wartość współ-
czynnika tarcia bocznego opony, dla 
koła niehamowanego (współczynnik 
poślizgu koła PK = 0%), poruszają-
cego się po łuku, przy kącie znoszenia 
bocznego koła α1; μB6 - wartość współ-
czynnika tarcia bocznego opony, dla 
koła hamowanego (współczynnik 
poślizgu koła PK2) i poruszającego się 
po łuku, przy kącie poślizgu bocznego 
koła α1; μW6 - wartość współczynnika 
tarcia wzdłużnego opony, dla koła 
hamowanego (współczynnik poślizgu 
koła PK2) poruszającego się po łuku, 
przy kącie bocznego poślizgu koła α1. 
Opis w podrozdziale 5.3..
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