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Streszczenie rozprawy w jęryku polskim: opór toczenia jest jednym z trudniejszych do
wyznaczenia parametrÓw opon samochodowych. Jest to spowodowane Ęm, iż w
pzypadku nowoczesnych opon siła oporu toczenia odpowiada 0,5-1% obciążenia
opony, dlatego pomiary bardzo małych sił muszą byÓ wykonywane w si|nie obciążonym
układzie. Stanowi to ogromny prob|em, szczegÓlnie w warunkach drogowych. Pomiary
|aboratoryjne są łatwiejsze do wykonania, ze wzg|ędu na możliwośĆ kontro|owania
warunków otoczenia, jednakże w większości pzypadkÓw maszyny bieżne nie mogą być
wyposażone w prawdziwe nawiezchnie drogowe. Zazwyczaj są to stalowe bębny lub w
naj|epszym wypadku bębny pokryte rep|ikami nawiezchni. Niniejsza rozprawa doktorska
opisuje laboratoryjną metodę oceny oporu toczenia, ktÓrą moina zastosowaĆ do wstępnej
oceny nawiezchni drogowych (na podstawie małych próbek nawierzchni) oraz opon.
Metoda opiera się na poŚrednim pomiaze strat energetycznych występujących w wyniku
cyklicznego dociskania opony do nawiezchni, wymuszonego swobodnym spadaniem
powodującym oscylacje układu zawieĘącego masę, sprężystoŚĆ i tłumienie.

Streszczenie rozprawy w jęryku angielskim: Tire ro||ing resistance is one of the most
difficult tire parameters to measure. The reason for this is that the force of rolling
resistance for modern tires corresponds to 0.5 - 1% of tire load, thus measurements of
very small forces must be performed in a heavily loaded system. This indicates massive
problems, especially in outdoor, road conditions. Laboratory measurements are easier to
peńorm, as the environment may be better contro||ed. Troub|e is that roadwhee| faci|ities
in generalcannot be equipped with real road pavements. Typically they have steeldrums
or drums covered by replicas at best. This doctora| disseńation describes a laboratory
method of rolling resistance evaluation, that may be used in preliminary assessment of
road pavements (based on small pavement samples) and tires. The method is based on
indirect measurement of energy losses occurring as a result of cyclic pressing of the tire
against the suńace, forced by free fa|| causing oscillations of the system containing mass,
elasticity and damping.
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