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KOTALNO TRENJE
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Pri ob ravnavi gibanja dvokolesa radi zanemarimo kotalno trenj e v primeri z zrač
nim uporom. Res pri večjih hitrostih,
denimo okrog 30 km/h, zračni upor prevlada nad trenj em in je zanemarit ev upravič en a .
P ri manjših hitrostih je vp liv
trenj a relativno večji , ker z rač n i upor
n arašč a s kvadratom hitrosti, t re nje pa
je od hi trosti neodvisno . Pokažim o, da je
trenj e kar pomemben faktor pri vožnji , še
posebno, če vozim o s pre nizkim t la kom v
zračnicah .

Podrobneje razmislimo, kaj se dogaj a pri kotaljenju pnevmatike po površini cest e. Da bomo laže razmišljali, si najprej oglejmo kotalj enje žoge. Denimo, da
je t lak v žogi p in da je njen plašč tanka elastična op na. Na stiku žoge z
vodoravnimi gladkimi tl emi se opna deformira in na st iku privzame obliko
t al. Polm er r sti čnega kroga je odvisen od t eže žoge F g , veljati mor a
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saj pri kot aljenju n avpi čna sila tal ves čas uravn oveša t ežo žoge. Povr šin a
deformiran e žoge je neka j manjš a od površine krogle 47f R 2 , kjer smo z R
označili njen polmer. Krogelna kapi ca , ki pri deformirani žogi man jka,
ima nekaj večjo površino kot st ični kro g. Na obod stič nega kroga delujejo
deli plašča, ki niso deformirani. Velikost te enakomern o porazdeljene sile
je odvisn a le od tl aka v žogi. P ri deformaciji t a sila po skrbi, da se plašč ,
ko prehaja iz en e oblike v drugo in nazaj , drgne ob t la in jo tako zavira.
Da prid emo do rač u n ske ocene vp liva t ega t re nja na gib anj e, najprej
izračunamo delo A za radi trenj a pri prehodu žoge iz prvotne oblike v
deformirano in nazaj. Zelo lahko žogo v mislih obre me nimo s silo F g
in jo nat o razbrem enimo. Verj amemo, da se pri kot aljenju dogaj a nekaj
podobnega , ko se del plašča na stiku s podlago izr avna in po t em spet
i zboči. P ri računu up oštevamo, da se napetost v plašču pri deformaciji
ne spre me ni in da se obodni deli deformiranega plašča najbolj podrgnejo
ob t la . Do zaviralne sile F k pridem o tako , d a dobljeni izraz za delo A
delim o s kosom p rekotalj ene poti 2a, ko se izbrani del p laš č a izr avna in
potem spet i zboči . V r ačunu pov ežem o pot 2a in višino kapi ce h (slika 1),
radij stičnega kro ga r = a in težo F g te r up ošt evamo znano zvezo med silo
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trenja pri drgnjenju F t r = ktrFp,
kjer sta k t r koeficient trenja, Fp
pa sila podlage na izbrani del
p lašča . Računu v podrobnostih
ne bomo sledili, oglejmo si le
rezultat

žoga

t la

Slika 1. Deformacija žoge pri kotaljenj u .
Obremenje na žoga se n a stiku s tlemi zravna.

Pnevmatika na kolesu ima obli ko svitka (torusa) in ne kro gle. To upoštevamo tako, da nadomestimo R 2 v zadnji enačbi z 1'1 1'2, kjer je r l po lmer
kolesa, 1'2 pa polmer prereza plašča.
Najprej opazimo, da v izrazu nastopa kvadrat teže F g , ki jo nosi
kolo. V nekaterih učbenikih avtorji vpeljejo koeficient kotalnega trenja
kot razmerje med silo F k in težo Fg ,

in navajajo, da je tako dobljeni kkt precej manjši kot ktr ' Taka vpeljava je
predvsem uporabna v primerih, ko se pr i kotaljenju deformira podlaga, na
pr imer pri vožnji jeklenega kolesa po mehki cesti. Takrat je sila kotalnega
trenja res premo sorazmerna s težo, ki jo nosi kolo . V našem primeru
vpeljava takega koeficienta ni smiselna, saj bi bil odvisen tudi od teže F g .
Kvadratična odvisnost sile trenja od teže spet kaže na prednost lahkih
kolesarjev. Kaže tudi, da je pri zmanj šanju kotalnega trenja pomembna
enakomerna obremenitev obeh koles. Če je namreč obremenjeno le eno
kolo, se sila trenja poveča kar dvakrat v primeri z enakomern o obremenjenimi kolesi.
Na zmanjšanje trenja pa lahko vplivamo tudi s povečanjem t laka p v
zračnicah. Pri sodobnih kolesih, ki so predvidena za vožnjo po gladkih,
asfaltnih cestah, je tlak v zračnicah med 3 in 5 bari, pr i dirkalnih kolesih
pa še večji. Seveda pa je vožnja po slabših cestah bolj udobna, če je tlak
nekoliko manjši.
Primerjajmo silo kot alnega trenja in upor zraka pr i kolesu. Za koeficient trenja med plaščem in asfaltno cesto privzamemo vrednost ktr = 1,
polmer kolesa rl = 35 cm, po lmer prereza plašča 1'2 = 2,3 cm, za t lak v
zračnicah pa p = 3 bar. Teža kolesarja s kolesom naj bo 800 N, breme

