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Metų kelių technologija
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Kaip pavyzdį galima būtų pateikti Suomiją, kurioje pastaruosius 25 metus 
dangos slidumui nustatyti ir sukibimo koeficientui matuoti yra naudojamas 

trumpalaikio stabdymo metodas, kurio pagrindą sudaro nedidelis elektrinis ju-
tiklis „Eltrip-45n“(žr. 1 pav.), montuojamas paprastame lengvajame automobi-
lyje. Jis matuoja transporto priemonės sulėtėjimą stabdymo metu ir tokiu būdu 
apskaičiuoja sukibimo koeficientą. Matavimo metu vairuotas iki galonuspaudžia 
stabdį ir po 1–2 sekundžių atleidžia jį, automobilis sulėtėja, bet nesustoja. Ka-
dangi jutiklis yra prijungtas prie spidometro ir stabdžių šviesų laido, jis gali nu-
statyti stabdymo intervalą ir greičio sumažėjimą. Šių duomenų visiškai pakanka 
trinties koeficientuiapskaičiuoti.

Kelio dangos slidumo matavimo jutiklis 
sėkmingai naudojamas Lietuvoje

Kelio dangos sukibimo koeficientas (angl. friction) yra esminis rodiklis, nusakantis dangos 
slidumą ir žiemos kelių priežiūros kokybę ne vien Lietuvoje, bet ir daugelyje Šiaurės šalių.
Labai svarbu sekti sukibimo koeficiento kitimą, kad būtų galima reaguoti į susidariusias 
pavojingas sąlygas ir operatyviai jas pašalinti, taip užtikrinant saugų eismą keliuose. Šiuo 
atveju optimaliausias būdas tai atlikti yra sukibimo koeficiento matavimai, atliekami 
kasdieninių patrulinių apžiūrų metu. 

• nereikia kiekvieną kartą stabdyti mašinos, pakanka tiesiog palaikyti toly-
gų greitį, o visą kitą darbą atlieka prietaisas;

• sutaupomas laikas;

• žymiai išauga meistro, vykdančio apžiūrą ir matavimus, ir kitų eismo da-
lyvių saugumas;

• matavimų rezultatai iškart perduodami į tarnybų ir direkcijos informaci-
nės sistemos duomenų bazę, todėl galima realiu laiku stebėti esamą pa-
dėtį ir operatyviaiatlikti su tuo susijusius sprendimus.

Iki šiol Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų Europos šalių, kelio dangos slidumas 
įvertinamas patrulinių apžiūrų metu vizualiai arba naudojant trumpalaikio stab-
dymo metodą. Skirtumas tik tas, jog Lietuvoje nebuvo nau¬dojami jokie prie-
taisai (neskaičiuojant stacionarių optinių jutiklių RWIS stotelėse),buvo pasitiki-
ma tik meistro profesio¬nalumu gebėti iš akies ar stabdant automobilį įvertin-
ti kelio dangos būklę. Kaip jau buvo minėta ankščiau, toks metodas turi kelis di-
delis trūkumus ir problemas.

Siekiant tobulinti kelių priežiūros kontrolę, buvo įsigyti irnuo 2012 m. pradė-
ti naudoti gamintojo „TeconerOy“ mobilūs slidumo matavimo prietaisai RCM 411 
ir „μTec“. Matuoklis RCM 411 – vienas geriausių tokio tipo rinkoje esančių mobi-
lių optinių prietaisų, ku¬rio veikimo principas pagrįstas kelio būklės nustatymu 
panaudojant artimų infraraudonųjų spindulių į dangos paviršių spektroskopiją. 
Šiuo principu jis nustato kelio paviršiaus būklę, vandens ar gryno ledo sluoks-
nio storį ir sukibimo koeficientą pagal ant dangos esantį sniegą, ledą ar patižusį 
sniegą. Tai labai praktiškas prietaisas, kuris gali būti tvirtinamas prie bet kurio tu-
rinčio kablįautomobilio, užima mažai vietos, yra greitai ir lengvai perprantamas. 

„μTec“ – aplikacija mobiliajam telefonui, naudojanti telefone esantį aksele-
rometrą ir automobiliui stabdant apskaičiuojanti sukibimo koeficientą. Pagrindi-
nis šios aplikacijos privalumas – adaptyvumas, t. y. telefono padėtis automobi-
lyje gali būti keičiama, kai kitų aplikacijų naudojimo instrukcijose ji griežtai nu-

rodyta. Tokiu būdu galima aplikaciją derinti, pritaikyti kiekvienam automobiliui 
atskirai. „μTec“ tikslumas ir patikimumas naudojant aukštesnės nei vidutinės kla-
sės mobilius telefonus yra toks pat kaip ir Suomijoje oficialiai patvirtinto ir nau-
dojamo matuoklio „Gripman“.

„µTec“ yra naudojamas tiksliam sukibimo koeficiento matavimui pasirinktoje 
kelio vietoje ir gali būti naudojamas kelių būklės kokybei įvertinti, o RCM411 su-
teikia informaciją apie kelio būklę ir sukibimo koeficientą visame matuojamame 
kelio ruože. Abiejų matuoklių duomenys gali būti kaupiami tame pačiame tele-
fone, kas yra itin patogu ir praktiška, todėl geriausi rezultatai gaunami, kai šie du 
prietaisai naudojami kartu. Jie lengvai suderinami, yra pakankamai tikslūs ir gali 
būti naudojami kelių priežiūros žiemą darbų adaptavimui. Duomenys iš jutiklių 
komplektosiunčiami į eismo informacijos sistemos centrinį serverį, identifikuo-
jami ir vaizduojami žemėlapyje. Duomenys iš „µTec“ vaizduojami kaip spalvo-
tas taškas (priklausomai nuo slidumo), o RCM411 slidumo koeficiento duome-
nys rodomi kaip linija. Užvedus pelę ant duomenų (RCM411 linijos ar „µTec“ taš-
ko) matomos skaitinės sukibimo reikšmės ir to taško koordinatės.

Valstybinė kelių bandymų laboratorija (AB „Problematika“) su naujuoju prie-
taisu atliko bandymus. Jų metu buvo atlikti slidumo matavimai esant skirtingai 
kelio dangos būklei (paviršius padengtas sniegu ar vandens plėvele) ir palygin-
ti duomenys su RWIS stotelių pateikiamais duomenimis. Remiantis gautais rezul-
tatais pasiūlyta sukibimo koeficiento klasifikacija ir naudojimosi rekomendacijos. 
Buvo pateikta išvada, kad slidumo matavimo įrangos komplektas tinkamas ne tik 
kelių būklės kokybei žiemos metu įvertinti, bet ir kelių priežiūros žiemos metu 
veiksmams planuoti. Budėtojai / meistrai važiuodami su įjungtu slidumo matavi-
mo įrangos komplektu gali objektyviai įvertinti bei užfiksuoti kelio būklę bei su-
kibimo koeficientą.Budėtojai įmonėse, įvertindami KOS stotelių ir kamerų duo-
menis bei duomenis iš slidumo matavimo prietaisų, turi galimybę priimti spren-
dimus, kokius ruožus ir kokiais kiekiais barstyti,ar atlikti kitus priežiūros darbus.

Šiuo metu naujieji optiniai matavimo prietaisai intensyviai nau¬dojami 
dviejų kelių priežiūros įmonių tarnybų kasdienėse patrulinėse kelių apžiūrose, 
taip pat LAKD darbuotojų atliekamuose kelių patikrinimuose. Tačiau siekiant op-
timizuoti kelių priežiūros darbų organizavimą ir kontrolę būtina, kad visi rango-
vai turėtų slidumo matavimo prietaisus. Dėl šios priežasties LAKD išleido slidumo 
žiemą matavimo mobiliais nekontaktiniais prietaisais instrukciją ir rangovams 
skirtą žiemos tarnybos kelių meistro instrukciją, kurios viename iš punktų įtvir-
tinta sąlyga, kad meistras, atlikdamas patrulines apžiūras, privalo įvertinti dan-
gos būklę naudodamasis prietaisais. Tikimąsi, kad tai turėtų paskatinti ir likusias 
kelių priežiūros įmones įsigyti šiuos prietaisus.  

1 pav. Trumpalaikio stabdymo metodu veikiantis sukibimo koeficiento 
matuoklis „Eltrip-45n“

Deja, šie tradiciniai matuokliai turi kelis didelius 
trūkumus: 
• matuoklio įrengimas brangus ir turi būti atliktas profesionalių ekspertų, 

be to, jis tampa vis sudėtingesnis tobulėjant elektros sistemoms naujuo-
se automobiliuose;

• prietaisui būtinas trumpalaikis stabdymas, todėl matavimai turi būti at-
likti labai įgudusio vairuotojo, netikslumas priklauso nuo automobilių 
stabdymo tolygumo kiekviename iš matavimo taškų;

• sudėtingaužtikrinti eismo saugumą, nes kiekvieną kartą bandymų metu 
būtina įsitikinti, jog nebūtų šalutinio transporto už ir priešais matavimui 
naudojamą automobilį.

Be trumpalaikio stabdymo metodu veikiančių matuoklių pasaulyje pasta-
ruoju metu plinta ir kitokių rūšių prietaisų (žr. 1 lentelę).Nors šiuo metu rinko-
je egzistuojantys prietaisaiesant sudėtingoms sąlygomsdar nėra 100 proc. tikslūs 
bei patikimi ir negali pakeisti įgudusio meistro akies, tačiau, pasakMikkoMalmi-
vuo, taip sparčiai tobulėjant technologijoms ateitis priklauso optiniams matavi-
mo prietaisams, kurie šiuo metu jau yra plačiai paplitę ir naudojamistacionariose 
kelių ir oro sąlygų informacinių sistemų stotelėse. Palyginti su tradicinio metodo 
matuokliais, mobilūs optiniai prietaisai turi nemažai pliusų, nes:

RCM411 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS:
Tipas Kelio būklės matavimo prietaisas (RoadConditionMonitor) RCM411
Matmenys ilgis 100 mm, skersmuo 75 mm, svoris 750 g
Jungtys M 12 jungtis, 5 laidai, skydelis
Maitinimas 9...30 V, nuo automobilio jungties
Energijos suvartojimas apie 10 W
Temperatūros diapazonas: –20...+50 0C
Sluoksnio nustatymo skiriamoji geba 0,1 mm, aptikimo riba 0,03 mm
Sluoksnio nustatymo tikslumas 0,1 iki 1,0 mm, 10 % virš 1,0 mm
Dangos sukibimo nustatymo skiriamoji geba 0,01
Dangos sukibimo nustatymo tikslumas greitėjimo trinties 0,1 standartinis nuokrypis
Išvestis RS-232 sąsaja, bluetooth parinktis
Tvirtinimas prie automobilinio kablio
Vartotojo sąsaja per bluetooth jungtį susijungia su išmaniuoju telefonu ar kompiuteriu. 
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