
Michelin w służbie nauki 
W Warszawie po raz czternasty odbędzie się największa w Europie plenerowa impreza popularyzująca naukę - Piknik Naukowy 
Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. 12 czerwca swoje osiągnięcia przedstawią instytucje naukowe, uczelnie, ośrodki 
badawcze, firmy i fundacje. Swoje innowacyjne rozwiązania szerokiej publiczności przedstawi m.in. koncern Michelin. 

W tym roku po raz pierwszy piknik zostanie 
zorganizowany w nowej lokalizacji - w Parku 
Marszałka Rydza-Śmigłego. Po raz pierwszy w 
Pikniku uczestniczyć będzie firma produkują
ca opony. Michelin zaprezentuje miłośnikom 
nauki ekspozycję trójwymiarowych zdjęć oraz 
filmy i prezentacje ilustrujące innowacje i no
watorskie technologie, które umożliwiają m.in. 
produkowanie nowoczesnych opon zarówno 
do ciężarówek, jak i pojazdów kosmicznych. 
Goście Pikniku będą mogli także odbyć wir
tualną wycieczkę do słynnego centrum do
świadczalnego Michelin w Ladoux. 

Opony na Księżyc 
Podczas Pikniku Naukowego będzie moż

na się dowiedzieć, jak zbudowano i testowa
no Michelin Lunar Wheel - koło stworzone 
na potrzeby najnowszej generacji pojazdów 
księżycowych NASA - LRV (Lunar Rover Ve-
hicles) - to taka kosmiczna ciężarówka, któ
ra ma w przyszłości pomóc kosmonautom 
w eksploracji srebrnego globu. Księżycowe 
koło zostało opracowane przez ekspertów 
z centrów badawczych Michelina w Europie 
i USA. Jego konstrukcja opiera się na elastycz
nych szprychach, połączonych z obręczą wyko
naną z tworzyw sztucznych. Tekstylny bieżnik, 
zaprojektowany wspólnie z ekspertami z Clem-
son University (USA) oraz z Milliken & Compa
ny (USA) pozwala na kontrolę trakcji pojazdu 
nawet w bardzo niskich temperaturach. 

Zachowanie koła przetestowano na Ha
wajach w ramach programu NASA Lunar Ana-
logs. Luźna gleba, wielkość i struktura skał 
oraz charakterystyczna rzeźba terenu wyspy 
Big Island najlepiej na Ziemi oddają charak
ter środowiska księżycowego. Michelin Lunar 
Wheel zachowuje w tych warunkach elastycz
ność i doskonałą przyczepność, dzięki cze
mu pojazdy LRV nie będą miały problemów 
z przemieszczaniem się po luźnym podłożu 
i kraterach Księżyca. Michelin będzie wspierał 
NASA w trakcie załogowych i bezzałogowych 
misji w ciągu najbliższych 10 lat. 

Chemia w gumie 
Michelin zaprezentuje też podczas Pikni

ku Naukowego unikatowe rozwiązanie zwa-
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Kosmiczna opona Michel 
sprężystość zapewniają jej elastyczne „szprychy 

połączone z obręczą bieżnika. 

ne Green Power Compound, czyli mieszan
kę gum, która łączy w sobie trzy innowacje 
technologiczne: Elastomer Wet Grip zwięk
szający przyczepność na mokrej nawierzchni, 
Long Lasting Elastomer, polimer o wyjątko
wej trwałości oraz cząsteczki krzemionki ob
niżające temperaturę opony podczas jazdy. 
Elastomer Wet Grip to polimer cechujący się 
wysoką gęstością i niezwykłą elastycznością. 
Właściwości te umożliwiają bieżnikowi opony 
przełamywanie filmu wodnego i przyleganie 
nawet do najmniejszych drobin suchego asfal
tu. Dzięki temu Elastomer Wet Grip odgrywa 
kluczową rolę w procesie hamowania pojaz
du na mokrej nawierzchni. 

W nowoczesne ogumienie wkompono
wano także Long Lasting Elastomer - inny 
polimer cechujący się wyjątkową wytrzy
małością. Przy każdym skręcie kół ten trwały 
związek chemiczny mocno się napina, jednak 
nie rozrywa łańcuchów cząsteczkowych. Po
przez utrzymywanie jednorodności mieszan
ki gumowej, z której zbudowana jest opona 
wydłuża się okres jej użytkowania. To jednak 
nie wszystkie zagrożenia, na jakie narażone 
jest ogumienie. Z każdym obrotem koła opo
na odkształca się pod ciężarem pojazdu. Pod

czas odkształcania struktury opony następuje 
rozgrzewanie jej komponentów i dochodzi do 
utraty części energii przekazywanej z silnika. 
Krzemionka wkomponowana w mieszankę 
bieżnika pomaga ograniczyć taką kumulację 
ciepła, umożliwiając zmniejszenie zużycia pa
liwa, a co za tym idzie emisji C02. 
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