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Opracował: Daniel Pryciak 



Proszę zapoznać się z tematem zajęć.  

Na ostatniej stronie podane są punkty jake należy 

opracować na zaliczenie. 

 

I. Wprowadzenie. 

Układ hamulcowy jest zespołem mechanizmów służącym do zmniejszenia prędkości pojazdu, 

jego zatrzymania o raz utrzymywania pojazdu w spoczynku. W skład tego układu wchodzą 

hamulce kół i urządzenie uruchamiające hamulce oraz urządzenie wspomagające hamulce. 

Układ hamulcowy ma decydujący wpływ na poziom bezpieczeństwa czynnego samochodu. 

Stan techniczny układu hamulcowego w pojeździe powinien być systematycznie i okresowo 

diagnozowany. Pojazdy samochodowe są wyposażone w hamulce robocze, awaryjne i 

postojowe oraz zwalniacze. 

II. Czynności obsługi technicznej układów hamulcowych zależą od rozwiązań 

konstrukcyjnych zastosowanych zespołów. Obsługa techniczna układu hamulcowego polega 

na okresowym sprawdzaniu skuteczności działania hamulców, ewentualnej regulacji lub 

prostych czynności obsługowo-naprawczych. 

  

Przyrządy (środki dydaktyczne) 

- suwmiarka do pomiaru grubości tarcz i okładzin hamulcowych; 

- czujnik zegarowy z podstawką magnetyczna; 

- zestaw kluczy płasko oczkowych; 

- klucz do kół; 

- tester do pomiaru temperatury wrzenia płynu hamulcowego oraz zawartości wody w płynie 

hamulcowym; 

- zestaw kluczy do przewodów hamulcowych; 

- samochód osobowy; 

- podnośnik samochodowy; 

- przeźroczysty wężyk wraz ze zbiornikiem na zużyty płyn hamulcowy; 

- linijka; 

- blokada hamulca; 

- kliny do zabezpieczenia pojazdu; 

- ochraniacze na siedzenia, kierownice i dźwignię zmiany biegów; 

- czyściwo; 



- instrukcja obsługi lub dane techniczne obsługiwanego pojazdu; 

 

Wykonanie ćwiczenia 

Według poniższych punktów przeprowadź obsługę tarczowego układu hamulcowego: 

1. sprawdź skuteczność działania hamulców przez naciśnięcie dźwigni/pedału hamulca; 

2. sprawdź szczelność poszczególnych połączeń układu; 

3. skontroluj i ewentualne uzupełnij poziom płynu hamulcowego; 

4. sprawdź temperaturę wrzenia płynu hamulcowego (sprawdź zawartość wody w płynie 

hamulcowym); 

5. sprawdź kiedy ostatnio był wymieniany płyn hamulcowy (płyn hamulcowy powinno się 

wymieniać co 2 lata lub co 40000 tys. km); 

6. przeprowadź odpowietrzanie układu hamulcowego; 

 

7. sprawdź grubość elementów ciernych (minimalna grubość okładziny ciernej 1.5 mm); 

      

8. sprawdź powierzchnię roboczą tarczy hamulcowej; 

    

9. sprawdź bicie tarczy hamulcowej; 



 

10. sprawdź stan cięgien i linek hamulcowych; 

11. przeprowadź pomiar i ewentualną regulację jałowego skoku pedału hamulca; 

       

12. sprawdź i ewentualnie przeprowadź regulację hamulca ręcznego; 

13. sprawdź działanie prowadnic; 

14. sprawdź stan elementów gumowych układu hamulcowego; 

 

Przebieg ćwiczenia 

Przeprowadź obsługę tarczowego układu hamulcowego. Zapisz wyniki pomiaru w tabeli oraz 

zintepretuju je. 

podzespół/czynność 
wymiar/wartość zmierzona 

uwagi/ocena 
zmierzony dopuszczalny 

wkładki cierne    

tarcza hamulcowa    

płyn hamulcowy     
(temperatura wrzenia 
płynu/zawartośc wody w 
płynie) 

   

poziom płynu 
hamulcowego 

   

szczelność układu x x  

bicie tarczy hamulcowej    

skok jałowy padału 
hamulca 

   

 



Analiza wyników 

Na podstawie wykonanych pomiarów porównaj otrzymane wartości wielkości z danymi 

producenta danego typu pojazdu. Sformułuj wnioski o stanie tarczowego układu 

hamulcowego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZALICZENIE TEMATU – OBSŁUGA TARCZOWEGO UKŁADU 

HAMULCOWEGO  

 

1. WYMIEŃ CECHY PŁYNU HAMULCOWEGO. 

2. KIEDY W UKŁADZIE HAMULCOWYM POWSTAJĄ KORKI 

PAROWE? 

3. JAKIE ZNASZ KLASY PŁYNU HAMULCOWEGO? OPISZ ICH 

WŁAŚCIWOŚCI. 

 

 Źródła z jakich można skorzystać to strony internetowe.  

 

Pracę należy przesłać do dnia 29.05.2020 (piątek) na podany adres 

mailowy: dpryciak@ckz.swidnica.pl 


