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Opracował: Daniel Pryciak 



Proszę zapoznać się z tematem zajęć. Na ostatniej 

stronie podane są punkty jakie 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. 

  

Przyrządy (środki dydaktyczne) 

- samochód osobowy; 

- pistolet do pompowania kół z manometrem; 

- stanowisko rolkowe do pomiaru sił hamowania; 

- opóźnieniomierz LWS-2/MC; 

- metrówka; 

- kreda; 

- ochraniacze na siedzenia, kierownice i dźwignię zmiany biegów; 

- instrukcja obsługi opóźnieniomierza; 

- instrukcja obsługi do stanowiska rolkowego; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PRÓBA DROGOWA 
 

Jest to najprostszy sposób sprawdzeni a skuteczności działania hamulców. Długość drogi 

hamowania stanowi jedno z kryteriów oceny stanu technicznego układu hamulcowego. 

 

Wykonanie ćwiczenia(warunki przeprowadzenia pomiaru) 

- odcinek drogi – bezpieczny dla innych użytkowników; 

- droga pozioma, nawierzchnia równa, twarda i sucha; 

- ciśnienie w ogumieniu samochodu zgodne z zaleceniami producenta; 

- głębokość bieżnika minimum 1,6 mm; 

- pojazd równomiernie obciążony; 

- pomiar przy prędkości 30 km/h; 

Przebieg ćwiczenia 

- na początku wybranego odcinka drogi narysuj kredą na nawierzchni linię prostopadłą do osi 

jezdni, która będzie wyznaczała poczatek drogi hamowania; 

- w odległości 9 metrów narysuj drugą linię prostopadłą do osi jezdni (maksymalna droga 

hamowania dla hamulca roboczego); 

- w odległości 18 metrów narysuj trzecią linię prostopadłą do osi jezdni (maksymalna droga 

hamowanoia dla hamulca awaryjnego); 

- samochód obciążony tylko kierowcą; 

- samochód rozpędzić do prędkości 30km/h i rozpocząć hamowanie (koła pojazdu nie mogą 

znaleźć się w poślizgu); 

- po zatrzymaniu pojazdu sprawdzić położenie przednich kół względem drugiej i trzeciej 

narysowanej linii; 



Analiza wyników 

Na podstawie wykonanych pomiarów oceń czy hamulce są sprawne. Sformułuj wnioski o 

stanie układu hamulcowego.  

 

POMIAR OPÓŹNIENIA HAMOWANIA 

 

Wykonanie ćwiczenia(warunki przeprowadzenia pomiaru) 

- odcinek drogi – bezpieczny dla innych użytkowników; 

- droga pozioma, nawierzchnia równa, twarda i sucha; 

- ciśnienie w ogumieniu samochodu zgodne z zaleceniami producenta; 

- głębokość bieżnika minimum 1,6 mm; 

- pojazd równomiernie obciążony; 

- pomiar przy prędkości 30 km/h; 

- dokonać pomiaru dla hamulca roboczego i awaryjnego; 

 

Przebieg ćwiczenia 

- połącz zestaw pomiarowy wg instrukcji obsługi opóźnieniomierza; 

- zamontuj opóźnieniomierz w aucie wg instrukcji; 

- wg instrukcji opóźnieniomierza pomiar 

- odczytaj wyniki z wyświetlacza; 

 

Analiza wyników 

Z opóźnieniomierza odczytaj następujące wyniki pomiaru: 

- wartość zarejestrowanego opóźnienia w [m/s2]; 

- prędkość przy której pojazd rozpoczął hamowanie; 

- długość drogi hamowania w [mb]; 



- maksymalną wartość siły nacisku na pedał hamulca; 

Na podstawie odczytanych wyników oceń czy hamulce są sprawne. Sformułuj wnioski o 

stanie układu hamulcowego. 

 

Kryteria analizy 

Uzyskana podczas pomiaru wartość opóźnienia hamowania dla samochodu osobowego nie 

może być mniejsza niż 5,2 m/s2. Wartość mniejsza świadczy o niedostatecznej skuteczności 

hamowania. Minimalna wartość opóźnienia osiąganego podczas badania hamulca 

awaryjnego wynosi 2,6 m/s2. 

  

 

 

 

 

Wyniki badań metodą pomiaru drogi 

hamowania i metodą pomiaru 

opóźnienia hamowania są ze sobą 

porównywalne. Zależność tę 

przedstawia diagram wykreślony dla 

różnych prędkości początku 

hamownia. 



 

 

 

 

POMIAR SIŁY HAMOWANIA NA STANOWISKU 

ROLKOWYM 

Z pomiaru sił hamowania na urządzeniu rolkowym można określić następujące wielkości: 

- siłę hamowania każdego koła; 

- siłę hamowania hamulca awaryjnego; 

- różnicę sił hamowania kół jednej osi; 

- nierównomierność sił hamowania; 

Wykonanie ćwiczenia(warunki przeprowadzenia pomiaru) 

- sprawdź i ewentualnie uzupełnij ciśnienie w ogumieniu wg zaleceń producenta; 

- uruchom stanowisko wg instrukcji obsługi urządzenia; 

- wykonaj wszystkie procedury potrzebne do przeprowadzenia badania wg instrukcji 

obsługi urządzenia; 

- w trakcie pomiaru postępuj zgodnie z informacjami wyświetlanymi na komputerze 

pomiarowym; 

- wprowadź samochód przednimi kołami na rolki; 

- zaobserwuj wskazania mierników(wartość różna od zera – będzie to świadczyło o 

istnieniu oporów tarcia w kolach przednich); 

- następnie rozpocznij powolne wywieranie nacisku na pedał hamulca i obserwuj 

wskazania mierników; 

- pomiar będzie wykonany osobno dla koła lewego i osobna dla koła prawego; 

- następnie wg komunikatu na komputerze najedź kołami tylnymi na rolki; 

 - zaobserwuj wskazania mierników(wartość różna od zera – będzie to świadczyło o 

istnieniu oporów tarcia w kolach tylnych); 



- następnie rozpocznij powolne wywieranie nacisku na pedał hamulca i obserwuj 

wskazania mierników; 

- pomiar będzie wykonany osobno dla koła lewego i osobna dla koła prawego; 

- następnie wykonaj pomiar siły hamowania dla hamulca awaryjnego; 

 

Przebieg ćwiczenia 

Zmierz siły hamowania wytwarzane na poszczególne koła przez hamulec roboczy i 

postojowy (awaryjny). 

 

Analiza wyników 

Na podstawie wykonanych pomiarów oceń stan techniczny i skuteczność działania 

układu hamulcowego. Oceń różnice sił hamowania między kołami tej samej osi. 

Wyjaśnij jakie będą skutki (zachowanie się samochodu podczas hamowania) zbyt 

dużej różnicy sił hamowania między kołami tej samej osi. 

 

Kryteria analizy 

- suma sił hamowania na wszystkie koła dla hamulca roboczego powinna przekraczać 

52% masy pojazdu; 

 

- suma sił hamowania hamulca awaryjnego powinna przekraczać 23% masy pojazdu; 

- siła hamowania koła po jednej stronie pojazdu nie może różnić się od siły 

hamowania koła po drugiej stronie pojazdu tej samej osi o więcej niż 30%; 

 

 



ZALICZENIE TEMATU : 

1. Wymień zalety badania pomiaru siły hamowania na 

stanowisku rolkowym. 

2. Jakie wielkości można określić z pomiaru sił hamowania na 

urządzeniu rolkowym? 

3. Wymień usterki jakie mogą wystąpić w układzie ABS. 

  

Źródła z jakich można skorzystać to strony internetowe.  

 

Pracę należy przesłać do dnia 05.06.2020 (piątek) na podany 

adres mailowy: dpryciak@ckz.swidnica.pl 


