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BADANIA PROCESU HAMOWANIA POJAZDU SZYNOWEGO 

 

W artykule omówiono cykl badań procesu hamowania pojazdu szynowego jaki przeprowadzono w Katedrze Pojazdów i 

Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej. Szczegółowo omówiono metodę pomiarową opartą o Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2011r. Wykazano zalety i wady każdej z metod ze szczególnym uwzględnieniem metod po-

średnich jako obarczonych większym błędem pomiarowym. Dodatkowo dokonano pomiarów drogi hamowania z użyciem pia-

secznicy na torowiskach o różnym współczynniku przyczepności, poddając ocenie zasadność stosowania urządzeń wspomaga-

jących proces hamowania. 

 

WSTĘP 

Układ hamulcowy pojazdów ma bezpośredni wpływ na długość 
drogi hamowania, co przekłada się na bezpieczeństwo ruchu dro-
gowego. Droga hamowania zależna jest od wielu czynników, do 
których możemy zaliczyć między innymi: sprawność psychofizyczna 
kierującego pojazdem, prędkość początkowa od której rozpoczęto 
proces hamowania, stan nawierzchni, ogólny stan techniczny po-
jazdu w tym w szczególności sprawność techniczna hamulców.  

Na całkowitą drogę zatrzymania pojazdu składają się drogi 
przebyte przez tramwaj w trzech etapach jego ruchu: 
– etap pierwszy - reakcji motorniczego (czas jaki upłynął od mo-

mentu zaobserwowania przez motorniczego wskaźnika określa-
jącego początek hamowania do chwili uruchomienia hamulców) 

–  etap drugi - uruchomienia hamulców (czas od chwili urucho-
mienia hamulców do chwili rozpoczęcia hamowania) 

– etap trzeci - hamowania właściwego (czas od chwili wystąpienia 
opóźnienia aż do całkowitego zatrzymania tramwaju) 
Etap drugi i trzeci decyduje o właściwej drodze hamowania 

tramwaju 
Wytyczne odnośnie metodyki przeprowadzania badań skutecz-

ności hamulców, w które wyposażony jest tramwaj określa załącznik 
2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2011 r. 
„w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadza-
nia badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek 
wykonujących te badania (Dz.U.2011.65.343)”[1]. Na podstawie 
powyższego rozporządzenia przeprowadza się testy skuteczności 
układów hamulcowych przy użyciu jednej z dwóch metod: 
– przez pomiar drogi hamowania z określonej prędkości  
– na podstawie opóźnień uzyskanych w trakcie badania.  

Jak wynika z rozporządzenia ocenę skuteczności hamowania 
tramwaju przeprowadza się przez porównanie zmierzonej drogi 
hamowania lub opóźnienia hamowania z wartościami granicznymi 
tych parametrów będących załącznikiem do powyższego Rozporzą-
dzenia.  

Urządzeniem dodatkowym, poprawiającym skuteczność ha-
mowania tramwaju jest piasecznica. Urządzenie to montowane jest 
przed kołami napędowymi pojazdu – na jednej lub kilku osiach w 
zależności od modelu. Zadaniem piasecznicy jest dawkowanie 
materiału (suchego piasku) o odpowiednim granulacie niwelującego 
zjawisko poślizgu w układzie koło – szyna. W przypadku konieczno-
ści ruszania w niekorzystnych warunkach topograficznych (np. duże 
nachylenie terenu) lub hamowania nagłego w utrudnionych warun-
kach atmosferycznych – takich jak np. mokre liście na torowisku czy 

jego oszronienie – pod zestawy napędowe, przed którymi zamonto-
wano piasecznice rozsypywany zostaje piasek. Efektem tego po-
winno być zwiększenie siły tarcia pomiędzy szyną a kołem tocznym 
wagonu [4]. 

W Katedrze Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn Politechniki 
Łódzkiej prowadzone są badania, których celem jest poznanie 
zjawisk wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Bada-
nia te dotyczą zarówno pojazdów kołowych jak i szynowych.  

 
W odniesieniu do pojazdów szynowych badania przeprowa-

dzono dwoma różnymi metodami. Pierwsza z nich polegała na 
bezpośrednim pomiarze drogi hamowania. Druga natomiast, meto-
da pośrednia, opierała się o pomiar wartości opóźnienia. 

 
Dodatkowo przeprowadzono badania doświadczalne polegają-

ce na wyznaczeniu drogi hamowania tramwaju PESA 122N na 
torowisku o różnym stopniu czystości – bez, oraz z użyciem pia-
secznicy.  

1. OBIEKT BADAŃ 

Do badań procesu hamowania użyto tramwaju PESA 122N. Na 
rysunku 1 przedstawiono widok pojazdu badawczego.  

 
Rys. 1. Tramwaj PESA 122N 

 
Badany tramwaj wyposażony jest w trzy rodzaje hamulców: 

– elektrodynamiczne – jako główne 
– hydrauliczne 
– elektromagnetyczne szynowe  
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 W badanym tramwaju ilość dozowanego piasku kontrolowana 
jest przez układy elektroniczne analizujące różnice prędkości obro-
towej poszczególnych kół pojazdu [4]. 

Układ hamulcowy badanego tramwaju składa się z:  
– sterownika,  
– dwóch rozdzielaczy dla wózków napędowych 12NN,  
– jednego rozdzielacza dla wózka tocznego 13NN, 
–  jednostki sterowania agregatem odhamowania awaryjnego [4].  

W celu poprawnego wysterowania pracy piasecznic, analizo-
wane są dane z systemu sterowania hamulcami, dotyczące prędko-
ści jazdy i wielkości poślizgu występującego na każdej z osi jezd-
nych tramwaju. Na podstawie tych informacji aktywowane jest dzia-
łanie piasecznic.  

2. METODOLOGIA BADAŃ 

Badania przeprowadzono na prostym, poziomym, czystym i 
suchym odcinku torowiska. Podczas testów obiekt badań był 
nieobciążony. 

Wyznaczone w sposób wizualny miejsce rozpoczęcia hamo-
wania, umożliwiało rozpoczęcie tego procesu z pominięciem jego 
pierwszego etapu tj. drogi przebytej przez tramwaj do chwili uru-
chomienia hamulców. Wszystkie próby przeprowadzono z użyciem 
wszystkich dostępnych układów hamulcowych tramwaju (tzw. ha-
mowanie nagłe). 

Badania prowadzono zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w 
załączniku numer 2 do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 28 stycznia 2011 r.. 

Wymagania te stosuje się do badania skuteczności hamowa-
nia: 
– roboczego; 
– awaryjnego; 
– nagłego; 
– bezpieczeństwa  

 Skuteczność hamowania określono poprzez pomiar bezpo-
średni długości drogi hamowania i poprzez pomiar wartości opóż-
nienia, przy zachowaniu wytycznych zawartych w rozporządzeniu. 
Badania przeprowadzono dla prędkości początkowej wynoszącej 40 
km/h.  

Długość drogi hamowania mierzono od wyznaczonego miejsca 
początku hamowania do chwili zatrzymania pojazdu. Początek 
procesu hamowania wyznaczał optycznie znak umieszczony przy 
torowisku. Do pomiaru użyto precyzyjnego odległościomierza koło-
wego typu Geo-Fennel M10 przedstawionego na rysunku 2. 

 

 
Rys. 2. Odległościomierz typu Geo-Fennel M10 

Podczas każdej z prób, dokonywano pomiaru opóźnienia ha-
mowania. Do tego celu używano opóźnieniomierza CL 170, poka-
zanego na poniższej fotografii. 

 
Rys. 3. Opóźnieniomierz typu CL 170 

 
Następnie na podstawie uzyskanych przebiegów chwilowych 

wartości opóźnienia, dokonano obliczeń długości drogi hamowania 
dwoma metodami: 
– metodą przybliżoną 
– metodą numeryczną 

Metoda przybliżona polegała na przyjęciu wartości opóźnienia 
jako stałej, równej średniej arytmetycznej z zarejestrowanych opóź-
nień danej próby. Następnie po przyjęciu wartości prędkości po-
czątkowej równej 40 km/h dokonano obliczenia drogi hamowania 
opierając się na poniższym wzorze: 

 

 
 

gdzie: a - średnie opóźnienie, v – prędkość początkowa hamowania, 
s - droga hamowania  

 
Metoda numeryczna opierała się na przyjęciu stałej wartości 

przyspieszeń w poszczególnych jednostkach czasu (krok czasowy). 
W metodzie tej bazowano na wykresie zmian wartości opóźnienia 
zarejestrowanego podczas każdej z prób. Następnie w ramach 
każdego kroku czasowego dokonano operacji podwójnego całko-
wania w celu uzyskania wartości drogi hamowania w odniesieniu do 
kroku czasowego. Należy zaznaczyć, że wraz ze skróceniem prze-
działu czasowego każdego z kroków rośnie dokładność tej metody. 
Jako wartość kroku czasowego przyjęto przedział równy 0,01s, co 
zapewniło wystarczającą dokładność wspomnianej metody. 

3. WYNIKI POMIARÓW 

W pierwszej części prac przeprowadzono badania skuteczno-
ści hamowania na suchym torowisku. Mierzono długość drogi ha-
mowania oraz opóźnienie hamowania. Następnie przeliczono opóź-
nienie na drogę hamowania z użyciem przyjętych metod: nume-
rycznej i uproszczonej. Wyniki badań i obliczeń przedstawiono w 
poniższej tabeli. 

 
Tab. 1. Zestawienie długości dróg hamowania każdej próby z 

uwzględnieniem każdej z metod. 
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Poniżej przedstawiono zestawienie przebiegu zmian opóźnie-
nia uzyskane podczas każdego z pomiarów, a następnie porówna-
no wartości zmierzonej drogi hamowania z metodą numeryczną i 
przybliżoną dla każdej z przeprowadzonych prób. 

 

 
Rys. 4. Przebieg zmian wartości opóźnienia dla próby 1 

 

 
Rys. 5. Porównanie wartości długości dróg hamowania dla każdej z 
metod dla próby 1 

 

 
Rys. 6. Przebieg zmian wartości opóźnienia dla próby 2 

 

 
Rys. 7. Porównanie wartości długości dróg hamowania dla każdej z 
metod dla próby 2 

 

 
Rys. 8. Przebieg zmian wartości opóźnienia dla próby 3 

 

 
Rys.9. Porównanie wartości długości dróg hamowania dla każdej z 
metod dla próby 3 

 
Rys.10. Przebieg zmian wartości opóźnienia dla próby 4 

 

 
Rys. 11. Porównanie wartości długości dróg hamowania dla każdej 
z metod dla próby 4 

 
Następnie dokonano zestawienia wartości średnich dróg 

hamowania uzyskanych dla każdej z metod.  
 

 
Rys. 12. Porównanie średnich wartości dróg hamowania dla każdej 
z metod. 

 
Najwyższą średnią wartość drogi hamowania uzyskano za 

pomocą metody numerycznej. Wynosiła ona 26,34 m. Natomiast 
najmniejszą za pomocą metody przybliżonej – 24,26 m. 

Jak wynika z powyższego, przyjęcie różnych metod do 
obliczenia długości drogi hamowania prowadzi do uzyskania 
różnych wyników badań. Z tego też względu w kolejnym etapie prac 
przyjęto wyniki badań uzyskane metodą bezpośrednią, jako 
obarczoną najmniejszym błędem. 

 W drugim etapie badań przeprowadzono pomiary długości 
drogi hamowania metodą bezpośrednią na torowisku o różnych 
współczynnikach przyczepności. Dokonano 15 prób hamowania, 
przy czym na torowisku suchym przeprowadzono 5 prób, w tym 
dwie z załączoną piasecznicą. Natomiast na torowisku mokrym 
przeprowadzono 10 prób, w tym pięć z załączoną piasecznicą.  

Wartości długości dróg hamowania uzyskane poprzez dokona-
nie pomiaru bezpośredniego zestawiono w tabeli 2. 
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Tab. 2. Zestawienie zmierzonych długości dróg hamowania bez  
i z użyciem piasecznicy. 

 
 
Poniżej przedstawiono zestawienie zmierzonych dróg hamo-

wania dla każdej z przeprowadzonych prób. 
 

 
Rys. 13. Zmierzona droga hamowania tramwaju na torowisku su-
chym z wykorzystaniem piasecznicy 

 

 
Rys. 14. Zmierzona długość drogi hamowania tramwaju na torowi-
sku suchym bez wykorzystania piasecznicy. 

 

 
Rys. 15. Zmierzona długość drogi hamowania na mokrym torowisku 
z wykorzystaniem piasecznicy 

 

 
Rys. 16. Zmierzona długość drogi hamowania tramwaju na torowi-
sku mokrym bez wykorzystania piasecznicy 

W celu porównania dróg hamowania wyliczono ich średnie 
wartości dla każdych warunków pomiarowych. Następnie 
porównano wartości średnich dróg hamowania dla warunków 
suchego i mokrego torowiska, co przedstawiono na rysunkach 5 i 6. 

 

 
Rys. 17. Porównanie wartości średnich dróg hamowania tramwaju 
na torowisku suchym z użyciem piasecznicy i bez. 

 

 
Rys. 18. Porównanie wartości średnich dróg hamowania tramwaju 
na torowisku mokrym z użyciem piasecznicy i bez 

 
Ostatecznie dokonano porównania różnic średnich dróg ha-

mowania dla warunków suchego i mokrego torowiska , co przed-
stawiono na rysunku 7 

 
Rys. 19. Różnica średnich dróg hamowania pomiędzy wartością 
uzyskaną bez użycia piasecznicy i z piasecznicą dla warunków 
mokrego i suchego torowiska. 

 
Z przedstawionego zestawienia jednoznacznie wynika, iż śred-

nia droga hamowania dla torowiska suchego uległa skróceniu  
o 2,12 m przy wykorzystaniu piasecznicy. Natomiast użycie pia-
secznicy dla warunków mokrego torowiska wydłużyło średnia drogę 
hamowania o 0,93 m.  

PODSUMOWANIE 

Według Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 
stycznia 2011 r. przyjmuje się, że tramwaj podczas procesu hamo-
wania porusza się ruchem jednostajnie opóźnionym. Obserwując 
przebiegi zmian wartości chwilowego opóźnienia stwierdzono, iż 
traktowanie procesu hamowania tramwaju jako ruchu jednostajnie 
opóźnionego jest daleko idącym uproszczeniem. Wartość opóźnie-
nia hamowania zmienia się w sposób znaczący w trakcie trwania 
procesu hamowania. Z tego też powodu dokonano obliczeń drogi 
hamowania z uwzględnieniem chwilowych wartości opóźnienia 
tramwaju. Metoda przybliżona wykazała najkrótszą średnią drogę 
hamowania. W związku z powyższym pomiar dokonany za pomocą 
opóźnieniomierza zgodnie z Rozporządzeniem może być obarczony 
błędem, który może zadecydować o wyniku badania technicznego 
pojazdu, gdyż otrzymujemy zaniżona wartość drogi hamowania w 
stosunku do jej rzeczywistej wartości.  

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż śred-
nia droga hamowania dla torowiska suchego uległa skróceniu o 
2,12 m przy wykorzystaniu piasecznicy. Natomiast użycie piasecz-
nicy dla warunków mokrego torowiska wydłużyło średnia drogę 
hamowania o 0,93 m.  
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Z powyższego wynika, że brak jest jednoznacznych przesłanek 
dotyczących użycia piasecznicy w celu skrócenia drogi hamowania 
dla warunków mokrego torowiska. Przedstawiony wniosek tłuma-
czyć można zmianą wartości poślizgu koła hamowanego na torowi-
sku mokrym w zakresie wartości poślizgu zmniejszającego siłę 
hamującą w kontakcie koła z torowiskiem. 
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Experimental studies of braking process of the tram  

The subject of this paper is closely related to series of re-

searches which were done in Department of Vehicles and 

Fundamentals of Machine Design – Technical University of 

Lodz. The mentioned studies was focused on tram braking 

problem. 

Presented researches was showing differences between 

methods of measuring braking distance of trams related to 

regulations commonly use to perform such tests. 

The main purpose of presented researches was to show 

differences between braking distance of the tram using sand-

ing system and without it. The diagrams showing the compar-

ison was clearly presented in paper. 
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