
     technika 

 

312    AUTOBUSY    7-8/2017 

Projekt modernizacji układu 
hamulcowego motocykla Jawa 638-1 

 
 

Jerzy Chudy, Grzegorz Chomka, Artur Raczkowski 

W artykule przedstawiono projekt modernizacji układu hamulcowego 
motocykla JAWA 638 Przebudowa ta polega na przerobieniu bębnowo 
- szczękowego układu hamulcowego z mechanicznym wymuszeniem 
na hamulec tarczowy sterowany hydraulicznie. Istotnym ograniczeniem 
modernizacji jest zachowanie możliwości przywrócenia pierwotnego, 
historycznego, stanu motocykla. 
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Wstęp 

Układ hamulcowy ma za zadanie wywołanie siły, która 
działa na pojazd znajdujący się w ruchu, o zwrocie przeciwnym 
do kierunku jazdy, w celu zmniejszenia jego prędkości lub 
całkowitego zatrzymania. 

Zjawisko to uzyskuje się poprzez wytworzenie na kołach 
pojazdu momentów hamujących, zazwyczaj w postaci 
momentów sił tarcia o zwrocie przeciwnym do kierunku obrotu 
kół. Momenty te są równoważone przez momenty poziomych 
reakcji wzdłużnych nawierzchni drogi, działających na koła  
w powierzchni ich styku z podłożem i mających zwrot przeciwny 
do kierunku ruchu motocykla. Suma wszystkich sił działających 
na koła pojazdu daje siłę hamującą. Podczas hamowania na 
suchej nawierzchni możliwe jest uzyskanie największego 
opóźnienia, które może wynosić około 7,5m/s2.  

W celu uzyskania opóźnienia  podczas 

hamowania pojazdu o masie , konieczne jest przyłożenie do 

niego siły hamującej : 

                                                                       (1) 

Siła ta jest zmienna i zależy od przyczepności opony do 
podłoża o czym decydują takie czynniki jak rodzaj nawierzchni 
oraz typ i stan techniczny opon. Siłę przyczepności koła do 

jezdni  można określić zależnością: 

                                                                            (2) 

Gdzie  oznacza zmienny współczynnik przyczepności 

opony do nawierzchni jezdni. Jeśli siła hamowania stanie się 
większa od siły przyczepności następuje zablokowanie kół, co 
powoduję utratę stateczności hamowanego pojazdu i poślizg. 
Zjawisko to jest niepożądane, ponieważ w znaczący sposób 
wydłuża ono drogę zatrzymania pojazdu i pogarsza 
skuteczność hamowania. Wynika to z faktu, że w czasie 
poślizgu kół współczynnik przyczepności miedzy oponą  

a nawierzchnią znacząco maleje, co powoduje spadek siły 
hamującej. 

Podczas hamowania pojazdu naciski koła przedniego 
 i tylniego  na nawierzchnię zmieniają się w zależności od 

wartości opóźnienia : 

                                                          (3) 

                                                          (4) 

gdzie i  oznacza ciężar pojazdu przypadający na 

koło przednie i tylne, a  są parametrami określającymi 
położenie środka ciężkości. Jak wynika z powyższych 
zależności (3) (4), nacisk na koła przednie wraz ze wzrostem 
opóźnienia zwiększa się, a na koła tylne maleje. Powoduje to, 
że niezmienne działanie układu hamulcowego na hamowane 
koła ze stałą siłą przez cały czas trwania zatrzymania pojazdu, 
może doporowadzać do zablokowania kół tylnych z powodu 
niedostatecznego nacisku kół na nawierzchnię. By uniknąć tego 
zjawiska, w samochodach stosuje się korektory sił hamowania, 
które zależnie od wielkości opóźnienia automatycznie 
rozdzielają siłę działania układu hamulcowego pomiędzy koła 
na osi przedniej i tylnej pojazdu. Jednakże z powodu, że  
w motocyklach hamulce osi przedniej i tylnej nie są ze sobą  
w żaden sposób sprzężone, kierowca samodzielnie musi dbać  
o odpowiedni rozkład sił na hamulec przedni i tylny. Dlatego dla 
uzyskania najskuteczniejszego hamowania motocykla wraz ze 
wzrostem opóźnienia nacisk na dźwignię hamulca przedniego 
powinien wzrastać, a tylnego- maleć [7]. 

 

1. Geneza i obiekt modernizacji 
Pomysł projektu modernizacji wywołany został 

poruszaną przez użytkowników motocykli JAWA silną potrzebą 
zastosowania alternatywnego układu hamulcowego 
charakteryzującego się wyższą skutecznością i prostszą 
obsługą. Obecnie najpowszechniejszym rozwiązaniem układu 
hamulcowego motocykla jest tarczowy układ hamujący  
z zastosowaniem tarczy pływającej współpracującej  
z hydraulicznym, wielotłoczkowym zaciskiem hamulcowym. 
Umożliwia to uzyskiwanie, odpowiedniej do mocy motocykla, 
skuteczności hamowania, a w konsekwencji uzyskania żądanej 
drogi zatrzymania pojazdu 

Jako że modernizowany motocykl jest pojazdem 
zabytkowym, projektowana zmiana musi umożliwiać 
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przywrócenia go do stanu oryginalnego. Projekt przedstawiony 
w niniejszej publikacji został opracowany na bazie podzespołów 
pochodzących z motocykla Hyosung GA 125. Pojazd ten 
wybrano ze względu na podobne charakterystki techniczne do 
przerabianego motocykla. Oczywiście poprzez odpowiednie 
dopasowanie wymiarów adapterów tarczy i zacisku istnieje 
możliwość zastosowania innego zestawu hamulcowego. 

Obiektem modyfikacji będącego przedmiotem niniejszej 
pracy jest motocykl JAWA 638-1 350 Twin Sport. Pierwszy 
model JAWY 350 o oznaczeniu 638 był zaprezentowany w 1984 
roku.  

Motocykl JAWA 638-1 posiada przedni hamulec 
bębnowy w układzie duplex z wymuszeniem mechanicznym 
(Rys.1). Mimo, że prawidłowo wyregulowany może zapewnić 
zadowalającą skuteczność hamowania, to jednak w przypadku 
hamowania awaryjnego użytkownik zmuszony jest do użycia 
bardzo dużej siły na dźwigni hamulca, co przekłada się 
niekorzystnie na skuteczność tego manewru, a w konsekwencji 
na obniżenie poziomu bezpieczeństwa jazdy. 

 
Parametry techniczne motocykla: 

 Masa w stanie gotowym do jazdy: 170 kg. 

 Dopuszczalna masa całkowita: 350 kg. 

 Prędkość maksymalna: ok. 130 km/h. 

 Pojemność skokowa: 343,47 cm³. 

 Moc maksymalna: 19 kW (26KM) przy 5500 obr/min. 

 Maksymalny moment obrotowy: 33 Nm przy 5000 
obr/min. 

 

 
Rys. 1. Bębnowy mechanizm hamulcowy oryginalnie stosowany w 

motocyklu JAWA 638-1 

 
Główne podzespoły hamulca to: 

 Linka stalowa, która jest elementem uruchamiającym 
hamulec i połączona jest z dźwignią na kierownicy, 

 śruba regulacyjna służąca do ustawienia luzu linki, 

 śruba połączona z krzywką uruchamiającą okładzinę 
hamulcową górną, 

 śruba regulująca kąt między krzywkami, 

 nakrętka osi koła, 

 śruba połączona z krzywką uruchamiającą okładzinę 
hamulcową dolną. 

Hamulec bębnowy w układzie duplex dla poprawnego 
działania musi być odpowiednio wyregulowany. Odbywa się to 
poprzez ustawienie jednakowego kąta obu krzywek, 
uruchamiających szczęki z okładzinami ciernymi, za pomocą 
śruby regulacyjnej, a także ustawienie luzu linki uruchamiającej 
hamulec przy pomocy odpowiedniej śruby. Regulacja ta jest 
bardzo ważna i ma znaczący wpływ na skuteczność 
hamowania, jednakże jest dość trudna. 

Najczęściej stosowanym przez użytkowników sposobem  
w tego typu modyfikacjach jest użycie przedniego zawieszania, 
wraz z układem hamulcowym, motocykla MZ-ETZ. Jest to 
rozwiązanie stosunkowo proste, ale niesie za sobą pewne 
niedogodności. Zawieszenie motocykla MZ nie jest 
dostosowane do masy motocykla JAWA, przez co wykazuje 
zbyt dużą ''miękkość'', co objawia się nadmiernym 
„nurkowaniem” przodu w czasie gwałtownego hamowania oraz 
''dobijaniem'' zawieszenia podczas jazdy po dużych 
nierównościach. Zawieszenie motocykla MZ jest również nieco 
krótsze, co powoduje niekorzystne obniżenie przodu pojazdu, 
które przekłada się na pogorszenie sposobu jego prowadzenia. 
Innym problemem jest bardzo częste występowanie wycieków  
w układzie hydraulicznym pompy hamulcowej, której 
uszczelnienie jest kłopotliwe. Wielu użytkowników zwraca 
uwagę również na względy wizualne modyfikacji, a w przypadku 
zastosowania przedniego zawieszenia z motocykla MZ 
zauważalny jest nieoryginalny błotnik oraz przednia obręcz koła, 
która w znaczący sposób różni się od oryginału (chociażby 
materiałem, z jakiej jest wykonana). 
 

2. Projekt modernizacji układu hamulcowego 
Zgodnie z coraz powszechniejszymi trendami 

występującymi w środowisku konstruktorów proces 
projektowania przeprowadzono wyłącznie w oparciu o platformę 
projektową CAD o nazwie Inventor firmy AutoDesk. Dzięki temu 
zaoszczędzono czas a przeprowadzone symulacje 
wytrzymałościowe wskazują wszelkie zagrożenia statyczne czy 
dynamiczne, wykrywają kolizje i pozwalają zoptymalizować 
model. [4,6,3]. Aby połączyć wybraną tarczę hamulcową  
z piastą koła motocykla JAWA, koniecznym będzie 
zaprojektowanie adaptera, który będzie montowany w korpusie 
oryginalnego bębna. Do połączenia zacisku z golenią 
zwieszenia zaprojektowano odpowiedni uchwyt, który za 
pomocą śrub będzie z nią łączony. Elementy te mają możliwość 
dostosowania do każdej tarczy i zacisku. Innymi koniecznymi  
do przeprowadzenia modyfikacjami będzie wzajemne 
dopasowanie kierownicy i nowej dźwigni z pompą hydrauliczną 
oraz przeróbka oryginalnego automatu odpowiadającego za 
uruchamianie światła „stop''.  
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Rys. 2. Wizualizacja projektu przygotowana przy pomocy 
programu Inventor  
 

 
Adapter tarczy hamulcowej jest elementem typu korpus. 

Należy go wykonać z odlewu staliwnego (staliwo min. 270 - 
480), a następnie w procesie obróbki skrawaniem uzyskać 
odpowiednie wymiary. Adapter jest ciasno spasowany  
z bębnem i skręcony śrubami z tylną ścianą jego korpusu. 
Należy w nim wykonać otwory umożliwiające montaż. 
Dodatkowe gwintowane otwory w adapterze przeznaczone są 
do późniejszy demontażu. 

Rozwiązanie to umożliwia zastosowanie dowolnej tarczy 
hamulcowej o odpowiednich wymiarach. 

 

 
Rys. 3. Schemat montażowy adaptera tarczy  
 

Adapter zacisku hamulcowego jest elementem 
spawanym z płaskowników stalowych wykonanych ze stali 
E295, montowanym do goleni zawieszenia za pomocą śruby 
znajdującej się na osi koła oraz w miejscu mocowania błotnika. 
Zapewnia to możliwość łatwego montażu oraz demontażu. 
Stosując odpowiednie podkładki dystansowe, rozstawy otworów 
oraz wcięcia, możliwe jest zastosowanie dowolnego zacisku 
hamulcowego o odpowiednich wymiarach. 

 

 
Rys. 4. Schemat montażowy adaptera zacisku 
 

3. Symulacje wytrzymałościowe 
Analizie poddano obydwa główne elementy konstrukcji. Są to 
adaptery: tarczy i zacisku, wraz ze śrubami mocującymi. 
Przeprowadzono je w nakładce programu Inventor Mechanical 
Simulation.  
 

 
Rys. 5. Naprężenia w adapterze tarczy  
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Rys. 6. Naprężenia w adapterze zacisku 
 
Największe naprężenia w tarczy występują na styku ze śrubami, 
na powierzchni otworów sięgają one 152 MPa. Dla dobranego 
staliwa 270 - 480 jest to wartość w pełni dopuszczalna gdyż nie 
przekracza 0,45 Re.  
W adapterze zacisku największe naprężenia pojawiają się  
w miejscu mocowania go do goleni i wynoszą około 90 MPa zaś 
główna belka adaptera w wyniku zginania w części środkowej 
podlega naprężeniom na poziomie 50 MPa. Są to wartości  
w pełni bezpieczne gdyż naprężenia dopuszczalne na zginanie 
wynoszą ok. 170 MPa a naciski powierzchniowe ok. 115 MPa. 
 

Wnioski 
 

1)  Pomimo niedużej jak na obecne standardy masy 
motocykla, naprężenia powstałe w  wyniku  działania  momentu 
hamującego są dość wysokie. Spowodowało to konieczność 
zastosowania  elementów  o  dość  dużej  grubości  materiału  
i śrub o wysokich klasach wytrzymałościowych.   

2)  Zmiana oryginalnego układu hamulcowego może być  
przyczyną niewielkiego wzrostu masy motocykla.  

3) Większa masa pojazdu będzie miała małe  znaczenie 
dla dynamiki i osiągów motocykla, jednakże wzrost masy 
przedniego układu hamulcowego spowoduje jednocześnie 
wzrost masy amortyzowanej. 

4)  Aby zapobiec złej pracy przedniego zawieszenia, 
może zajść potrzeba zastosowania w amortyzatorach oleju  
o większej gęstości (15w zamiast standardowego 10w) lub też 
twardszych sprężyn. 

5) Wykorzystanie systemów CAD/CAE znacznie 
przyspiesza proces projektowy, pozwala na optymalizację 
konstrukcji i unikanie kolizji kinematycznych [1,5,2]. 
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Project for the modernization of the motorcycle brake 
system Jawa 638-1 

 
The article discusses the project of modernization of the JAWA 638 
motorcycle brake system. This reconstruction consists in processing 
the drum-jaw braking system with mechanical forcing on the 
hydraulically controlled disc brake. A significant restriction of 
modernization is to preserve the possibility of restoring the original, 
historic, state of the motorcycle. 

Key words: Brake system, modernization, hydraulic forcing. 

 


