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PROCES HAMOWANIA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO  

WYKORZYSTYWANEGO NA POTRZEBY WOJSKA 

 

Pojazdy w wojsku są kluczowym elementem decydującym o jego mobilności. Od mobilności wojska zależy jego skutecz-

ność, gdyż samo wyszkolenie żołnierzy oraz wyposażenie w ekwipunek wojskowy, nie jest wystarczające do prowadzenia sku-

tecznie operacji wojskowych. Pojazdy, które są produkowane z przeznaczeniem do służby wojskowej muszą spełniać szereg 

wymagań, tak aby być niezawodnymi i funkcjonalnymi. Część wymagań regulują stosowane przepisy, a część praktyka. Aby 

były ze sobą skorelowane, wydający przepisy musi opierać się na aspektach wynikłych z praktyki. Celem artykułu jest analiza 

opóźnienia hamowania występującego w trakcie procesu hamowania samochodu ciężarowego wykorzystywanego na potrzeby 

wojska. Pozwoli ona określić jego zakres oraz wpływ różnych czynników. 

 

WSTĘP 

Koncepcja struktury pojazdów wojskowych Sił Zbrojnych RP 
została zatwierdzona wg decyzji Szefa Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego, gen. broni Henryka Szumskiego w dniu 28.12.1999. 
Zgodnie z tą koncepcją, park samochodowy Sił Zbrojnych RP dzieli 
się na pięć głównych grup, a niektóre grupy są szczegółowo podzie-
lone na podgrupy [9, 14]: 
– Grupa 1 – taktyczne samochody osobowo-ciężarowe o ładow-

ności 1-2 t. Są to lekkie pojazdy wojskowe o podwyższonej mo-
bilności, służące do transportu ludzi oraz lekkiego sprzętu. Mo-
gą być również wyposażone w specjalistyczne zabudowy, np. 
mobilne warsztaty, pojazdy dowodzenia. W grupie tej można 
wyróżnić dwie podgrupy: 
– podgrupa 1.1 – o ładowności 1 tony, 
– podgrupa 1.2 – o ładowności 2 ton. 
W przypadku podgrupy 1.2, gdzie pojazdy cechują się wyższą 
ładownością, możliwe jest również wyposażenie ich w zabudo-
wy zbrojne np. karabiny maszynowe, granatniki itp.  

– Grupa 2 – taktyczne samochody małej ładowności, wysokiej 
mobilności. Ładowność takich pojazdów oscyluje w zakresie 
2,5-4 ton, przy dopuszczalnej masie całkowitej ok. 9 ton. Są to 
pojazdy wyposażone w napęd 4x4, wciągarkę oraz są przysto-
sowane do pokonywania brodów o głębokości do 0,8 metra. 
Wskaźnik mocy jednostkowej w ich przypadku wynosi 22 KM/t. 
Są one również przystosowane do ciągnięcia przyczepy o ma-
sie rzeczywistej ok. 4,5 tony. 
Pojazdy te mogą być używane do transportu żołnierzy, zaopa-
trzenia, amunicji, jak również mogą być nośnikiem zabudów 
specjalnych, np. pożarniczych, sanitarnych czy izotermicznych. 

– Grupa 3 – taktyczne samochody średniej ładowności, wysokiej 
mobilności. Dopuszczalna masa całkowita dla tych pojazdów 
wynosi ok. 15 ton, dzięki czemu osiągają one ładowność ok. 4-7 
tony. Są to pojazdy używane w podobnych celach jak te z grupy 
2, jednak cechujące się wyższą dopuszczalną masą całkowitą. 
Z tego też względu nierzadko stosowany jest napęd 6x6. Masa 
holowanej przyczepy może wynosić 9,5 tony, a wymagany sto-
sunek mocy do masy wynosi co najmniej 17 KM/t. 

– Grupa 4 – logistyczne samochody dużej ładowności. Grupa ta 
dzieli się na cztery podgrupy, różniące się między sobą specyfi-
ką transportu, do którego są przeznaczone: 
– podgrupa 4.1 – taktyczne samochody dużej ładowności oraz 

podwyższonej mobilności. Ich ładowność to co najmniej 7,5 
tony. Są to pojazdy należące w znacznej mierze do batalio-
nów zaopatrzeniowych oraz inżynieryjnych, wyposażone 
w zabudowy skrzyniowe, cysterny, nośniki mostów, żurawie 
czy zabudowy do transportu kontenerów. Do tej podgrupy 
kwalifikują się również pojazdy będące nośnikami wyrzutni 
rakiet, ciągnikami artyleryjskimi czy też odpowiadające za 
ewakuacje techniczną. Zazwyczaj są to pojazdy ciężkie, 
charakteryzujące się ładownością w zakresie od 14-20 ton, 
dopuszczalną masą całkowitą wynoszącą 32 tony, oraz mo-
gące holować przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej 
wynoszącej 16 ton. Pojazdy te posiadają układ napędowy 
typu 8x8, mogą pokonywać brody o głębokości 1 metra, po-
siadają również dużą moc silnika (ok. 500 KM) oraz stosu-
nek mocy do masy wynoszący co najmniej 15,5 KM/t; 

– podgrupa 4.2 – system transportowy samozaładowczy.  
Pojazdy te charakteryzują się ładownością wynoszącą ok. 
15 ton, są przystosowane do przewozu kontenerów oraz 
wyposażone w żurawie przeładunkowe. Często służą do 
szybkich dostaw amunicji oraz środków rozminowywania. 
Taki samochód pozwala podjąć kontener z przygotowanym 
wcześniej ładunkiem, a także jest w stanie sam go załado-
wać oraz rozładować przy pomocy żurawia; 

– podgrupa 4.3 – transportery czołgów i ciężkiego sprzętu. Są 
to pojazdy członowe, składające się z ciągników siodłowych 
oraz specjalistycznych naczep, osiągające ładowność 60 
ton. Pojazdy te realizują transport czołgów lub innego cięż-
kiego sprzętu, służą w batalionach odpowiedzialnych za 
transport oraz remonty; 

– podgrupa 4.4 – zestawy transportowe dalekiego zasięgu. Są 
to pojazdy podobne do tych z podgrupy 4.3, ponieważ są 
pojazdami członowymi, składającymi się z ciągników sio-
dłowych z naczepami. Jednak posiadają mniejszą ładow-
ność – 20-30 ton. Są wykorzystywane do transportu szer-
szej gamy ładunków: spaletyzowanych, kontenerów, paliwa 
oraz wozów bojowych i sprzętu inżynieryjnego. Stanowią 
wyposażenie batalionów, które odpowiadają za transport 
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i zaopatrzenie. Ciągniki siodłowe wykorzystywane w tych 
celach mogą posiadać specyfikację szosową, jak również 
terenową. 

– Grupa 5 – komercyjne samochody nieterenowe. Pojazdy te są 
stosowane do transportu zaopatrzenia, ludzi, środków bojowych 
po drogach utwardzonych. Ze względu na powszechny dostęp 
do takich pojazdów, w przypadku konfliktu zbrojnego pojazdy te 
mogą zostać zmobilizowane od prywatnych właścicieli. Jest to 
grupa pojazdów podzielona na pięć podgrup: 
– podgrupa 5.1 – samochody osobowe, 
– podgrupa 5.2 – autobusy i mikrobusy, 
– podgrupa 5.3 – samochody małej ładowności, ładowność do 

4 tony, 
– podgrupa 5.4 – samochody średniej ładowności, ładowność 

do 8 ton, 
– podgrupa 5.5 – samochody dużej ładowności, ładowność 

powyżej 8 ton.  
 
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań związanych 

z określeniem opóźnienia hamowania występującego w samocho-
dzie ciężarowym. Za obiekt badań posłużył samochód Renault 
Midlum 180 dCi. Zgodnie ze strukturą pojazdów wojskowych Sił 
Zbrojnych RP, pojazd może zostać zakwalifikowany do grupy 5, 
podgrupy 5.4. 

1. OPIS BADAŃ 

Przeprowadzone badania miały na celu identyfikację opóźnie-
nia hamowania występującego w czasie hamowania pojazdu cięża-
rowego [1, 5, 8, 10, 12, 13, 17]. 

Pomiary zostały przeprowadzone przy pomocy opóźnieniomie-
rza XL Meter Pro węgierskiej firmy Inventure Automotive Electronics 
R&D Inc. 

Zakres pracy urządzenia to od -5,0…+5,0 m/s2 do -20,0… 
+20,0 m/s2. Rozdzielczość tego urządzenia wynosi 0,002 m/s2. 
Częstotliwość próbkowania mieści się w zakresie od 200 Hz do 
25 Hz. Opóźnieniomierz może pracować w temperaturach od 0°C 
do 50°C, przy czym zalecany jest zakres 15-35°C. Zasilanie odby-
wa się z 4 baterii typu AA lub bezpośrednio z zasilacza podłącza-
nego do sieci elektrycznej bądź do gniazda zapalniczki samocho-
dowej.  

Urządzenie ma wymiary 50 x 97 x 110 mm. Posiada złącze  
RS-232, które służy do komunikacji z komputerem. Złącze to może 
być również wykorzystywane do pomiarów z użyciem włącznika, 
który sygnalizuje moment naciśnięcia pedału hamulca. Taki włącz-
nik jest dołączony do tego egzemplarza opóźnieniomierza, jednak 
ze względu na niemal pionową szybę pojazdu ciężarowego oraz 
fakt, iż złącze RS-232 jest umieszczone z tyłu urządzenia – podłą-
czenie włącznika nie było możliwe (rys. 1). 

Urządzenie XL Meter Pro jest wyposażone w wyświetlacz LCD 
z podświetleniem, który wyświetla po 16 znaków w 2 rzędach. 

Sterowanie miernikiem odbywa się za pomocą trzech przyci-
sków. 

Sposób przeprowadzania pomiarów jest nieskomplikowany. 
Urządzenie zostaje przytwierdzone do szyby. Po jego włączeniu 
automatycznie uruchamiany jest tryb kalibracji urządzenia. Kalibra-
cja odbywa się poprzez ustawienie pochylenia urządzenia w dwóch 
osiach. Po dokonaniu kalibracji, urządzenie jest gotowe do użycia. 
Aby wykonać pomiar, należy uruchomić tryb pomiarowy, rozpędzić 
pojazd do wcześniej przyjętej prędkości, po czym zahamować z 
całą intensywnością. Po ok. 1 sekundzie od całkowitego zatrzyma-
nia pojazdu, trzeba zatwierdzić wykonany pomiar. Urządzenie od 
razu podaje cztery podstawowe parametry pomiaru: 

– droga hamowania [m], 
– prędkość, przy której rozpoczęto hamowanie [km/h], 
– czas hamowania [s], 
– średnie w pełni rozwinięte opóźnienie (MFDD) [m/s2]. 

 
MFDD (mean fully developed deceleration) jest obliczane przez 

urządzenie za pomocą wzoru: 

  (1) 

gdzie: 
vo – prędkość początkowa pojazdu [km/h], 
vb – prędkość pojazdu stanowiąca 0,8 vo [km/h], 
ve – prędkość pojazdu stanowiąca 0,1 vo [km/h], 
sb – pokonana droga między vo, a vb [m], 
se – pokonana droga między vo, a ve [m]. 

 

 
Rys. 1. Urządzenie pomiarowe zamontowane w pojeździe 
 

Badania przeprowadzono na czterech odcinkach drogi o różnej 
charakterystyce.  

Miejsce przeprowadzonych badań pokazano na rysunku 2. 
 

 
Rys. 2. Miejsce przeprowadzenia badań 
 

Pierwszym odcinkiem pomiarowym była ulica, która stanowi 
dojazd do kilku przedsiębiorstw. Długość odcinka, na którym mogły 
się odbyć pomiary wynosi ok. 850 metrów, jednak odcinek ok. 400 
metrowy był wystarczający do przeprowadzenia pomiarów. Jest to 
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droga o nawierzchni asfaltowej i prowadzone były na niej próby 
hamownia samochodu poruszającego się z prędkością 10 km/h, 20 
km/h, 30 km/h, 40 km/h, 50 km/h. 

Drugim odcinkiem pomiarowym, była „ślepa droga”. Jej długość 
wynosi ok. 150 metrów, co pozwoliło na przeprowadzenie pomiarów 
z prędkościami: 10 km/h, 20 km/h, 30 km/h, 40 km/h. 

Nawierzchnia drogi wyłożona jest betonową kostką brukową. 
Trzeci odcinek pomiarowy posiada nawierzchnię z płyt betono-

wych typu trylinka. Droga prowadzi na parking starego kompleksu 
wypoczynkowego. Jej długość – ok. 200 metrów, a także stan na-
wierzchni pozwoliły na przeprowadzenie pomiarów z prędkościami: 
10 km/h, 20 km/h, 30 km/h, 40 km/h. 

Czwarty odcinek badawczy jest pozostałością po starej łączni-
cy drogowej, a obecnie stanowi drogę dojazdową do transformatora 
elektrycznego. Droga jest pokryta luźnym szutrem (frezem asfalto-
wym). Jej długość wynosi zaledwie ok. 70 metrów, dlatego, mimo 
stosunkowo dobrej jakości nawierzchni, możliwe było jedynie prze-
prowadzenie pomiarów przy prędkościach: 10 km/h, 20 km/h, 30 
km/h. 

Wszystkie badania były przeprowadzone w podobnych warun-
kach. Panowała temperatura w granicach 25-29°C, było sucho, 
słonecznie i bezwietrznie. 

2. OBIEKT BADAŃ 

Do badań wybrano Renault Midlum 180 dCi (rys. 3), który jest 
pojazdem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszą-
cej 11990 kg, a jego masa własna równa jest 6000 kg. Oznacza to, 
iż pojazd posiada ładowność rzędu 5990 kg. Samochód został 
wyprodukowany w 2004 roku, spełniając normę emisji spalin EURO 
3 i został wyposażony w nadwozie składające się ze skrzyni samo-
wyładowczej, przechylanej na trzy strony oraz żurawia przeładun-
kowego. Jego imponująca uniwersalność, w połączeniu z systema-
mi załadunkowo-rozładunkowymi, zwiększa możliwości przewozowe 
pojazdu. 

Według klasyfikacji pojazdów wojskowych, może zostać za-
kwalifikowany jako pojazd grupy 5 – pojazdy komercyjne. Są to 
nieterenowe pojazdy ciężarowe, o średniej i dużej ładowności, które 
mogą zostać użyte do celów wojskowych w sytuacji konfliktu zbroj-
nego. 

 

 
Rys. 3. Obiekt badań 

 
Skrzynia ładunkowa posiada wymiary wewnętrzne 4,0 x 2,45 x 

0,5 metra, a więc pomieści 4,9 m3. Cała skrzynia ładunkowa została 
wykonana z profili oraz blach stalowych, a od góry jest zabezpie-
czana przez opończę. Ze względu na swój przekrój poprzeczny, 
a także wyposażenie w uchwyty do mocowania ładunków, pozwala 
na przewóz nie tylko materiałów sypkich, ale również np. na pale-

tach. Wyposażenie pojazdu w żuraw przeładunkowy HMF 500, który 
posiada maksymalny moment obciążający równy 4,5 tm, zwiększa 
jego możliwości przewozowe. Stanowi także doskonałe urządzenie 
uniezależniające pojazd od innych urządzeń służących do załadun-
ku i rozładunku pojazdu. Dzięki temu, samochód może przewozić 
ładunki, które mogą zostać podjęte lub rozładowane w miejscach 
niedostępnych dla np. wózków widłowych. 

Konstrukcja Renault Midlum 180 dCi jest oparta o klasyczną 
ramę podłużnicową. Zapewnia ona wysoką wytrzymałość pojazdu 
oraz prostą konstrukcję. Samochód został wyposażony w silnik o 
mocy 180 koni mechanicznych oraz 6 biegową skrzynię biegów. 
Pojazd jest napędzany na jedną oś i jest to oś tylna. Zawieszenie 
obu osi samochodu jest oparte na stalowych resorach parabolicz-
nych. Zastosowano hamulce pneumatyczne, tarczowe, z zaciskami 
pływającymi. Średnica zewnętrzna tarcz hamulcowych wynosi: 
przedniej – 328 mm, tylnej – 330 mm. 

Renault Midlum jest wyposażone w opony o rozmiarze 245/70, 
które są założone na 17,5 calową obręcz. Przednie opony zostały 
wyprodukowane przez firmę Aeolus. Jest to model ASR 35. Głębo-
kość bieżnika wynosiła ok. 8 mm. Są to opony przeznaczone na oś 
kierowaną o rzeźbie bieżnika spełniającej wymogi opon do transpor-
tu regionalnego. Opony tylne to Aeolus ADR 35, których głębokość 
bieżnika wynosiła ok. 10-12 mm. Są to opony, których przeznacze-
niem jest praca na osiach napędowych.  

3. WYNIKI BADAŃ 

W przeprowadzonych eksperymentach sprawdzano wpływ róż-
nych czynników na występujące opóźnienie hamowania. 

Oprócz wpływu nawierzchni drogi i prędkości jazdy, sprawdza-
no również wpływ obciążenia pojazdu. 

Dokonano trzech serii pomiarów, w zależności od obciążeń po-
jazdu. Pomiary powtórzono na każdym rodzaju nawierzchni i przy 
każdej prędkości początkowej hamowania. 

Renault Midlum 180 dCi posiada masę własną 6000 kg oraz 
5900 kg ładowności, przy dopuszczalnej masie całkowitej 11990 kg. 
Pierwsza seria pomiarów została wykonana nieobciążonym pojaz-
dem, a więc masą własną wynoszącą 6000 kg.  

Druga seria pomiarów została powtórzona z dodatkowym ob-
ciążeniem 3260 kg. Oznacza to, iż ładowność pojazdu została 
wykorzystana w ok. 55%. Masa rzeczywista po obciążeniu pojazdu 
wynosiła 9260 kg, zatem stanowiła ok. 77% dopuszczalnej masy 
całkowitej.  

W trzeciej serii pomiarów, samochód został obciążony ładun-
kiem 6040 kg, co oznacza, iż wykorzystał swoją ładowność w ok. 
100%. Masa rzeczywista pojazdu wynosiła 12040 kg, co stanowi ok. 
100% dopuszczalnej masy całkowitej. 

Podczas pomiaru w pełni obciążonym samochodem Renault 
Midlum na nawierzchni typu trylinka, w wyniku złej jakości drogi, 
znacznego obciążenia oraz intensywnego hamowania, doszło do 
kolizji elementów zawieszenia pojazdu z nawierzchnią drogi. Z tego 
powodu, zaniechano pomiarów przy prędkościach 30 km/h oraz 
40 km/h. 

Wyniki pomiarów dla trzech obciążeń samochodu, dla czterech 
nawierzchni, i różnych prędkości, z których rozpoczynano hamowa-
nie, zestawiono w tabelach 1-3.  

Każdy z pomiarów został wykonany trzykrotnie, a w tabelach 
zestawiono uśrednione wyniki. 
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Tab. 1. Wyniki pomiarów – samochód nieobciążony  
Droga hamowania 

[m] 
Prędkość początkowa 

[km/h] 
Czas hamowania [s] MFDD [m/s2] 

Asfalt 

1,11 14,31 0,54 9,19 

3,29 21,40 1,07 7,61 

6,07 32,17 1,38 7,06 

11,08 42,51 1,85 6,56 

16,09 51,08 2,21 6,89 

Kostka brukowa 

1,25 13,72 0,67 7,59 

3,04 20,98 0,99 8,05 

6,60 31,55 1,46 7,05 

11,09 42,88 1,82 6,55 

Trylinka 

0,99 12,42 0,60 7,63 

2,81 20,34 1,03 7,64 

9,00 32,29 1,75 6,51 

16,93 43,86 2,41 5,94 

Szuter 

1,65 12,44 0,92 3,47 

4,57 22,58 1,35 4,93 

9,44 31,76 2,19 4,22 

 
Tab. 2. Wyniki pomiarów – obciążenie: 3260 kg  

Droga hamowania 
[m] 

Prędkość początkowa 
[km/h] 

Czas hamowania [s] MFDD [m/s2] 

Asfalt 

1,29 14,31 0,64 7,92 

3,16 21,54 1,15 6,16 

6,73 33,05 1,49 6,48 

11,25 43,84 1,87 6,74 

15,98 52,30 2,20 6,86 

Kostka brukowa 

1,20 13,79 0,64 7,52 

3,23 22,15 1,13 6,41 

6,44 32,86 1,47 6,55 

11,53 43,49 1,91 6,49 

Trylinka 

1,24 13,96 0,68 7,28 

3,68 22,16 1,17 6,63 

6,68 32,15 1,54 5,82 

11,02 43,04 1,84 6,21 

Szuter 

1,69 12,89 0,97 3,69 

5,07 22,03 1,58 4,20 

8,22 32,08 1,82 5,25 

 
Tab. 3. Wyniki pomiarów – obciążenie: 6040 kg  

Droga hamowania 
[m] 

Prędkość początkowa 
[km/h] 

Czas hamowania [s] MFDD [m/s2] 

Asfalt 

1,33 13,40 0,67 7,07 

3,01 22,02 1,03 7,67 

6,97 33,14 1,63 6,46 

11,46 43,37 1,93 6,52 

17,57 52,96 2,44 6,27 

Kostka brukowa 

1,26 13,76 0,64 7,66 

3,70 22,28 1,35 5,49 

6,93 32,65 1,53 5,83 

12,25 42,95 2,06 5,26 

Trylinka 

1,31 13,36 0,65 7,48 

3,61 22,23 1,33 5,45 

- - - - 

- - - - 

Szuter 

1,19 12,84 0,65 7,17 

4,48 22,62 1,44 4,44 

8,39 31,58 2,01 4,43 

4. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ 

4.1. Wpływ nawierzchni na zależność pomiędzy MFDD 
a prędkością początkową 

Nieobciążony pojazd hamuje na nawierzchni asfaltowej, z kost-
ki brukowej oraz z trylinki w sposób, który generuje podobne opóź-
nienie. Wraz ze wzrostem prędkości uzyskane opóźnienia maleją. 
Przy prędkości ok. 10 km/h opóźnienie na nawierzchni asfaltowej 
wynosi blisko 9,2 m/s2, a na nawierzchni z trylinki oraz kostki bru-
kowej ok. 7,5 m/s2. Przy prędkości 20 km/h opóźnienie dla wymie-
nionych trzech nawierzchni wynosi między 7,6 m/s2, a 8,0 m/s2, przy 
czym dla nawierzchni z kostki brukowej oraz z trylinki nieco wzrasta 
względem niższej prędkości. W zakresie prędkości 30-50 km/h 
opóźnienie uzyskane na nawierzchni asfaltowej niemal pokrywa się 
z opóźnieniem na kostce brukowej. Na trylince, w tym zakresie 
prędkości, opóźnienie jest nieco niższe niż na asfalcie i kostce 
brukowej - ta różnica wynosi ok. 0,5 m/s2. Na wymienionych na-
wierzchniach, utrzymuje się ogólna tendencja spadku opóźnienia 
wraz ze wzrostem prędkości. 

Na nawierzchni szutrowej uzyskiwane opóźnienia są znacznie 
niższe niż na pozostałych nawierzchniach. Wahają się w granicach 
3,47-4,93 m/s2. Oznacza to, że średnie opóźnienie uzyskane na 
szutrze jest o ok. 3 m/s2 niższe niż średnia z pozostałych pomiarów. 
Najniższa wartość opóźnienia została zanotowana przy ok. 10 km/h, 
z kolei najwyższa przy ok 20 km/h. Ogólna tendencja jest odwrotna 
niż na pozostałych nawierzchniach, gdyż wraz ze wzrostem prędko-
ści, opóźnienie rośnie. 

4.2. Wpływ obciążenia na zależność pomiędzy MFDD 
a prędkością początkową 

Na nawierzchni asfaltowej największe rozbieżności występują 
przy prędkości ok. 10 km/h. Najwyższe opóźnienie wystąpiło pojaz-
dem bez dodatkowego obciążenia i wyniosło blisko 9,2 m/s2, zaś 
najmniejsze odnotowano samochodem w pełni załadowanym i było 
to 7,07 m/s2. Dla prędkości ok. 20 km/h, przy braku obciążenia oraz 
w pełni obciążonym samochodem, wyniki były bardzo zbliżone do 
siebie i wynosiły ok. 7,6 m/s2. Natomiast w pojeździe częściowo 
obciążonym (9260 kg masy rzeczywistej), opóźnienie było niższe o 
ok. 1,5 m/s2. Dla wyższych prędkości uzyskane opóźnienia były do 
siebie zbliżone, a różnica między nimi nie przekraczała 0,65 m/s2. 

Na nawierzchni z kostki brukowej, opóźnienia były bardziej 
zróżnicowane. Przy prędkości zbliżonej do 10 km/h wszystkie po-
jazdy odnotowały bardzo podobne opóźnienie, wynoszące ok. 7,5 
m/s2. Przy prędkości ok. 20 km/h rozbieżności były już znaczące. 
Najwyższy wynik opóźnienia uzyskał pojazd nieobciążony (8,05 
m/s2), zaś najniższy został zarejestrowany podczas pomiaru pojaz-
dem w pełni obciążonym (5,49 m/s2). Przy wyższych prędkościach 
(30-50 km/h) pojazd nieobciążony hamował z większym opóźnie-
niem od pojazdu w pełni obciążonego o ok. 1,2-1,4 m/s2. Pojazd 
obciążony ładunkiem 3260 kg uzyskiwał w trakcie pomiarów na 
kostce brukowej opóźnienia, które były niższe niż w przypadku 
pojazdu nieobciążonego, ale wyższe niż w przypadku pojazdu w 
pełni obciążonego. 

Na nawierzchni z płyt betonowych typu trylinka samochód nie-
obciążony uzyskiwał nieco wyższe opóźnienie niż samochód w 
połowie obciążony. Przy prędkości ok. 10 km/h wynik był bardzo 
zbliżony i wynosił 7,3-7,6 m/s2. Dla prędkości ok. 40 km/h pojazd 
częściowo obciążony uzyskał nieco wyższe opóźnienie niż pojazd 
nieobciążony. Samochód w pełni obciążony przy prędkości ok. 10 
km/h uzyskał opóźnienie zbliżone do pozostałych pomiarów. Przy 
20 km/h opóźnienie było wyraźnie niższe niż w przypadku samo-
chodu nieobciążonego i częściowo obciążonego, wyniosło 5,45 m/s2 
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(pojazd nieobciążony – 7,64 m/s2, pojazd częściowo obciążony 6,63 
m/s2). Pomiarów dla wyższych prędkości nie przeprowadzono. 

Dla nawierzchni szutrowej zanotowano dużą rozbieżność pre-
zentowanych wyników. Największa rozbieżność została odnotowa-
na przy prędkości ok. 10 km/h, gdyż pojazd w pełni obciążony uzy-
skał stosunkowo duże opóźnienie wynoszące 7,2 m/s2, podczas gdy 
pojazd nieobciążony 3,47 m/s2, a pojazd częściowo obciążony 
3,69 m/s2. Przy ok. 20 km/h prezentowane wyniki są do siebie 
zbliżone i wynoszą między 4,2 m/s2, a 4,9 m/s2. Przy prędkości 
wynoszącej ok. 30 km/h, największe opóźnienie uzyskał pojazd 
częściowo załadowany (5,25 m/s2), a pojazd nieobciążony i w pełni 
obciążony uzyskał podobny wynik, wynoszący ok. 4,3 m/s2. 

Wpływ obciążenia na samochód Renault Midlum 180 dCi jest 
różny w zależności od nawierzchni. Ogólna tendencja wykazuje 
obniżenie osiąganego średniego w pełni rozwiniętego opóźnienia 
wraz ze wzrostem masy. Jednak podczas niektórych pomiarów, w 
pełni obciążony samochód uzyskiwał wyższe opóźnienie, aniżeli 
bez obciążenia lub częściowo obciążonego. 

4.3. Wpływ nawierzchni na zależność pomiędzy MFDD 
a czasem hamowania 

Bez dodatkowego obciążenia i na nawierzchniach z asfaltu, 
kostki brukowej i trylinki, opóźnienie miało tendencję spadkową 
wraz ze wzrostem czasu hamowania. Największe opóźnienie zosta-
ło zanotowane w przypadku nawierzchni asfaltowej ok. 0,75 s od 
rozpoczęcia hamowania. Dla kostki brukowej i trylinki, największe 
opóźnienie odnotowano ok. 1 s od rozpoczęcia hamowania. Dla 
nawierzchni szutrowej najwyższe zmierzone MFDD jest znacznie 
niższe, niż w przypadku innych nawierzchni i ma miejsce blisko 1,5 
s od rozpoczęcia hamowania. 

Przy obciążeniu dodatkowym wynoszącym 3260 kg, najwięk-
sze opóźnienie dla nawierzchni z asfaltu, kostki brukowej i płyt 
betonowych, było odczytane przy czasie hamowania wynoszącym 
niewiele ponad 0,5 s. Dla czasu hamowania ok. 1,2 s uzyskane 
opóźnienie dla wymienionych nawierzchni było najniższe. Przy 
kolejnych pomiarach, gdzie czas hamowania się wydłużał, również 
uzyskane MFDD nieznacznie rosło. Na nawierzchni szutrowej wraz 
ze wzrostem czasu hamowania, opóźnienie rosło. 

Po obciążeniu pojazdu dodatkowym obciążeniem, dla wszyst-
kich nawierzchni opóźnienie miało tendencję malejącą wraz ze 
wzrostem czasu hamowania. Największe opóźnienie zostało zareje-
strowane dla nawierzchni asfaltowej, przy czasie hamowania ok. 1 
s. Najmniejsze opóźnienie miało miejsce podczas hamowania na 
nawierzchni szutrowej, przy czasie hamowania wynoszącym ok. 2 s. 

4.4. Wpływ obciążenia na zależność pomiędzy MFDD 
a czasem hamowania 

Na nawierzchni asfaltowej największe opóźnienie zostało odno-
towane w przypadku hamowań krótkich ok 0,5 s. Jego maksymalna 
wartość dla pojazdu o masie rzeczywistej 6000 kg, wynosiła 9,19 
m/s2. Wraz ze wzrostem czasu hamowania dla poszczególnych 
pomiarów, malało uzyskiwane opóźnienie. Tendencja ta dotyczyła 
pojazdu zarówno nieobciążonego dodatkowym ładunkiem, jak i 
pojazdu w pełni obciążonego. Inaczej było w przypadku samochodu 
częściowo obciążonego, gdzie podczas krótkotrwałego hamowania 
opóźnienie było wysokie, przy hamowaniu trwającym ok. 1,2 s, było 
najniższe (6,16 m/s2), natomiast przy dłuższych hamowaniach 
opóźnienie rosło. 

Na nawierzchni z kostki brukowej, opóźnienie hamowania ma-
lało wraz ze wzrostem czasu hamowania, ale z pewnymi wyjątkami. 
Jednym z wyjątków jest najwyższe zanotowane opóźnienie samo-
chodem nieobciążonym, podczas pomiaru hamowania trwającego 
ok. 1 s. Innym przykładem jest wzrost uzyskanego opóźnienia sa-

mochodem w pełni obciążonym, podczas hamowania trwającego 
ok. 1,5 s. Pojazd częściowo obciążony, w pomiarach trwających 
ponad 1 s, uzyskuje zbliżone wyniki – 6,41-6,49 m/s2. 

Na nawierzchni z płyt betonowych typu trylinka, uzyskiwane 
opóźnienia również malały wraz ze wzrostem czasu hamowania. 
Najwyższe opóźnienie zostało odnotowane podczas hamowania 
pojazdem nieobciążonym, które trwało ok. 1,1 s. Warto zaznaczyć, 
iż podczas hamowania pojazdem częściowo obciążonym, które 
trwało ok. 1,9 s, nastąpił wzrost opóźnienia względem pomiaru 
trwającego ok. 1,6 s. Najmniejsze opóźnienie uzyskał pojazd w pełni 
obciążony podczas pomiaru trwającego ok. 1,4 s. 

Na nawierzchni szutrowej, uzyskane opóźnienie dla poszcze-
gólnych obciążeń ma charakter różnorodny. Dla samochodu nieob-
ciążonego, wraz ze wzrostem czasu hamowania, do ok. 1,4 s opóź-
nienie rośnie, natomiast podczas kolejnych, dłuższych hamowań – 
opóźnienie maleje. Pojazd częściowo obciążony (9260 kg) charak-
teryzuje się wzrostem uzyskanego opóźnienia wraz ze wzrostem 
czasu hamowania. Z kolei pojazd w pełni obciążony, przy krótkim 
czasie hamowania uzyskuje stosunkowo wysokie opóźnienie (7,17 
m/s2), które następnie maleje, wraz ze wzrostem czasu hamowania. 

4.5. Wpływ nawierzchni na zależność pomiędzy MFDD 
a drogą hamowania 

Podczas hamowania na nawierzchni z asfaltu, kostki brukowej 
oraz trylinki, największe opóźnienia zostały odnotowane dla pomia-
rów, których droga hamowania było krótka i wynosiła poniżej 5 
metrów. Wraz ze wzrostem drogi hamowania, dla wymienionych 
nawierzchni, malało opóźnienie. Nawierzchnia szutrowa charaktery-
zuje się stosunkowo niewielkimi opóźnieniami. Najmniejsza wartość 
MFDD została uzyskana podczas pomiaru na krótkiej drodze ha-
mowania ok. 2 metrów. Nieco większe opóźnienie miało miejsce na 
drodze hamowania ok. 5 metrów, aby ponownie spaść przy drodze 
hamowania ok. 10 metrów (do poziomu 4,22 m/s2). 

Podczas pomiarów pojazdem częściowo obciążonym, najwięk-
sze opóźnienie było uzyskiwane na nawierzchni asfaltowej i przy 
niewielkiej drodze hamowania wynoszącej ok. 2 metry. Gwałtowny 
spadek opóźnienia zarejestrowany został dla pomiarów, których 
droga hamowania wynosiła ok. 3 metry. Podczas kolejnych pomia-
rów, gdzie droga hamowania rosła, rosło również uzyskiwane opóź-
nienie. Charakterystyka przebiegu wykresu dla nawierzchni z kostki 
brukowej, jest niemal identyczna jak dla asfaltu. Dla nawierzchni z 
trylinki, największa wartość opóźnienia miała miejsce przy krótkiej 
drodze hamowania, a najmniejsza przy pomiarach, których droga 
hamowania wynosiła ok. 7 metrów. Nawierzchnia szutrowa charak-
teryzuje się wzrostem opóźnienia wraz ze wzrostem drogi hamowa-
nia. 

Samochód w pełni obciążony, na nawierzchni asfaltowej cha-
rakteryzuje się opóźnieniem wynoszącym 7,07 m/s2 dla drogi ha-
mowania wynoszącej ok. 2 metrów, następnie wzrostem opóźnienia 
dla drogi hamowania wynoszącej ok. 3 metrów, po czym kolejnym 
spadkiem do poziomu ok. 6,5 m/s2 i utrzymywaniem tego opóźnie-
nia pomimo rosnącej drogi hamowania. Nawierzchnia z trylinki oraz 
kostki brukowej charakteryzuje się gwałtownym spadkiem dla drogi 
hamowania ok. 4 metrów, względem drogi hamowania ok. 2 me-
trów. Na nawierzchni szutrowej zanotowane zostało stosunkowo 
wysokie opóźnienie dla drogi hamowania wynoszącej ok. 1,5 metra, 
po czym miał miejsce gwałtowny spadek dla drogi hamowania 
wynoszącej ok. 4 metry, a następnie utrzymywanie stałego opóź-
nienia na poziomie 4,4 m/s2. 
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4.6. Wpływ obciążenia na zależność pomiędzy MFDD a drogą 
hamowania 

Podczas hamowania na nawierzchni asfaltowej, pojazd nieza-
leżnie od obciążenia uzyskiwał podobne opóźnienie. Największe 
rozbieżności zostały zanotowane podczas pomiarów, dla których 
droga hamowania nie przekraczała 3 metrów. 

Na nawierzchni z kostki brukowej, uzyskiwane wyniki charakte-
ryzowały się większą rozbieżnością niż w przypadku nawierzchni 
asfaltowej. Przy pomiarze, dla którego droga hamowania wynosiła 
ok. 1,5 metra, pojazd uzyskał niemal takie samo opóźnienie, bez 
względu na obciążenie. Przy drodze hamowania ok. 3 metrów 
rozbieżności były największe, gdyż wyniosły ok. 1,6 m/s2. Wraz 
z dalszym wzrostem drogi hamowania, opóźnienia ponownie były 
zbliżone do siebie, jednak różnica między nimi wynosiła ok. 1,2-
1,3 m/s2. 

Podczas pomiarów na nawierzchni z trylinki, największym 
opóźnieniem charakteryzował się pojazd nieobciążony dodatkowym 
ładunkiem. Wraz ze wzrostem drogi hamowania, jego opóźnienie 
malało. Pojazd częściowo obciążony i w pełni obciążony odnotował 
niższe opóźnienie niż pojazd bez dodatkowego obciążenia, przy 
tendencji spadku uzyskiwanego MFDD wraz ze wzrostem drogi 
hamowania. Przy drodze hamowania ok. 11 metrów, pojazd czę-
ściowo obciążony wykazał się wzrostem opóźnienia (6,21 m/s2) 
względem pomiaru, podczas którego droga hamowania wyniosła ok. 
7 metrów (5,82 m/s2). 

Na nawierzchni szutrowej, uzyskane wyniki znacznie się od 
siebie różniły. Pojazd nieobciążony przy krótkiej drodze hamowania 
(ok. 1,5 metra) uzyskał niewielkie opóźnienie wynoszące 3,47 m/s2, 
które wzrosło wraz ze wzrostem drogi hamowania do poziomu 4,93 
m/s2, po czym znów zmalało do 4,22 m/s2. Opóźnienie dla pojazdu 
częściowo załadowanego rosło wraz ze wzrostem drogi hamowania 
– od 3,69 m/s2 dla drogi hamowania ok. 1,5 metra, aż do 5,25 m/s2 
dla drogi hamowania ok. 8 metrów. Pojazd w pełni obciążony dla 
drogi hamowania ok. 1,5 metra uzyskał stosunkowo duże opóźnie-
nie (7,17 m/s2), a następnie wartość opóźnienia malała wraz ze 
wzrostem drogi hamowania. 

WNIOSKI 

Wysokie średnie w pełni rozwinięte opóźnienie, jest oczekiwa-
ne podczas hamowania w każdych warunkach. Ma ono decydujący 
wpływ na drogę oraz czas hamowania, które są kluczowe z punktu 
widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Największe opóźnienie było w większości pomiarów odnoto-
wywane dla niskich prędkości, wynoszących ok. 10 km/h. Ma to 
związek z występującym przy tej prędkości małym poślizgiem mię-
dzy oponą a nawierzchnią oraz klockiem hamulcowym a tarczą 
hamulcową. Duża masa badanego samochodu, która przy tej pręd-
kości zwiększa siłę docisku, pozwala na zmniejszenie poślizgu przy 
małych prędkościach. 

Przy prędkościach ok. 20 km/h w przypadku wielu pomiarów, 
notowany był wyraźny spadek MFDD, w stosunku do pozostałych 
pomiarów. Ma to związek, z uruchomieniem układu ABS, który przy 
tej prędkości wykrywa uślizg kół. Jednak uślizg kół jest na tyle mały, 
że można przypuszczać, iż brak reakcji ze strony systemu ABS, 
pozwoliłby zatrzymać samochód szybciej. 

Rodzaj nawierzchni ma decydujący wpływ na uzyskiwane pod-
czas pomiarów średnie w pełni rozwinięte opóźnienie. Nawierzchnie 
twarde o zbliżonym współczynniku tarcia, jak asfalt, kostka bruko-
wa, czy płyty betonowe typu trylinka, charakteryzują się podobnymi 
wielkościami odnotowywanego opóźnienia. Droga szutrowa charak-
teryzowała się niższym współczynnikiem tarcia, przez co uzyskiwa-
ne podczas pomiarów opóźnienie, było na ogół niższe niż w pozo-

stałych przypadkach. Należy jednak dodać, iż właśnie na na-
wierzchni szutrowej odnotowywano największe rozbieżności w 
pomiarach. 

Wpływ obciążenia na uzyskiwane przez pojazd opóźnienie ha-
mowania jest stosunkowo niewielki. Największe różnice miały miej-
sce dla pojazdu częściowo załadowanego. Taki pojazd w niektórych 
pomiarach uzyskiwał zarówno największe, jak i najmniejsze opóź-
nienie. 

Przebieg zależności między MFDD a prędkością początkową, 
ma bardzo podobną charakterystykę do wykresów zależności mię-
dzy MFDD a czasem hamowania oraz wykresów zależności między 
MFDD a drogą hamowania. Wskazuje to na zależność między 
prędkością początkową pojazdu, czasem hamowania a drogą ha-
mowania. 

Analizując stan bezpieczeństwa na drogach nie należy zapo-
minać o licznych badaniach prowadzonych na całym świecie, któ-
rych celem jest poprawa bezpieczeństwa poprzez zwiększenie 
niezawodności środków transportu, poprawę infrastruktury, czy też 
wprowadzenie innowacyjnych technologii w procesie projektowania, 
wytwarzania i eksploatacji środków transportu [2-4, 6, 7, 11, 15, 16, 
18]. 
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Braking process a heavy goods vehicle used  
for military purposes 

Vehicles in the army are a key element in deciding on its 

mobility. The effectiveness of forces depends on the mobility 

because only trained soldiers and military equipment are not 

sufficient to effectively conduct military operations. Vehicles 

that are produced for the purpose of military service must 

meet a number of requirements, so as to be reliable and func-

tional Part of the requirements is governed by the applicable 

law, and part of it is regulated by the practice. To be corre-

lated to each other authorizing authority regulations must be 

based on the aspects arising from practice. The aim of the 

article is to analyse the braking deceleration occurring dur-

ing the braking process of a heavy goods vehicle used for 

military purposes. It will allow specifying its scope and the 

impact of various factors. 
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