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Ingerencje w układy hamulcowe pojazdów  
z systemem ABS 

 
 
Małgorzata Szyca, Maciej Szyca  
 

W artykule przedstawiono przypadki celowej ingerencji w układ 
ABS pojazdu osobowego oraz w układy tachografów 
analogowych i cyfrowych. Niewykrycie takiej ingerencji podczas 
badań rzeczoznawczych może skutkować błędami we wnioskach 
postawionych w późniejszej opinii biegłego.  
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Wstęp  
Dla potrzeb prokuratur i policji przeprowadza się badania 
powypadkowe pojazdów uczestniczących w wypadkach 
drogowych. Badania te obejmują aspekty kryminalistyczne 
(wzajemne korelacje uczestniczących w zdarzeniu pojazdów 
oraz kontaktu osób z pojazdami, w tym ustalenie kierującego) 
oraz badania rzeczoznawcze, mające głównie na celu ustalenie 
stopnia sprawności poszczególnych układów odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo jazdy, w tym badania układu hamulcowego. 
Zakres badań określają procedury badawcze, w których opisano 
zakres czynności badawczych. W tym artykule omówione 
zostaną przypadki nie ujęte w procedurach badawczych, 
będące następstwem celowego działania człowieka. 
Zaprezentowany zostanie przypadek ingerencji w układ ABS 
pojazdu osobowego oraz przedstawione zostaną metody 
ingerencji w układy tachografów cyfrowych. 

1. Przypadek – ingerencja w układ ABS pojazdu 
osobowego 
Dla potrzeb KPP Sławno badano samochód FORD Galaxy, rok 
produkcji 1995, przebieg 329 tys. km, który zderzył się na 
śliskiej jezdni z drugim pojazdem. Pojazd był uszkodzony w 
znacznym stopniu. Nie można było przeprowadzić prób 
hamowania ani badań na Stacji Kontroli Pojazdów. Pojazd 
wyposażony był w układ ABS. W zbiorniczku był płyn. Pedał 
hamulca po naciskaniu stawiał opór. Naciskaniu na pedał 
towarzyszyło występowanie sił hamownia na wszystkich 
czterech kołach. Lampka sygnalizująca pracę systemu ABS 
gasła po kilku sekundach.  
Opisane okoliczności pozwalały na stwierdzenie, iż układ jest 
sprawny. Rzeczoznawca badając układ zwrócił uwagę na luźny, 
odłączony od czujnika  przewód elektryczny przy kole. Po 
dokładniejszym badaniu i demontażu głównego wyświetlacza 
okazało się, że ingerowano w obwód elektryczny wyświetlacza. 

 

 
Rys. 1. Widok wskaźników z gasnącą lampką ABS. 

Rys.2. Widok wyświetlacza z wyraźnymi śladami ingerencji. 

Zastosowanie czterech zwór na płytce drukowanej sprawiło, że 
lampka kontrolna sygnalizowała poprawną pracę układu ABS, 
gdy w rzeczywistości był on niesprawny.   

2. Przypadek – manipulacje w układach tachografów 
cyfrowych i ich wpływ na działanie układu ABS 
Podczas II Sympozjum ”Wypadki drogowe w praktyce biegłych” 
organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Biegłych 
Sądowych do Spraw Wypadków Drogowych, które odbyło się w 
dniach 15-17 września 2016 r. w Pszczynie, Pan Krzysztof 
Nowak z Inspekcji Transportu Drogowego w Bydgoszczy 
zaprezentował artykuł pt.: „Manipulacje w tachografach a 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Poniżej zamieszczono 
fragmenty z tego artykułu. 
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Rys.3. Dane statystyczne ilość sankcjonowanych naruszeń dot. 
ingerencji - dane za okres  01.01.-30.06.2016r. Żródło GITD. 
 
Najczęściej spotykane manipulacje to: 

 Wyjęcie bezpiecznika 

 
Rys.4. Ingerencja przy pomocy wyjęcia bezpiecznika. 

 Sterowanie bezprzewodowe 

 
Rys.5. Ingerencja przy pomocy sterowania bezprzewodowego. 

Od 1 października 2012 wszystkie urządzenia muszą być 
zasilane z dwóch impulsatorów. Najczęściej drugim źródłem 
sygnału jest ABS.  
Elektronicy ingerują w impulsatory lub bezpośrednio w tachograf 
cyfrowy. Taka ingerencja najczęściej skutkuje wyłączeniem 
systemu ABS lub wpływa na jego pracę.  
 

 
Rys.6. Czujniki impulsatorów. 

 
Rys.7. Płytka tachografu. 

Podsumowanie 
W obu omówionych przypadkach niewykrycie ingerencji w 
system ABS może skutkować błędnym wnioskowaniem o jego 
sprawności i być powodem błędu w rekonstrukcji wypadku 
drogowego. 
W praktyce najczęściej zdarza się tak, iż pomimo 
obowiązywania procedur badawczych, badania stanów 
technicznych pojazdów przeprowadza jedna grupa biegłych, a 
inni biegli sporządzają rekonstrukcje wypadków. Ponadto biegli 
badający pojazdy często nie znają szczegółowo okoliczności 
zdarzeń. Nie wiedzą, jakie ślady zostały zabezpieczone, np. czy 
ujawniono ślady blokowania kół. To może być źródłem błędów 
lub co najmniej może skutkować pominięciem istotnych dla 
sprawy dowodów. 
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Intentional interventions in ABS system 
 
The article presents examples of intentional intervention to an ABS 
system mounted in a vehicle, as well as intervention to analogue and 
digital tachographs. If case such an intervention is not detected during 
expert’s study, it may result in inaccurate conclusions in the analysis. 
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