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WIZUALIZACJA ŚLADÓW BLOKOWANIA KÓŁ POJAZDU ORAZ ZMIANA DROGI 

HAMOWANIA PRZY ZMIENNEJ WILGOTNOŚCI NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ 

 

Zatrzymanie pojazdu przed torem ruchu innego użytkownika drogi jest możliwe wtedy, gdy w chwili powstania zagrożenia 

pojazd znajduje się w odległości większej niż droga potrzebna do jego zatrzymania. Często zdarza się, że od chwili zaistnienia 

zdarzenia do chwili podjęcia oględzin miejsca zdarzenia wilgotność nawierzchni jezdni, w wyniku działania warunków atmos-

ferycznych, ulega zmianie. W artykule omówiono wpływ zmiany drogi zatrzymania pojazdu przy różnej wilgotności nawierzchni 

asfaltowej na podstawie przeprowadzonego eksperymentu oraz wizualizację śladów powstałych na mokrej nawierzchni asfalto-

wej po jej wyschnięciu. 

 

WSTĘP 

W myśl prawa procesowego biegły jest osobowym źródłem do-
wodowym. Zgodnie z definicją Stefana Kalinowskiego, „Biegły jest to 
osoba posiadająca wiadomości specjalne, wezwana przez organ pro-
cesowy do zbadania i wyjaśnienia w swej opinii istotnych dla praw-
nego rozstrzygnięcia sprawy okoliczności, których poznanie wymaga 
specjalnych wiadomości z zakresu nauki, sztuki, techniki lub rzemio-
sła. Biegłym jest także osoba, która została wezwana  
w celu wydania opinii fachowej bez uprzedniego badania okoliczno-
ści faktycznych, np. osoba, która została wezwana w celu złożenia 
opinii naukowej…”[1]. Przez organ procesowy rozumie się sąd, pro-
kuratora oraz funkcjonariusza policji działającego z upoważnienia 
prokuratora [2]. Po zaistnieniu zdarzenia drogowego dokonywane są 
oględziny kryminalistyczne miejsca zdarzenia oraz terenu przyle-
głego. Często dochodzi do wypadków drogowych na mokrej na-
wierzchni asfaltowej, gdzie ślady pochodzące od kół pojazdów nie są 
widoczne „gołym” okiem [2,3]. Szczególnym utrudnieniem dla okre-
ślenia prędkości w przypadku rekonstrukcji zdarzeń drogowych jest 
brak zabezpieczonych śladów blokowania, co w wielu przypadkach 
wynikać może z braku ich widoczności na mokrych nawierzchniach. 
Należało więc podjąć badania w zakresie próby wizualizacji śladów 
blokowania na mokrej nawierzchni asfaltowej a następnie wyznaczyć 
parametry ruchu na poszczególnych odcinkach drogi hamowania. 

1. PRZEBIEG DROGI ZATRZYMANIA POJAZDU 

Droga zatrzymania liczona od momentu dostrzeżenia prze-
szkody składa się z kilku odcinków (rys. 1) [2,3] w skład których wcho-
dzą: 
– droga przebyta w czasie reakcji kierującego pojazdem (średnio 

tr=1s), liczona od momentu zauważenia przeszkody, w przy-
padku powstania zagrożenia w ruchu drogowym, do chwili pod-
jęcia decyzji o wykonaniu manewru hamowania (do momentu 
przełożenia nogi na dźwignię hamulca zasadniczego), 

– drogi przebytej w czasie opóźnienia zadziałania układu hamulco-
wego (to=0,05s), 

– drogi przebytej w czasie narastania siły hamującej (tn), 
– drogi przebytej podczas manewru hamowania do momentu za-

trzymania się pojazdu. 

W szczególności należy zwrócić uwagę, że droga zatrzymania 
pojazdu zależy od: 
– rodzaju nawierzchni (asfalt, beton, kostka brukowa, trawa, zie-

mia, itd.), 
– stanu nawierzchni (sucha, mokra, zaśnieżona, oblodzona, itd.), 
– prędkości początkowej pojazdu, 
– stanu psychicznego kierującego (zmęczenie, jazda w trudnych 

warunkach oświetleniowych, np. w porze nocnej, doświadczenia 
kierującego), 

– stanu technicznego pojazdu (stan układu jezdnego np. stan zu-
życia ogumienia, oświetlenia pojazdu, stan układu hamulco-
wego). 

–  

 
Rys. 1. Przebieg drogi zatrzymania pojazdu 

W tabeli 1 przedstawiono porównanie drogi zatrzymania dla suchej  
i mokrej nawierzchni asfaltowej przy prędkościach 50,70 i 90 km/h, 
natomiast graficzne porównanie drogi zatrzymania przy takich pręd-
kościach na mokrej nawierzchni asfaltowej przedstawiono na ry-
sunku 2. Długość drogi obliczono z zależności: 

 

 

 

4 

gdzie: 
Sz [m] – długość drogi zatrzymania pojazdu, 
a [m/s2] – opóźnienia hamowania, 
V [km/h] – prędkość początkowa pojazdu, 
tr =1s – czas reakcji kierującego, 
tn =0,3s – czas narastania siły hamującej. 
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Tab. 1. Porównanie długości drogi zatrzymania samochodu  
w zależności od prędkości oraz stanu nawierzchni 

 
 

 
Rys. 2. Graficzne porównanie długości zatrzymania samochodu po-
ruszającego się na mokrej nawierzchni asfaltowej przy prędkościach 
50,70 oraz 90km/h. 

2. ŚLADY NA MIEJSCU ZDARZENIA DROGOWEGO 

W miejscu zaistnienia  zdarzenia drogowego należy spodziewać 
się m.in. śladów pochodzących od nadwozia pojazdów, śladów opon 
w postaci hamowania, blokowania, zarzucania, bocznego znoszenia 
oraz jazdy, pola rozprysku szkła i fragmentów powłoki lakierniczej, 
zmiany liniowości śladów świadczących o miejscu zderzenia, śladów 
podcięcia obuwia w przypadku potrącenia pieszego [2,3,5]. W prak-
tyce często zdarza się, że podczas zdarzenia zaistniałego w trakcie 
opadów atmosferycznych lub gdy opady nastąpiły po zaistnieniu zda-
rzenia przed przybyciem organu procesowego mającego na celu za-
bezpieczenie tych śladów, ślady takie mogą „stać się” niewidoczne. 
Biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych musi zmierzyć 
się z analizą zebranego materiału dowodowego w odniesieniu do wa-
runków rzeczywistych, w których doszło do wypadku. Mając do dys-
pozycji często tylko osobowy materiał dowodowy, niejednokrotnie 
różniący się od siebie ze względu na różne predyspozycje psychofi-
zyczne świadków, czy chociażby inny punkt obserwacji – biegły musi 
rozstrzygnąć niektóre niejasne kwestie nie wynikające z rzeczowego 
materiału dowodowego. Często też biegły spotyka się z pytaniami 
podczas udziału w przewodzie sadowym, czy jest możliwe, że po-
mimo podjęcia manewru hamowania przez kierującego samochodem 
brak jest widocznych śladów hamowania na drodze, kiedy i w jakich 

przypadkach możemy mieć do czynienia z brakiem widocznych śla-
dów hamowania na drodze pomimo podjęcia takiego manewru. Dla 
wyjaśnienia tej kwestii przeprowadzono eksperyment rzeczoznawczy 
mający na celu w sposób precyzyjny i jednocześnie opierający się o 
rzeczowy materiał w postaci dokumentacji fotograficznej przedstawić 

niejasności z tą kwestią związane, jak również wykazać różnicę w długości 
drogi zatrzymania na zmiennej nawierzchni asfaltowej pod względem wilgot-
ności (suchy lub mokry asfalt).  

3. CEL I ZAKRES BADAŃ 

Celem eksperymentu było zbadanie długości drogi hamowania 
pojazdu na zmiennej pod względem wilgotności nawierzchni asfalto-
wej a następnie wyznaczenie prędkości) na poszczególnych odcin-
kach drogi hamowania.  

Warunki drogowe i atmosferyczne podczas eksperymentu: 
– data badania: wrzesień 2017r., 
– warunki oświetleniowe – pora dzienna w godzinach 14:00-15:30, 
– odcinek miejsca badania – prosty – długość 550 [m], 
– droga dwujezdniowa – dwukierunkowa, po dwa pasy ruchu  

w każdym kierunku, pasy ruchu niewyznaczone poziomymi zna-
kami drogowymi, 

– teren – zabudowany, 
– nawierzchnia jezdni – asfaltowa, 
– temperatura otoczenia 24oC, 
– wiatr – słaby,  
– zachmurzenie – umiarkowane, 
– kierunek badań – południowo zachodni. 

4. PRZEBIEG I WYNIKI BADAŃ 

Przed przeprowadzeniem eksperymentu wyznaczono opóźnie-
nie hamowania dla pojazdu biorącego udział w badaniach zarówno 
na suchej jak i na mokrej nawierzchni asfaltowej. W wyniku obliczeń 
na podstawie pomiarów, na suchej nawierzchni asfaltowej pojazd 
osiągał opóźnienie a=8m/s2, natomiast na mokrej nawierzchni 
a=5,5m/s2. Pojazd przy prędkości 50 km/h znaczył ślady hamowania 
na odcinku około 12m do chwili zatrzymania się. Dla celów ekspery-
mentu pominięto czas reakcji, ponieważ kierujący nie znajdował się 
w sytuacji zagrożenia w ruchu drogowym a manewr hamowania wy-
konywał świadomie. Następnie w odległości około 4m od początku 
śladów hamowania, suchą nawierzchnię nawilgocono na odcinku 
około 3,5m, co przedstawiono na fotografii nr 1, a następnie wyko-
nano kilka prób manewru hamowania tak, aby ślady hamowania 
przed mokrą nawierzchnią rozpoczynały się na wysokości pierw-
szych śladów hamowania znaczonych na suchej nawierzchni. 
 

 
Fot. 1. Ślady hamowania przy różnej wilgotności nawierzchni asfal-
towej  
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Z przeprowadzonych pomiarów drogi hamowania wynika, że sa-
mochód zatrzymał się w odległości 1,3m za śladami hamowania sa-
mochodu poruszającego się na suchej nawierzchni asfaltowej mie-
rząc od ich zakończenia, co schematycznie przedstawiono w rzucie 
prostokątnym na rysunku 3. Samochód w obu przypadkach poruszał 
się z prędkością 50 km/h. Należało więc określić prędkość pojazdu 
podczas manewru hamowania na końcu odcinka mokrej nawierzchni 
drogi i porównać z prędkością samochodu wykonującego manewr 
hamowania na suchej nawierzchni na tej samej wysokości mierząc 
od początku znaczenia śladów.  
 

 
Rys. 3. Przebieg drogi hamowania samochodu przy różnej wilgotno-
ści nawierzchni asfaltowej   
 

Z zależności: 

][.......(2 2211 mSaSaSaV nn   4 

gdzie: 
Sn=[m] – długość odcinka drogi o danym współczynniku opóźnienia 
hamowania,  
an [m/s2] – współczynnik opóźnienia hamowania na danym odcinku 
jezdni, 
 
wyznaczono prędkości samochodu na poszczególnych odcinkach 
drogi. Po przebyciu odcinka mierząc od początku znaczenia śladów 
hamowania na suchej nawierzchni asfaltowej do wysokości początku 
odcinka mokrej nawierzchni asfaltowej w obu przypadkach pojazd 
osiągał prędkość około 41 km/h. Następnie pojazd w przypadku wy-
konywania dalszego manewru hamowania na suchej nawierzchni as-
faltowej osiągnął prędkość na odcinku 7,5m około  
30,5 km/h, natomiast pojazd na tym samym odcinku drogi, z tym, że 
ostatnie 3,5 m manewr hamowania wykonywał na mokrej na-
wierzchni asfaltowej, osiągnął prędkość 34,6 km/h. Wynika z tego, że 
zmiana wilgotności nawierzchni na tak krótkim odcinku drogi wyno-
szącym zaledwie 3,5 m powoduje zmianę prędkości na końcu tej 
drogi hamowania o 4 hm/h. W konsekwencji, jak to porównano  
w tabeli 1, przy prędkości 50kmh, przy mokrej nawierzchni asfaltowej 
na całym odcinku hamowania wydłuża się o ponad 5,5m, przy pręd-
kości 70 km/h o prawie 11m a przy prędkości 90 km/h aż  
o 17,8m. Powyższe zestawienie drogi hamowania przy różnej wilgot-
ności powoduje odmienne wnioski w zakresie ustalenia prędkości po-
jazdu przed wykonaniem manewru hamowania. Niejednokrotnie zda-
rza się, że od chwili zaistnienia wypadku drogowego do rozpoczęcia 

zabezpieczania śladów przez organ procesowy nastąpiły opady at-
mosferyczne lub jezdnia została osuszona. Przykładem może być ko-
lejny etap przeprowadzonego eksperymentu, gdzie mokry odcinek 
nawierzchni widoczny na fotografii 1, po odczekaniu około 1 godziny 
uległ osuszeniu. Tą sytuację przedstawiono na fotografii 2. 
 

 
Fot. 2. Uwidocznione ślady hamowania po wyschnięciu nawierzchni 
asfaltowej  

 
Jednak ślady pozostawione na suchej nawierzchni asfaltowej  

i na mokrej, po osuszeniu różnią się od siebie. O ile ślad pozosta-
wiony na suchej nawierzchni asfaltowej charakteryzuje się intensyw-
nością oraz dokładnością odwzorowania szerokości opony, to ślad 
pozostawiony na mokrej nawierzchni dostarcza nam jedynie informa-
cji, że koła pojazdu były blokowane. Nie mniej jednak po upływie czte-
rech dni, zarówno jeden jak i drugi ślad były w dalszym ciągu wi-
doczne na jezdni. Jest to doskonały dowód na to, że  
w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do manewrów obronnych 
wykonywanych w związku ze zdarzeniem drogowym, można doko-
nać ponownych oględzin po wyschnięciu nawierzchni asfaltowej  
w celu wnioskowania o ruchu pojazdu. Czynność taka ma uzasadnie-
nie wtedy, gdy w zgromadzonym materiale dowodowym brak jest in-
formacji o śladach hamowania przy zmiennych warunkach atmosfe-
rycznych w chwili wypadku lub po jego zaistnieniu. Przeprowadzony 
eksperyment wykazał, że nawet na mokrej nawierzchni ślady hamo-
wania powstają, ponieważ podczas blokowania kół pojazdu wydzie-
lane jest ciepło wskutek tarcia powierzchni opony o nawierzchnię 
drogi. Wskutek tarcia i wydzielanego ciepła zarówno na suchej jak i 
mokrej nawierzchni asfaltowej rysują się ślady blokowanej opony. O 
ile ślady na suchej nawierzchni asfaltowej są widoczne „gołym” okiem 
o tyle na mokrej nawierzchni asfaltowej ślady te w większości przy-
padkach są niewidoczne a mogą stać się widoczne po wyschnięciu 
nawierzchni. 

5. PROBLEMY REKONSTRUKCJI WYPADKÓW  
Z UDZIAŁEM SAMOCHODÓW 

W wypadkach drogowych możemy rozróżnić trzy podstawowe 
ich fazy: 
– ruch przed zderzeniem pojazdu, 
– zderzenie pojazdu, 
– ruch po zderzeniu pojazdu. 

Pełne przeprowadzenie rekonstrukcji zdarzenia drogowego 
staje się możliwe wtedy, jeśli przebieg każdej fazy został w sposób 
wystarczający utrwalony na podstawie pozostawionych śladów a 
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sposób przeprowadzenia oględzin pozwolił na ujawnienie i udoku-
mentowanie tych śladów. To właśnie ślady kryminalistyczne są jedy-
nym obiektywnym źródłem informacji o przyczynie powstania zdarze-
nia drogowego. Na podstawie rzeczowego materiału dowodowego 
jakim są ślady kryminalistyczne, powstaje szkielet informacji o zda-
rzeniu, który uzupełniony osobowym materiałem dowodowym daję 
nam pełną informacje o przyczynie i przebiegu zdarzenia. Te infor-
macje pochodzące z osobowego materiału dowodowego, które zwe-
ryfikowane są rzeczowym materiałem dowodowym i układające się w 
logiczną całość i zgodną z prawami fizyki można uznać za zweryfiko-
wane. Należy również mieć na uwadze, że na podstawie pozostawio-
nych śladów na jezdni, nie tylko można określić tor ruchu czy pręd-
kość pojazdu ale także wnioskować o sprawności układu hamulco-
wego, czy też nawet o nieprawidłowej technice jazdy (ślady znosze-
nia i zarzucania na łuku drogi). Gdy do czynienia mamy ze śladami 
różniącymi się o kilka metrów a różnica długości widoczna jest na 
początku tych śladów, wówczas można stwierdzić, że skuteczność 
hamowania dla kół na tej samej osi jest różna.  Dlatego też od po-
prawnego opisu i zabezpieczenia śladów kryminalistycznych na miej-
scach zdarzeń drogowych może w dużej mierze zależeć ostateczny 
wynik postępowania przygotowawczego. I tak dla przykładu w jed-
nym z zaistniałych wypadków drogowych przez niejednoznaczne 
zwymiarowanie śladów, brak było możliwości odtworzenia, czy ślad 
blokowania pochodzący od koła pojazdu mierzony był od krawędzi 
jezdni, czy też od krawędzi drogi a opisany został w protokole oglę-
dzin jako mierzony od prawej krawędzi. Niestety nawet podczas eks-
perymentu procesowego nie zostało to wyjaśnione ze względu na 
upływ czasu, gdzie osoba dokonująca zabezpieczenia nie była w sta-
nie przypomnieć sobie zastanej sytuacji powypadkowej. 

PODSUMOWANIE    

Wykonany eksperyment rzeczoznawczy miał na celu wykazanie 
zmiany długości drogi zatrzymania pojazdu przy różnej wilgotności 
nawierzchni asfaltowej, jak również możliwości ujawnienia śladów 
pochodzących od kół pojazdu na mokrej nawierzchni asfaltowej. Za-
trzymanie pojazdu przed torem ruchu innego użytkownika drogi jest 
możliwe wtedy, gdy w chwili powstania zagrożenia pojazd znajduje 
się w odległości większej od przeszkody niż droga potrzebna do jego 
zatrzymania. Jak już wspomniano często zdarza się, że od chwili za-
istnienia zdarzenia do chwili podjęcia oględzin miejsca zdarzenia wil-
gotność nawierzchni jezdni w wyniku działania warunków atmosfe-
rycznych ulega zmianie. W artykule omówiono wpływ zmiany drogi 
zatrzymania pojazdu przy różnej wilgotności nawierzchni asfaltowej 
na podstawie przeprowadzonego eksperymentu oraz wizualizację 
śladów powstałych na mokrej nawierzchni asfaltowej po jej wyschnię-
ciu. Jest to szczególnie istotna kwestia dla biegłego dokonującego 
rekonstrukcji wypadku, ponieważ to on wyznacza prędkość pojazdu 

na początku śladów hamowania i na tej podstawie wnioskuje o 
sprawstwie, przyczynieniu się do wypadku lub braku sprawstwa.  

Pominięcie tak ważnych kwestii związanych z czasem powsta-
nia śladów może mieć kluczowe znaczenia dla przeprowadzenia re-
konstrukcji wypadku. Czynności wyjaśniające okoliczności zmiany 
wilgotności nawierzchni powinny być szczegółowo opisane w proto-
kole miejsca wypadku drogowego. Należy więc w sposób dowodowy 
dotrzeć do mechanizmu powstawania śladów na  miejscu  zdarzenia 
aby  zmiana  warunków atmosferycznych nie wpłynęła na wyznacze-
nie rzeczywistej prędkości pojazdu, a co za tym idzie, na wnioskowa-
nie o przyczynie i sprawstwie powstania zdarzenia drogowego.  
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The visualization of the traces of the blocked wheels  
and the change of the breaking distance at various levels  

of humidity of the asphalt surface 

Stopping the vehicle in front of another road user’s traffic 

track is possible when, at the moment when the danger oc-

curred, the vehicle’s distance is greater than the distance re-

quired to stop it. Often does it happen that since the time of the 

traffic incident to the time of the inspection, the humidity of the 

road surface changes as a result of the change of weather con-

ditions. The article discusses the influence of the change of the 

vehicle stopping distance at different humidity levels of the as-

phalt surface on the basis of the conducted experiment and the 

visualization of the traces made on wet asphalt after drying. 
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