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Joanna BRIL, Zbigniew ŁUKASIK 

DIAGNOSTYKA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH 

Streszczenie 
W artykule została przedstawiona problematyka kolejno�ci post�powania podczas badania 

technicznego pojazdu samochodowego oraz czynno�ci, które s� wykonywane w czasie tego� badania. 
Ponadto wykaz niezb�dnego sprz�tu diagnostycznego oraz podział stacji kontroli pojazdów. 

WST�P 
W wyniku ogromnego rozwoju przemysłu motoryzacyjnego powstało wiele odmian 

pojazdów samochodowych, ró�ni�cych si� przeznaczeniem i konstrukcj�. Jednak mimo tak 
du�ej ró�norodno�ci pojazdów mo�na wyodr�bni� pewn� cech� wspóln�. Wszystkie pojazdy 
samochodowe podlegaj� procesowi starzenia i zu�ycia eksploatacyjnego. W celu 
zmniejszenia ich skutków tworzony jest system obsługi pojazdów powoduj�cy zmniejszenie 
skutków procesu starzenia i wykrywaj�cy ustereki, które mogłyby zagrozi� bezpiecze�stwu 
u�ytkowania pojazdu.

1. STACJE KONTROLI POJAZDÓW
Ze wzgl�du na uprawnienia do dokonywanych bada� stacje kontroli zostały podzielone na 

stacje podstawowe i okr�gowe. Uprawnienia stacji wykonuj�cych badania w zakresie 
podstawowym mog� by� rozszerzone o niektóre badania dodatkowe. Ze wzgl�du na rodzaj 
badanych pojazdów stacje kontroli mo�na podzieli� na wykonuj�ce badania techniczne 
pojazdów o DMC 3.5t oraz wykonuj�ce badania techniczne wszystkich pojazdów. [8] 
Wymagania ogólne dla stacji kontroli pojazdów [6]: 
– stacja kontroli pojazdów powinna by� oznaczona na zewn�trz w miejscu widocznym 

szyldem barwy niebieskiej z białymi napisami zawieraj�cymi, co najmniej KOD 
rozpoznawczy, okre�lenie rodzaju, godziny otwarcia stacji kontroli pojazdów; 

– powinna posiada�, co najmniej jedno stanowisko kontrolne do wykonywania bada�
technicznych pojazdów zwane stanowiskiem kontrolnym oraz stanowisko zewn�trze do 
pomiarów akustycznych; 

– je�eli stacja kontroli stanowi cz��� podmiotu prowadz�cego tak�e inn� działalno��
nieznajduj�c� si� w innym pomieszczeniu to powinna ona by� na całej długo�ci stanowiska 
kontrolnego oddzielona od sufitu stał� przegrod� budowlan� lub trwał� �cian� działow�; 

– stacja kontroli pojazdów przeprowadzaj�ca badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej 
masie całkowitej do 3,5 t i powy�ej oraz przyczep przeznaczonych do ł�czenia z tymi 
pojazdami powinna spełnia� wymagania dla stacji kontroli pojazdów przeznaczonych do 
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bada� technicznych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powy�ej 3,5 t oraz 
posiada� wyposa�enie kontrolno-pomiarowe do zakresu wykonywanych bada�
technicznych oraz pojazdów; 

– stacja kontroli pojazdów powinna zapewnia� mo�liwo�� zaparkowania oczekuj�cych 
pojazdów na badanie techniczne: 
– 4 miejsca dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t; 
– 2 miejsca dla pozostałych pojazdów; 

– wjazd na stanowisko kontrolne powinien mie� nawierzchni� bitumiczn�, betonow�, 
kostkow�, klinkierow�, wykonana na długo�ci, co najmniej: 
– 3,0 m - dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzaj�cych badania techniczne pojazdów 

o DMC do 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do ł�czenia z tymi pojazdami; 
– 6,0 m - dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzaj�cych badania techniczne pojazdów 

o DMC powy�ej 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do ł�czenia z tymi pojazdami; 
– wykonuj�c badanie techniczne diagnosta powinien posiada� identyfikator osobisty 

zawieraj�cy zdj�cie, imi� i nazwisko, kod rozpoznawczy stacji kontroli pojazdów oraz 
numer uprawnienia diagnosty. 
Stanowisko kontrolne powinno si� znajdowa� w pomieszczeniu stacji kontroli pojazdów, 

którego wymiary i bramy wjazdowa i wyjazdowa powinny by� dostosowane do wielko�ci 
badanych pojazdów oraz przyczep przeznaczonych do tych pojazdów (3.3m dla stacji 
przeprowadzaj�cej badania pojazdów do 3,5t, je�li stanowisko kontrolne wyposa�one jest 
w kanał przegl�dowy i 4,2m dla stacji wykonuj�cych badanie pojazdów powy�ej 3,5t). 
Stanowisko kontrolne powinno znajdowa� w pomieszczeniu przelotowym zapewniaj�cym 
jeden kierunek jazdy pojazdu. Stanowisko kontrolne nie przelotowe mo�e znajdowa� si�
wył�cznie na stacji kontroli pojazdów przeprowadzaj�ce badania pojazdów do 3,5 t, przy 
czym stacja upowa�niona do badania technicznego przyczep do ł�czenia z tymi pojazdami 
długo�� stanowiska lub kanału przegl�dowego powinna wynosi�, co najmniej 12m. [6] 
Stanowisko kontrolne składa si� z [6]: 
– poziomej powierzchni przeznaczonej bezpo�rednio do przeprowadzania badania 

technicznego pojazdów zwanej ław� pomiarow�; 
– powierzchni roboczej; 
– powierzchni pomocniczej mieszcz�cej urz�dzenia i przyrz�dy; 
– kanału przegl�dowego lub urz�dzenia do podnoszenia całego pojazdu; 
– wyposa�enia kontrolno-pomiarowego; 
– wyposa�enia technologicznego. 



Fot.1. Wjazd na stacj� kontroli p

�ródło: [opracowanie własne] 

2. LINIE DIAGNOSTY
Zapewnienie odpowiednie
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Wyposa�enie kontrolno-po
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– zestaw narz�dzi monterskic
– podstawowy zestaw przyrz
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pojazdów

YCZNE I WYPOSA�ENIE NARZ�D
ej jako�ci usług i mo�liwo�ci ich przepro
ch urz�dze� obsługowo-naprawczych. Okres
pojazdów przeprowadza si� w stacjach kontro
nowi� specjalistyczne urz�dzenia zblokowan
styczne. [3] 
omiarowe stanowiska kontrolnego w stacji 
jazdów, powinno zawiera�, co najmniej nast

ytowe (najazdowe) do kontroli działania hamu
dłowo�ci ustawienia kół jezdnych pojazdu;

ulacji ci�nienia w oponach;
ulacji �wiateł pojazdu;
ybach pojazdu współczynnika przepuszczalno

a elektrycznego pojazd przyczepa;
kontrolowanego nacisku na mechanizm ste

szarpni�� kołami jezdnymi;
tycznych do układu OBD II;
or spalin silników o zapłonie iskrowym;
li działania hamulców;
ch;
�dów mierniczych ogólnego przeznaczenia;
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DZIOWE 
owadzenia wymaga 
sowe kontrole stanu 
oli pojazdów (SKP). 
ne w odpowiedniej 

kontroli pojazdów 
t�puj�ce urz�dzenia 

ulców;

o�ci �wiatła; 

rowania hamulcem 
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– komplet kluczy dynamome
Wyposa�enie kontrolno-po

by� wykorzystywane do prz
poddane ocenie zgodno�ci, a
przepisami o ocenie zgodno
zgodno�ci dla urz�dze� i przy
w j�zyku polskim. Dopuszcz
tłumaczeniem na j�zyk pols
dokumenty z okresowej kontro

Fot.2. Linia diagnostyczna z wyp

�ródło: [opracowanie własne] 

3. KOLEJNO�� POST
TECHNICZNEGO P
Przedmioty i zakres bada

pojazdu oraz kryteria uznan
technicznymi;[6] 

Identyfikacja pojazdu p
zgodno�ci faktycznych dany
odpowiadaj�cym mu dokum
niezadowalaj�cy to brak zgo
nadwozia oraz numeru rejestr
albo jest nieczytelna lub dane 

Układ hamulcowy spraw
stanu sworznia pedału hamulc

etrycznych w zakresie od 20 do 400 Nm.
omiarowe oraz inne wyposa�enie stacji kontr
zeprowadzania bada� technicznych pojazd
a tak�e posiadaj� oznakowanie CE, je�eli 
o�ci. Stacje kontroli pojazdów powinna p
yrz�dów w stosunku, do których jest to wym
za si� posiadanie deklaracji zgodno�ci w i
ki. Na stacji kontroli pojazdów powinno 
oli eksploatacyjnej, metrologicznej i dozoru t

posa�eniem

�POWANIA PODCZAS BADANIA
POJAZDU
ania, czynno�ci kontrolne, metody oceny s
nia stanu technicznego pojazdu za niezgo

polega na sprawdzeniu cech identyfikacyj
ych pojazdu z zapisami w dowodzie r

mencie. Usterki skutkuj�ce uznaniem stanu
odno�ci zapisów numeru identyfikacyjnego 
racyjnego ze stanem faktycznym, Brak tabl
na niej zawarte s� niezgodne ze stanem fakty

wdzenie układu hamulcowego rozpoczyna s
ca i dziwni hamulca r�cznego czy s� prawid

roli pojazdów mo�e 
dów, je�eli zostały 

jest to wymagane 
posiada� deklaracj�
magane sporz�dzon�

nnym j�zyku z jej 
si� znajdowa� si�

technicznego. [6]

A 

stanu technicznego 
odny z warunkami 

nych i porównani 
rejestracyjnym lub 
u technicznego za 
(VIN) lub numeru 

liczki znamionowej 
ycznym.
si� od sprawdzenia 
dłowo zamocowane 
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i nie ma zbyt du�ego luzu na sworzniach oraz czy nie jest zbyt ciasne pasowanie tych 
elementów, nast�pnie sprawdza si� skok jałowy pedału hamulca wraz ze wspomaganiem czy 
nie jest on zbyt du�y lub zbyt mały. W przypadku pojazdów wyposa�onych w układy 
hamulcowy pneumatyczny sprawdza si� wska	nik lub miernik niskiego ci�nienia. Nast�pnie 
przyst�puje si� do pomiaru skuteczno�ci hamulca roboczego działaj�cego na wszystkie koła 
jednocze�nie i hamulca awaryjnego działaj�cego, na co najmniej jedn� o� pojazdu. Pomiar 
mo�e by� wykonywany dwoma metodami [8]:  
– quasi statyczn�; 
– dynamiczn�.    

Metoda quasi statyczna pomiar dokonywany jest na stanowisku rolkowym, pomiar siły 
hamowania kół obywa si� na poje	dzie nieruchomym przy pr�dko�ci obrotowej kół 
odpowiadaj�cych pr�dko�ci jazdy rz�du 4km/h. Kierunek obrotu kół powinien by� zgodny 
z kierunkiem jazdy samochodu. Naciskaj�c na pedał hamulca uruchamiamy układ hamulcowy 
samochodu. Warto�� siły nacisku na pedał powinna by� taka, aby hamowanie odbywało si�
bez blokady kół. Warto�� siły nie mo�e by� jednak wi�ksza ni� 500 N(dla samochodu 
osobowego). Zalet� tej metody jest łatwe wykonanie pomiaru, mała ilo�� miejsca potrzebna 
na stanowisko diagnostyczne, dobra powtarzalno�� pomiarów oraz wykrycie owalizacji b�bna 
hamulcowego. Wad� tej metody jest niska pr�dko�� obrotowa, kół co powoduje, �e badanie 
odbywa si� przy wi�kszym współczynniku tarcia pomi�dzy klockami a tarcz� hamulcow�. [8] 

Metoda dynamiczna polega na tym, �e pojazd wje�d�a z pr�dko�ci� około 6-20km/h na 
płyty najazdowe stanowiska. Siły hamuj�ce pomi�dzy kołami a płytami działaj� na zespół 
dynamometryczny, w których s� mierzone i rejestrowane. Metoda ta zapewnia warunki 
najbardziej zbli�one do rzeczywistych warunków hamowania pojazdu. Wad� metody jest 
trudno�� zapewnienia powtarzalno�ci bada� (pocz�tkowej pr�dko�ci hamowania i siły 
nacisku na pedał). [8]  

Wska	nik skuteczno�ci hamowania, okre�lony na podstawie zmierzonej siły hamowania, 
oblicza si� według wzoru [8]: 

Z = ��
�

 x 100      (1) 
Gdzie: 
Z - wska	nik skuteczno�ci hamowania (%) dla badanego rodzaju hamulca. 

 T - siła hamowania uzyskana z wszystkich kół (kN), odpowiednio dla hamulca roboczego, 
awaryjnego. 
P - siła ci��ko�ci(nacisku) od dopuszczalnej masy całkowitej badanego pojazdu (kN) 
przyjmuj�c do oblicze� 1kN= 100 kg masy. 

Wska	nik skuteczno�ci hamowania powinien wynosi�, co najmniej 50% DMC pojazdu 
badanego w przeciwnym razie zostanie on uznany za niedopuszczalny. Dopuszczalna ró�nica 
miedzy siłami hamowania kół na jednej osi wynosi 30% przyjmuj�c, jako 100% wi�ksz� sił�
uzyskana na osi, je�eli ró�nica jest wi�ksza pojazd nie otrzyma pozytywnego wyniku badania. 
Innymi usterkami skutkuj�cymi otrzymania wyniku negatywnego to wyciek płynu 
hamulcowego z zacisków hamulcowych i przewodów, skorodowane przewody w nadmierny 
sposób. [8] 
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Fot.3. Urz�dzenie rolkowe do ba

�ródło: [opracowanie własne] 

Podwozie, zwieszenie i u
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okonuje si� wykonuj�c szybkie krótkie ruchy
��ków i ko�cówek nie wyst�puje miedzy nim
i b�d	 ich uszkodzenie. Po sprawdzeniu tych
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Fot.4. Stanowisko do sprawdzan
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�wiatła kontrola o�wietl
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czny a tak�e mocowania przewodów paliw
[8]

nia zawieszenia z urz�dzeniem wymuszaj�cym sza
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urz�dzeniem do ustawiania wysoko�ci �wiate
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;
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– o�wietlenie tablicy rejestrac
– przeciwmgłowe tylne z lew
– odblaskowe tylne inne ni� t
– cofania barwy białej;  
– hamowania; 
– awaryjne. 

Podczas badania technicz
w poje	dzie, p�kni�cie lampy 
negatywnym badania technicz

Fot.5. Przyrz�d do ustawiania �w

�ródło: [opracowanie własne] 
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wskaza� miernika tlenu w�gla w czasie nieprzekraczaj�cym 30s od momentu ustabilizowania 
pr�dko�ci biegu jałowego. 

Pomiar emisji zanieczyszcze� spalin gazowych powinien by� przyrz�dem przeznaczonym 
do pomiaru zawarto�ci w spalinach tlenku w�gla (CO), dwutlenku w�gla (CO2), 
w�glowodorów (CH), tlenu (O2). 

Pomiar zawarto�ci tlenku w�gla (CO) i w�glowodorów (CH) w spalinach powinien by�
dokonywany najpierw przy podwy�szonej pr�dko�ci obrotowej silnika (2000-3000 obr/min), 
a nast�pnie przy pr�dko�ci obrotowej biegu jałowego. Pomiary powinny by� dokonywane 
bezpo�rednio po sobie. Odczyt wyników powinien by� dokonany po ustabilizowaniu si�
wskaza� miernika w czasie pomi�dzy około 30, a 60s od momentu ustabilizowania si�
pr�dko�ci obrotowej biegu jałowego. [8] 

PODSUMOWANIE 
Rol� diagnostyki samochodowej w systemie obsługi jest wczesne zdiagnozowanie usterek 

oraz wła�ciwa obsługa techniczna. Pozwala to na zmniejszenie zu�ycia elementów oraz 
wła�ciw� i prawidłow�, bezpieczn� eksploatacj�. 
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DIAGNOSTICS OF MOTOR VEHICLES 

Abstract 
This article presents the issue of the order to be followed during the technical examination of the 

vehicle and the actions that are performed during the same examination and a list of the necessary 
diagnostic tools and vehicle inspection stations division. 
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