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MO�LIWO�� PROGNOZOWANIA ZU�YCIA 
OK�ADZIN CIENRYCH HAMULCÓW 

W SYSTEMIE DIAGNOSTYKI POK�ADOWEJ 
POJAZDÓW 

Streszczenie  
W publikacji przedstawiono budow� i zasad� dzia�ania czujnika zu�ycia ok�adzin ciernych hamul-

ców tarczowych oraz algorytm obliczania przebiegu pojazdu do koniecznej wymiany ok�adzin, na pod-
stawie wskaza� tego czujnika. Metoda ta pozwala rozszerzy� zakres diagnostyki pok�adowej pojazdów 
samochodowych na elementy mechaniczne uk�adu hamulcowego oraz prognozowa� trwa�o�� ok�adzin 
ciernych. 

WST�P 
Dotychczas stosowane czujniki zu�ycia ok�adzin ciernych hamulców tarczowych samo-

chodów osobowych mierz� osi�gni�cie zu�ycia granicznego ok�adziny. Realizowane jest to 
na drodze elektrycznej, lub mechanicznej. Pomiar elektryczny polega na tym, �e w ok�adzin� 
ciern� wklejone, lub wci�ni�te s� dwa izolowane przewody elektryczne. Umieszczone s� na 
okre�lonej g��boko�ci, odpowiadaj�cej zu�yciu granicznemu. Gdy zu�ycie ok�adziny osi�gnie 
warto�� graniczn�, izolacja przewodów zostanie starta i poprzez materia� tarczy hamulcowej 
s� one zwierane. Zamkni�cie obwodu powoduje w��czenie lampki sygnalizacyjnej [1, 7]. 
Rozwi�zanie mechaniczne polega na tym, �e do stalowej podk�adki korpusu ok�adziny przy-
mocowany jest element spr��ysty – blaszka. Gdy ok�adzina cierna ulegnie zu�yciu do warto-
�ci granicznej, blaszka dotyka elementu wiruj�cego – tarczy hamulcowej, co powoduje cha-
rakterystyczny d�wi�k, s�yszalny przez kieruj�cego. Takie rozwi�zanie stosowa�a, np. firma 
Toyota. 

W hamulcach samochodów ci��arowych stosowane s� niekiedy uk�ady ci�g�ego pomiaru 
zu�ycia ok�adzin ciernych [6, 8]. Przemieszczenie ok�adziny wzgl�dem elementu sta�ego, 
spowodowane jej zu�yciem, jest przekazywane przez uk�ad �rubowy, lub d�wigniowy na po-
tencjometr. Sygna� z potencjometru jest przekazywany do sterownika hamulców i porówny-
wany z warto�ci� wyst�puj�c� przy zu�yciu granicznym. Rozwi�zanie to jest dro�sze od czuj-
ników drutowych sygnalizacji zu�ycia granicznego. Ten sposób pomiaru stosowany jest 
w hamulcach pneumatycznych sterowanych elektronicznie (EBS), w których stosowana jest 
funkcja wyrównywania zu�ycia ok�adzin ciernych hamulców kó�: prawego i lewego.  
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1. BUDOWA I DZIA�ANIE CZUJNIKA 
Czujnik posiada cztery izolowane przewody elektryczne wbudowane na ró�n� g��boko�� 

w ok�adzin� ciern� nak�adki hamulcowej (rys. 1), lub przymocowane do kraw�dzi ok�adziny 
(rys. 4). Pod��czony jest do �ród�a zasilania o napi�ciu U0 poprzez rezystory R1 …. R4. Prze-
wody 1 i 2 umieszczone s� w ok�adzinie na tej samej g��boko�ci. Przewód 3 jest umieszczony 
oko�o 2 mm wy�ej ni� przewód 2, a przewód 4 na g��boko�ci odpowiadaj�cej granicznemu 
zu�yciu ok�adziny. Czujnik zasilany jest pr�dem sta�ym o napi�ciu oko�o 5 V. Zasilanie jest 
doprowadzane w czasie nacisku na peda� hamulca.  

Po pocz�tkowym zu�yciu ok�adziny do g��boko�ci osadzenia przewodów 1 i 2 (g��bo-
ko�� z1), nast�puje ich zwarcie poprzez materia� tarczy hamulcowej. Na skutek zwarcia wy-
st�puje przep�yw pr�du przez rezystory R1 i R4 (rys. 1). Powoduje to spadek napi�cia �U1 na 
rezystorze R4. Ten sygna�, rejestrowany przez sterownik ABS, powoduje zapami�tanie w pro-
gramie diagnostycznym sterownika aktualnego przebiegu s1 samochodu w chwili osi�gni�cia 
g��boko�ci zu�ycia z1. Po nast�pnym okresie eksploatacji hamulców dochodzi do zwarcia 
przewodów 1 i 3 poprzez materia� tarczy hamulcowej. Odpowiada to zu�yciu ok�adzin do 
g��boko�ci z2. Pr�d przep�ywa przez rezystory R1 i R2 (R2«R1), a na rezystorze R4 nast�puje 
spadek napi�cia �U2. Sygna� ten powoduje zapami�tanie przebiegu s2 samochodu w chwili 
osi�gni�cia g��boko�ci zu�ycia z2. Poniewa� znana jest odleg�o�� mi�dzy ko	cami przewo-
dów 1 i 3, mo�na obliczy� intensywno�� zu�ycia ok�adziny jako: 

 
Iz = (z2 – z1)/(s2-s1) [mm/km]     (1) 

 
Przewód 4 znajduje si� na g��boko�ci odpowiadaj�cej zu�yciu granicznemu z3. Poniewa� 

znana jest odleg�o�� mi�dzy g��boko�ci� zatopienia przewodów 3 i 4 �z = z3 – z2, mo�na wy-
liczy� przebieg pojazdu s3, przy którym zostanie osi�gni�te zu�ycie graniczne: 

 
]km[sI/)zz(sI/zs zz 22323 ����� �     (2) 

 
oraz pozostaj�cy do dyspozycji przebieg do wymiany ok�adzin: 
 

][23 kmsss ���       (3) 
 

Przy obliczeniu przebiegu do wymiany ok�adzin przyjmuje si� liniow� zale�no�� zu�ycia 
od przebiegu. 

Z1
Z2 

Z3 

 
Rys. 1. Zasada dzia�ania czujnika czteroprzewodowego i uk�adu pomiarowego do oceny inten-

sywno�ci zu	ycia ok�adzin ciernych hamulca i szacowania okresu ich wymiany oraz do 
sygnalizacji zu	ycia granicznego 
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Rys. 3. 

 

Rys. 4. 
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FORECASTING OF THE BRAKE PADS WEAR 
IN THE ON BOARD DIAGNOSTIC SYSTEM 

FOR THE VEHICLES 

Abstract 
The paper presents the construction and principle of the operation of the brake pads wear sensor 

for disc brakes. The algorithm of the mileage calculation to the replacement of the brake pads is pre-
sented. The method allows to extend the on board diagnostic system on the mechanical parts of the 
brakes . 
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