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BADANIA PROCESU HAMOWANIA MOTOROWERU NA NAWIERZCHNIACH 

O RÓŻNYCH WARTOŚCIACH WSPÓŁCZYNNIKA PRZYCZEPNOŚCI 

 

W artykule przedstawiono wyniki badań procesu hamowania motoroweru na nawierzchniach o różnych wartościach 

współczynnika przyczepności, tj. na suchych nawierzchniach: asfaltowej, szutrowej i wykonanej z betonowej kostki brukowej. 

Badania przeprowadzono w celu określenia możliwych do uzyskania średnich wartości pełnego opóźnienia pojazdu 

w zależności od sposobu hamowania motorowerem. Próby wykonano dla dwóch prędkości początkowych: 30 i 50 km/h oraz 

dla trzech wariantów hamowania: tylko hamulcem przednim, tylko hamulcem tylnym i jednoczesnego hamowania hamulcem 

przednim i tylnym. Wykonano około 200 prób hamowania, z których do analizy przyjęto tylko te, które spełniały wymagania 

postawione w harmonogramie badań. Badania wykonano sprawnym technicznie motorowerem, w dobrych warunkach pogo-

dowych. Aparaturę pomiarową stanowił opóźnieniomierz CL170, który pozwalał na archiwizację zmierzonych parametrów. 

W pracy przedstawiono przebiegi opóźnienia motoroweru w czasie dla różnych wariantów i prędkości początkowych hamowa-

nia. Wyznaczone wartości opóźnień mogą być przydatne w analizie wypadków drogowych.  

 

WSTĘP 

W ostatnich latach jesteśmy świadkami zwiększającego się 
udziału motorowerów w strukturze rodzajowej ruchu drogowego. 
Skutkuje to zwiększającą się liczbą zdarzeń drogowych z ich udzia-
łem. Przykładowo w 2007 roku wypadków z udziałem motorowerów 
było 815, a w 2015 ponad dwukrotnie więcej tj. 1727 [8, 9]. Jednym 
z zagadnień istotnych z punktu widzenia analizy takich zdarzeń 
drogowych, w tym oceny możliwości ich uniknięcia, jest wiedza na 
temat możliwych opóźnień uzyskiwanych przez te pojazdy. Autorzy 
po przeanalizowaniu dostępnych źródeł stwierdzili, że istnieje trud-
ność z pozyskaniem takich danych. W związku z tym zasadnym 
wydaje się podjęcie badań zmierzających do szczegółowego po-
znania parametrów procesu hamowania motoroweru. 

Efektywne hamowanie jednośladem, szczególnie w sytuacjach 
zagrożenia na drodze, wymaga od kierującego umiejętnego opero-
wania dźwigniami hamulców, nawet jeśli odbywa się ono bez ko-
nieczności jednoczesnej zmiany kierunku jazdy. Pod pojęciem 
umiejętne operowanie należy rozumieć właściwie skorelowane 
w czasie przyłożenie siły do elementów sterujących układu hamul-
cowego. Nieprawidłowe może skutkować np. wydłużoną drogą 
hamowania lub przewróceniem jednośladu przy niewłaściwym 
użyciu hamulca koła przedniego.  

W przypadku jednośladów możliwe jest niezależne sterowanie 
siłą hamowania wywieraną na koło przednie i tylne. W zależności od 
umiejętności kierującego możliwe jest uzyskiwanie różnych opóź-
nień motorowerów w zależności od techniki hamowania, np. hamo-
wanie jedynie hamulcem przednim, tylko tylnym, bądź obydwoma 
z różnym ich udziałem. Dodatkowo w pierwszym i trzecim przypad-
ku kierujący nie zawsze wykorzystuje maksymalną możliwą siłę 
hamowania. Zatem teoretycznie możliwe opóźnienia (wynikające ze 
współczynnika przyczepności) mogą znaczne odbiegać od rzeczy-
wistych uzyskiwanych w trakcie ekstremalnego hamowania. 

W związku z tym autorzy podjęli próbę zbadania i oceny sku-
teczności hamowania motorowerem w zależności od nawierzchni na 
jakich takie hamowanie się odbywało. 

1. PLAN BADAŃ  

Statystyki wypadków drogowych wskazują, że największa licz-
ba zdarzeń z udziałem motorowerzystów ma miejsce w okresie 
letnim, a dokładnie w miesiącach czerwcu, lipcu i sierpniu [9]. 
W związku z tym w ramach badań założono przeprowadzenie prób 
hamowania w czasie dobrych warunków atmosferycznych. Założo-
no, że próby będą wykonane w słoneczny dzień, przy temperaturze 
powietrza co najmniej 25˚C, czyli warunkach w których najczęściej 
mamy do czynienia z dużym natężeniem ruchu motorowerów. Próby 
przeprowadzano dla wielu prędkości początkowych, natomiast 
w artykule przedstawiono wyniki dla dwóch prędkości początkowych 
tj.  30 i 50 km/h. Manewry hamowania przeprowadzono dla trzech 
wariantów: przy użyciu tylko hamulca przedniego, tylko tylnego oraz 
przedniego i tylnego jednocześnie. Podczas prób obserwowano 
i dokumentowano pojawiające się ślady pozostawione przez opony 
na nawierzchni. 

2. OBIEKT BADAŃ, APARATURA POMIAROWA  
I WARUNKI BADAŃ 

Do badań wykorzystano motorower marki PGO G-MAX 50, 
model rok 2008. Dane techniczne motoroweru: 
– silnik: jednocylindrowy, dwusuwowy, chłodzony powietrzem, 

o pojemności 49 cm3, mocy  2,2 kW (przy 6250 obr/min) i mo-
mencie obrotowym 3,5 Nm (przy 5000 obr/min), 

– skrzynia biegów: automatyczna, 
– długość/szerokość/wysokość: 1,855 m / 0,730 m / 1,170 m, 
– rozstaw osi: 1365 mm, 
– wysokość siedzenia: 0,82 m, 
– masa własna: 105 kg, 
– rozmiar opon: przód 120/70-12″, tył 130/70-12″, 
– hamulec przedni tarczowy z tarczą typu Wave, z dwutłoczko-

wym zaciskiem pływającym, 
– hamulec tylny bębnowy, 
– przewody hamulcowe w oplocie stalowym. 
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Pojazd użyty do badań był w bardzo dobrym stanie technicz-
nym.  

Do pomiaru opóźnienia pojazdu hamowanego wykorzystano 
opóźnieniomierz CL170 produkcji Zakładu Elektroniki Pomiarowej 
Wielkości Nieelektrycznych w Markach. Widok pojazdu 
z zamontowanym urządzeniem pomiarowym pokazano na rysun-
ku 1. Masa pojazdu przygotowanego do badań wraz z kierującym 
wynosiła 190 kg. 

 

 
Rys. 1. Widok motoroweru z zamontowanym urządzeniem pomia-
rowym. 

 
Próby hamowania wykonano na suchych, równych i płaskich 

nawierzchniach: asfaltowej, szutrowej i wykonanej z betonowej 
kostki brukowej. Widok nawierzchni poszczególnych odcinków 
badawczych pokazano na rysunkach 2, 3 i 4. 

 

 
Rys. 2. Widok nawierzchni asfaltowej odcinka badawczego. 

 

 
Rys. 3. Widok nawierzchni szutrowej odcinka badawczego. 

 
 

 
Rys. 4. Widok nawierzchni odcinka badawczego wykonanej z beto-
nowej kostki brukowej. 

3. PRZEBIEG BADAŃ I WYNIKI POMIARÓW 

W artykule zostały przedstawione wyniki pomiarów wykona-
nych dla dwóch prędkości początkowych 30 km/h i 50 km/h oraz 
trzech sposobów hamowania motorowerem: hamulcem przednim, 
hamulcem tylnym i obydwoma jednocześnie. W trakcie prób reje-
strowano przebieg wzdłużnego opóźnienia motoroweru w czasie. 
Prędkości początku hamowania określano na podstawie prędko-
ściomierza pojazdu, zdając sobie jednocześnie sprawę z dokładno-
ści tego przyrządu.  

W regulaminie nr 13 EKG ONZ załącznik 4 przedstawiona jest 
metoda obliczania średniego w pełni rozwiniętego opóźnienia 
(MFDD). Do jego obliczenia wymagany jest pomiar prędkości i drogi 
hamowania. Wyposażenie pojazdu badawczego tylko w opóźnie-
niomierz uniemożliwia skorzystanie z zależności przedstawionej 
w załączniku 4 wyżej wymienionego regulaminu. Wynika to przede 
wszystkim z trudności w określeniu dokładnej prędkości początko-
wej procesu hamowania i chwili, w której pojazd osiągnął prędkość 
równą zero. Wobec powyższego na potrzeby niniejszego artykułu 
w celu obliczenia średniego pełnego opóźnienia motoroweru otrzy-
mane wyniki w postaci przebiegu opóźnienia w czasie poddano 
całkowaniu. Do całkowania przyjęto oszacowaną chwilę zatrzyma-
nia pojazdu. Taka niedokładność w przyjętej metodzie nie wpływała 
na wyniki obliczonej wartości średniego pełnego opóźnienia. Otrzy-
many przebieg prędkości w czasie w fazie pełnego hamowania 
zbliżony jest do liniowego. Aproksymując go liniowo w zakresie od 
0,1 do 0,8 prędkości początkowej (co jest zgodne z ww. regulami-
nem) obliczono średnie opóźnienie w fazie pełnego hamowania.  Na 
rysunku 5 zobrazowano graficznie przyjętą metodę opracowania 
wyników. 

 

 
Rys. 5. Graficzna prezentacja przyjętej metody opracowania wyni-
ków. 
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3.1. Hamowanie hamulcem przednim 

Poniżej przedstawiono przykładowe przebiegi opóźnienia moto-
roweru w czasie hamowania tylko hamulcem koła przedniego. Ze 
względu na to, że podczas hamowania na nawierzchni szutrowej 
dochodziło do natychmiastowego zablokowania koła przedniego 
i utraty stateczności kierunkowej motoroweru, wyniki z tych prób nie 
zostaną przedstawione.  

Na rysunku 6 zaprezentowano przebiegi hamowania na dwóch 
rodzajach nawierzchni dla prędkości początkowej 30 km/h. Na 
rysunku 7 zaprezentowano przebiegi hamowania na dwóch rodza-
jach nawierzchni dla prędkości początkowej 50 km/h. Przedstawio-
ne na wykresach przebiegi zmian opóźnienia należy traktować jako 
poglądowe. Na ich podstawie porównywać można jedynie wartości 
opóźnień w fazach pełnego hamowania. Ze względu na wykorzy-
stywaną aparaturę pomiarową nie udało się precyzyjnie ustalić 
chwili rozpoczęcia hamowania, w związku z tym poniższe wykresy 
nie mogą stanowić podstawy do analizy procesu narastania opóź-
nienia hamowania. 

 

 
Rys.6. Przykładowy przebieg opóźnienia w czasie dla prędkości 
początkowej 30 km/h. 

 

 
Rys.7. Przykładowy przebieg opóźnienia w czasie dla prędkości 
początkowej 50 km/h. 
 

Zestawienie wyników badań dla dwóch prędkości początko-
wych hamowania zamieszczono w tabeli 1. Należy zwrócić uwagę, 
że podane wartości prędkości początkowych mają charakter orien-
tacyjny. Wyniki obliczeń prędkości na podstawie przebiegów opóź-
nienia dały inne wartości prędkości początkowych hamowania, niż 
te wynikające ze wskazań prędkościomierza. Odpowiednio dla 
wskazań 50 km/h było to średnio 43 km/h, dla 30 km/h – 25 km/h. 
W tabelach pozostawiono jednak wartości wynikające ze wskazań 
prędkościomierza. 

Po wykonanych próbach hamowania na nawierzchni asfaltowej 
nie zaobserwowano żadnych wyraźnych śladów pozostawionych na 
jezdni przez oponę koła hamowanego. W czasie badań wielokrot-

nie, zwłaszcza w końcowej fazie hamowania, dochodziło do podnie-
sienia koła tylnego pojazdu. Takie zjawisko wprowadzało nieko-
rzystne z punktu widzenia badania zakłócenia w pomiarze opóźnie-
nia. W związku z tym prób tych nie wzięto do dalszej analizy. Należy 
mieć jednak świadomość, że takie zachowanie motoroweru w wa-
runkach hamowania panicznego może mieć miejsce i przy niedo-
świadczonym kierującym doprowadzić do przewrócenia pojazdu. 

 
Tab. 1. Parametry hamowania motoroweru z użyciem jedynie ha-

mulca przedniego 

Nawierzchnia 
Prędkość 

początkowa 
[km/h] 

Średnie opóźnienie przy 
pełnym hamowaniu 

[m/s2] 

Szerokość śladu 
hamowania 

[m] 

asfalt 
30 8,8÷9,2 - 

50 9,5÷9,9 - 

betonowa 
kostka 

brukowa 

30 5,9÷6,8 0,065 

50 2,2÷3,6 0,065 

 
Odmienne obserwacje miały miejsce po próbach hamowania 

przeprowadzonych na nawierzchni wykonanej z betonowej kostki 
brukowej. Dla obydwu prędkości początkowych zaobserwowano 
wyraźne, dobrze wysycone ślady hamowania o szerokości 0,065 m 
(przedstawione na rysunku 11). W każdej próbie hamowania 
z prędkości 30 km/h ujawniono ślady hamowania o długościach 
1,70÷2,38 m. Dla hamowania z prędkości 50 km/h w niektórych 
próbach ujawniono ślady o długości w przedziale 0,7÷2,35 m. Nie 
zaobserwowano natomiast różnic w szerokości śladu w zależności 
od prędkości początkowej prób. W czasie hamowania nie dochodzi-
ło do podniesienia tylnego koła pojazdu, tak jak to miało miejsce na 
nawierzchni asfaltowej. Charakterystycznym było natomiast zacho-
wanie kierującego. We wszystkich próbach naciskał on dynamicznie 
dźwignię hamulca, po czym po zablokowaniu koła chwilowo zmniej-
szał siłę nacisku na hamulec. Widać to wyraźnie w przebiegach 
opóźnienia – rys. 7. Skutkiem takiego zachowania były znacznie 
mniejsze średnie wartości opóźnienia uzyskiwane w zasadniczej 
fazie hamowania – tab. 1. 

3.2. Hamowanie hamulcem tylnym 

Poniżej przedstawiono przykładowe przebiegi opóźnienia moto-
roweru w czasie hamowania tylko hamulcem koła tylnego. Na ry-
sunku 8 zaprezentowano przebiegi hamowania na trzech rodzajach 
nawierzchni, dla prędkości początkowej 30 km/h. Na rysunku 9 
zaprezentowano przebiegi hamowania na trzech rodzajach na-
wierzchni dla prędkości początkowej 50 km/h. Podobne jak po-
przednio przebiegów tych nie można traktować jako porównania 
przebiegu procesu narastania opóźnienia, gdyż wykorzystana apa-
ratura nie pozwoliła na precyzyjne ustalenie chwili rozpoczęcia 
hamowania. 

 

 
Rys.8. Przykładowy przebieg opóźnienia w czasie dla prędkości 
początkowej 30 km/h. 
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Rys.9. Przykładowy przebieg opóźnienia w czasie dla prędkości 
początkowej 50 km/h. 

 
Zestawienie wyników badań dla dwóch prędkości początko-

wych hamowania zamieszczono w tabeli 2. 
 

Tab. 2. Parametry hamowania motoroweru z użyciem jedynie ha-
mulca tylnego 

Nawierzchnia 
Prędkość 

początkowa 
[km/h] 

Średnie opóźnienie przy 
pełnym hamowaniu 

[m/s2] 

Szerokość śladu 
hamowania 

[m] 

asfalt 
30 4,0÷4,1 0,035 

50 3,7÷3,8 0,035 

betonowa 
kostka 

brukowa 

30 3,5÷4,0 0,04 

50 3,0÷3,3 0,04 

szuter 
30 2,1÷2,2 0,075 

50 2,4÷2,5 0,075 

 
Po wykonanych próbach hamowania na nawierzchni asfaltowej 

zaobserwowano ślady hamowania szerokości 0,035. W większości 
prób ślady hamowania były słabo wysycone, a w kilku w ogóle nie 
udało się ich ujawnić, pomimo tego, że uzyskane wówczas opóź-
nienia było zbliżone do uzyskanych w pozostałych próbach. Ponad-
to nie dało się zauważyć, aby długości ujawnionych śladów hamo-
wania były funkcją prędkości początkowej procesu hamowania. 
Przykładowo dla prędkości początkowej 30 km/h ujawniono ślady 
o długościach 0,56÷0,88 m, a dla 50 km/h były to długości 
w przedziale 6,43÷8,39 m. Przykładowy widok śladu hamowania na 
nawierzchni asfaltowej pokazano na rysunku 10. 

 

 
Rys. 10. Widok śladu hamowania koła tylnego na nawierzchni 
asfaltowej. 

 
Po wykonanych próbach hamowania na nawierzchni wykona-

nej z betonowej kostki brukowej zaobserwowano ślady hamowania 
o szerokościach 0,04 m. Średnia długość ujawnionych śladów 
hamowania wynosiła około 4,5 m dla prędkości początkowej 

30 km/h i 15 m dla prędkości początkowej 50 km/h. Przy większych 
prędkościach w większości przypadków ślady hamowania były 
słabo wysycone. Na rysunku 11 przedstawiono dwa ślady hamowa-
nia uzyskane na nawierzchni wykonanej z betonowej kostki bruko-
wej. Górny ślad powstał podczas hamowania tylko kołem przednim, 
a dolny podczas hamowania tylko kołem tylnym. Z łatwością można 
zaobserwować, że ślad pozostawiony przez koło przednie ma więk-
szą szerokość i jest lekko łukowaty, natomiast koło tylne pozostawi-
ło ślad wyraźnie węższy, słabiej wysycony i przebiegający prostoli-
niowo. 

 
Rys.11. Widok śladu hamowania kołem przednim (górny) i kołem 
tylnym (dolny) na nawierzchni wykonanej z betonowej kostki bruko-
wej. 

 
Po wykonanych próbach hamowania na nawierzchni szutrowej 

zaobserwowano ślady hamowania o szerokościach 0,075 m. Śred-
nia długość ujawnionych śladów hamowania wynosiła około 5,2 m 
dla prędkości początkowej 30 km/h i 19 m dla prędkości początko-
wej 50 km/h. Wskazać należy, że o ile miejsce końca śladu było 
łatwe do ujawnienia, o tyle wskazanie jego początku było bardzo 
trudne i zależało w znacznym stopniu od jego głębokości. Powierz-
chowny (płytki) początek śladu pokrywał się z fakturą drogi, co 
niejednokrotnie uniemożliwiało ocenę, czy jest to ślad hamowania, 
czy jeszcze ślad toczenia koła. Przykładowy widok śladu hamowa-
nia na nawierzchni szutrowej pokazano na rysunku 12. 

 

 
Rys.12. Widok śladu hamowania na nawierzchni szutrowej. 

 
Na żadnej z nawierzchni nie zaobserwowano różnic w szero-

kości śladu w zależności od prędkości początkowej próby. 

3.3. Jednoczesne hamowanie hamulcem przednim i tylnym 

Poniżej przedstawiono przykładowe przebiegi opóźnień moto-
roweru w czasie jednoczesnego hamowania hamulcami kół przed-
niego i tylnego. Na rysunku 13 zaprezentowano przebiegi hamowa-
nia na trzech rodzajach nawierzchni dla prędkości początkowej 
30 km/h. Na rysunku 14 zaprezentowano przebiegi hamowania na 
trzech rodzajach nawierzchni dla prędkości początkowej 50 km/h. 
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Rys.13. Przykładowy przebieg opóźnienia w czasie dla prędkości 
początkowej 30 km/h. 

 

 
Rys.14. Przykładowy przebieg opóźnienia w czasie dla prędkości 
początkowej 50 km/h. 

 
Zestawienie wyników badań dla dwóch prędkości początko-

wych hamowania zamieszczono w tabeli 3. 
 
Tab. 3. Parametry hamowania motoroweru z użyciem hamulca 

przedniego i tylnego 

Nawierzchnia 
Prędkość 

początkowa 
[km/h] 

Średnie opóźnienie przy 
pełnym hamowaniu 

[m/s2] 

Szerokość śladu 
hamowania 

[m] 

asfalt 
30 9,3÷9,7 - 

50 9,7÷10,0 - 

betonowa 
kostka 

brukowa 

30 7,9÷8,6 0,040÷0,065 

50 8,3÷8,7 0,040÷0,065 

szuter 
30 4,3÷5,6 0,075 

50 4,8÷5,2 0,075 

 
Po wykonanych próbach hamowania na nawierzchni asfaltowej 

nie zaobserwowano śladów hamowania, pomimo tego, iż spodzie-
wano się śladów od zablokowanego tylnego koła. W trakcie hamo-
wania dochodziło do odciążenia tylnego koła. Zatem siła nacisku 
opony na nawierzchnię była zbyt mała, aby dochodziło do istotnego 
ścierania bieżnika. W trakcie przeprowadzonych prób często do-
chodziło do uniesienia koła tylnego w końcowej fazie hamowania. 
W trakcie hamowania nie odnotowano natomiast tendencji do blo-
kowania koła przedniego, pomimo używania maksymalnej możliwej 
siły nacisku na dźwignię hamulca przez kierującego. 

Po wykonanych próbach hamowania na nawierzchni wykona-
nej z betonowej kostki brukowej zaobserwowano, że blokowanie 
koła tylnego następowało w początkowym etapie próby, natomiast 
ewentualne zablokowanie koła przedniego miało miejsce w końco-

wym etapie hamowania. Ślady hamowania koła tylnego miały sze-
rokość 0,040 m, a koła przedniego 0,065 m. Dla prędkości począt-
kowej 30 km/h zaobserwowano krótkie, około 40 centymetrowe, 
ślady pozostawione przez koło przednie. Dla prędkości 50 km/h 
ślady pozostawione przez koło przednie sięgały nawet 2 metrów 
długości. Średnia długość śladów hamowania dla prędkości począt-
kowej 30 km/h wynosiła 1,57÷2,56 m, a dla 50 km/h były to długości 
w przedziale 5,93÷6,40 m. 

Po wykonanych próbach hamowania na nawierzchni szutrowej 
zaobserwowano na drodze, analogicznie jak dla prób hamowania 
tylko hamulcem koła tylnego, ślady hamowania szerokości 0,075 m 
powstałe w wyniku tarcia opon o nawierzchnię. O ile blokowanie 
koła tylnego następowało w początkowym etapie próby, to do blo-
kowania koła przedniego dochodziło w końcowym etapie hamowa-
nia. Ślad współpracy koła przedniego z nawierzchnią można było 
wyodrębnić tylko w obszarze między osiami kół zatrzymanego 
pojazdu. Dokonane pomiary szerokości śladów hamowania koła 
przedniego i tylnego z tej samej próby hamowania wykazały, że 
mają one tą samą wartość, pomimo różnej szerokości zamontowa-
nych na pojeździe opon. Oględziny samych śladów hamowania, 
w tych przypadkach w których ślady nachodziły na siebie, po od-
stawieniu motoroweru nie pozwalały na ustalenie, czy hamowanie 
realizowane było jednym hamulcem czy obydwoma. Średnia dłu-
gość ujawnionych śladów hamowania wynosiła około 2,1m dla 
prędkości początkowej 30 km/h. W próbach przy prędkości począt-
kowej 50km/h autorzy nie byli w stanie ustalić całkowitej długości 
śladów hamowania. Może to wynikać z ostrożniejszego podejmo-
wania hamowania, gdyż kierujący nie chciał doprowadzić do bloko-
wania koła przedniego, co przekładałoby się na szybką utratę sta-
bilności pojazdu. Ta teza znajduje potwierdzenie w wartościach 
średniego opóźnienia, które są mniejsze dla prędkości początko-
wych 50 km/h niż dla prędkości początkowych 30 km/h. Dla tych 
prób odciążenie koła tylnego powodowało spłycenie śladu, który był 
trudno identyfikowalny. 

PODSUMOWANIE 

W powyższym artykule przedstawiono wyniki próby badaw-
czych wykonywanych na trzech rodzajach nawierzchni: asfaltowej, 
szutrowej i wykonanej z betonowej kostki brukowej. Ostatnia wy-
mieniona nawierzchnia była w niewielkim stopniu zanieczyszczona 
piachem, który w procesie technologicznym jej układania stanowi 
wypełnienie pomiędzy poszczególnymi kostkami betonowymi. Na-
wierzchnia ta celowo była niepozamiatana, aby wartości opóźnień 
osiągane podczas badań odpowiadały wartościom możliwym do 
uzyskania w rzeczywistych warunkach drogowych. 

Przeprowadzone próby hamowania dały rezultaty odpowiada-
jące spodziewanym wynikom, zarówno co do ich charakteru ilo-
ściowego, jak i jakościowego. 

Przedstawione w artykule wyniki badań wymagają jednak do-
datkowego komentarza. Próby hamowania wykonano z wykorzysta-
niem pojazdu w pełni sprawnego technicznie, wyposażonego w 
bardzo dobry (jak na standardy motorowerów) układ hamulcowy. 
Uczestniczący w badaniach kierujący posiadał uprawnienia i wielo-
letnie doświadczenie w prowadzeniu pojazdów jednośladowych  
i uczestniczył w wielu kursach doskonalenia techniki jazdy motocy-
klem. Dodatkowo rozpoczynał on hamowania w wybranej przez 
siebie chwili i nie wynikała ona z sytuacji zagrożenia. Takie zesta-
wienie gwarantowało uzyskanie wysokich wartości opóźnień hamo-
wania, przy zachowaniu bezpieczeństwa kierującego podczas 
każdej z prób. Nie będzie błędem twierdzenie, że na pewno istnieje 
liczna grupa użytkowników motorowerów, która poruszając się po 
drogach publicznych nie posiada adekwatnych umiejętności w 
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zakresie techniki jazdy jak i pojazdu o porównywalnym stanie tech-
nicznym. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na fakt, że pew-
ną część motorowerów jeżdżących w Polsce stanowią pojazdy o 
niskiej jakości wykonania i wątpliwym stanie technicznym, a ich 
kierujący nie posiadają uprawnień kategorii AM, A1, A2 lub A. Za-
tem paniczne hamowanie w sytuacji zagrożenia może być ich 
pierwszym takim manewrem w życiu. Powyższe argumenty prowa-
dzą do wniosku, że wartości opóźnień osiągane w rzeczywistych 
warunkach drogowych mogą być mniejsze od przedstawionych 
w niniejszym artykule. 

Przedstawione w artykule wartości osiąganych opóźnień ha-
mowania, szerokości i długości oraz wysycenie śladów hamowania 
dla różnych technik hamowania, mogą posłużyć do analizy zdarzeń 
drogowych. Należy jednak zaznaczyć, że po analizie śladów hamo-
wania uzyskanych w trakcie prób na nawierzchni szutrowej stwier-
dzono, że na miejscu ewentualnego zdarzenia drogowego ujawnie-
nie całych śladów hamowania może być niemożliwe. Zatem długość 
ujawnionych śladów może prowadzić do błędnych wniosków doty-
czących prędkości początkowej pojazdu. 
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Research of moped motorbike braking process  
on different dry surfaces 

The paper presents the results of the moped braking pro-

cess on different dry surfaces: asphalt, gravel and made of 

concrete paving. Researches were conducted to identify pos-

sible to obtain moped deceleration. Attempts were made for 

the two initial speeds: 30 and 50 km/h and for the three vari-

ants of braking: only front brake, only rear brake and front 

and rear brake at the same time. Authors made about 200 

braking tests. Researches were performed during good 

weather conditions, using moped in good condition. Measur-

ing equipment accounted Decelerometer CL170, which al-

lowed for archiving measured parameters. The paper pre-

sents graphs of moped delay in time for different brake vari-

ants and initial speeds. Designated delay values may be use-

ful in the analysis of road accidents. 
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