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W artykule przedstawiono wyniki pomiaru opóźnienia hamowania samochodu osobowego podczas manewru awaryjnego hamowania w 
ruchu prostoliniowym, przy uwzględnieniu różnych zmiennych. Badania przeprowadzono na jezdni asfaltowej o różnym stopniu zawilgocenia 
(tj. na asfalcie suchym i mokrym), przy zmiennym obciążeniu pojazdu oraz z wykorzystaniem układu ABS i bez niego 

 

WSTĘP 

Układ hamulcowy jest jednym z podstawowych układów wpły-
wających na bezpieczeństwo czynne  pojazdów. W ostatnich latach 
można zaobserwować dynamiczny rozwój technologii zwiększają-
cych skuteczność jego działania, a także ograniczających wpływ 
czynnika ludzkiego na możliwość uniknięcia sytuacji niebezpiecz-
nych w ruchu drogowym. Układy przeciwblokujące (ABS) są już ele-
mentem obowiązkowego wyposażenia nowoczesnych pojazdów, co-
raz częściej w wyposażeniu podstawowym oferowane są systemy 
wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania. Obecnie najbar-
dziej zaawansowanymi wydają się być te systemy, które w krytycznej 
sytuacji przejmują kontrolę nad pojazdem i rozpoczynają awaryjny 
manewr hamowania. Istotnym dla zwiększenia poziomu bezpieczeń-
stwa w tym aspekcie jest również ogumienie pojazdu. W tym obsza-
rze można również zaobserwować postęp technologiczny. Zgodnie z 
zamierzeniem konstruktorów zadaniem wprowadzonych innowacji 
jest ograniczenie czasu hamowania i skrócenie drogi niezbędnej do 
zatrzymania pojazdu. 

W procesie rekonstrukcji wypadku drogowego analiza procesu 
hamowania (jeżeli było realizowane) jest kluczowym dla określenie 
początkowej prędkości pojazdu. Należy jednak zaznaczyć, że może 
być ona obarczona istotnym błędem [1,2]. Pomijając obiektywny pro-
blem związany ujawnieniem śladów hamowania (w przypadku pojaz-
dów wyposażonych w układ ABS mogą one powstawać, lecz trudno 
je zauważyć i udokumentować) można wskazać, że wykorzystywany 
przez biegłych w praktyce, uproszczony model matematyczny [3,4], 
nie uwzględnia pewnych zmiennych – związanych chociażby z ro-
dzajem zastosowanych w pojeździe systemów bezpieczeństwa,  ob-
ciążeniem pojazdu, temperaturą lub zmianą temperatury elementów 
układu tribologicznego (tarcza hamulcowa – klocek hamulcowy, 
opona – nawierzchnia) i jakością tych elementów. Wykorzystywany 
model matematyczny umożliwia określenie jedynie wartości maksy-
malnej opóźnienia jakie można uzyskać na danej nawierzchni (okre-
ślony w literaturze w pewnych przedziałach, z których wartości przyj-
mowane są często w sposób dowolny). W analizie nie uwzględnia się 
natomiast minimalnej wartości opóźnienia hamowania, jaką powinny 
uzyskiwać  w próbie drogowej pojazdy uznane za „sprawne technicz-
nie” - w świetle wymagań określonych przepisami prawnymi [5]. Z 
uwagi na powyższe wydaje się że najbardziej właściwym jest prze-
prowadzenie badania opóźnienia hamowania na miejscu wypadku. 
Bardzo często zdarza się, że jest to jednak niemożliwe z uwagi na 
uszkodzenia powypadkowe pojazdu. W niektórych przypadkach - w 
praktyce - nie można uniknąć zatem błędu oszacowania prędkości 
początkowej, które wynikają z konieczności przyjęcia w analizie pew-
nych założeń. Świadomość biegłych na temat wpływu wybranych 

czynników na parametry dynamiczne pojazdu może wpłynąć na 
zmniejszenie jego wartości.     

W pracy przedstawiono wyniki badań polegających na pomiarze 
opóźnienia hamowania samochodu osobowego podczas manewru 
awaryjnego hamowania w ruchu prostoliniowym, przy uwzględnieniu 
różnych zmiennych. Badania przeprowadzono na jezdni asfaltowej o 
różnym stopniu zawilgocenia (tj. na asfalcie suchym i mokrym), przy 
zmiennym obciążeniu pojazdu oraz z wykorzystaniem układu ABS i 
bez niego. 

1. METODYKA BADAŃ 

Badania wykonano na prostym i poziomym odcinku drogi o na-
wierzchni asfaltowej, znajdującej się na terenie Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej w Lublinie. Nawierzchnia jezdni była w bardzo dobrym 
stanie, bez ubytków i nierówności. Temperatura powietrza w trakcie 
badań wynosiła około 100C. Badania podzielono na dwa etapy. Wy-
konano pomiary w trakcie słonecznego dnia, w trakcie których na-
wierzchnia jezdni była sucha. W drugim etapie badania prowadzono 
podczas padającego deszczu (o niewielkim natężeniu) - w trakcie 
tego badania jezdnia była mokra, a na jej nawierzchni nie było kałuż. 
Podczas każdego z etapów wykonano pomiary opóźnienia hamowa-
nia i czasu hamowania realizowanego z prędkości początkowej 60 
km/h (określonej na podstawie wskazań prędkościomierza) – aż do 
zatrzymania pojazdu. Uwzględniano następujące zmienne i ich kom-
binacje: 
– hamowanie na suchej i mokrej nawierzchni jezdni, 
– hamowanie z wykorzystaniem układu ABS i bez niego, 
– hamowanie pojazdu obciążonego masą samego kierowcy (ok. 80 

kg) oraz obciążonego masą kierowcy i trzech dorosłych pasaże-
rów (ok. 300 kg). 

 
W badaniach wykorzystano samochód osobowy marki Seat To-

ledo, którego masa własna wynosiła 1220 kg. Samochód wyposa-
żony był w hamulce tarczowe na obu osiach oraz opony letnie, któ-
rych głębokość bieżnika wynosiła około 3mm. W trakcie każdego 
etapu badań utrzymywano stałe ciśnienie w oponach. Wynosiło ono 
2,1 bar. System ABS był wyłączany poprzez usunięcie bezpiecznika 
zabezpieczającego układ. Do rejestracji opóźnienia hamowania wy-
korzystano urządzenie Merex, wyposażone w czujniki przyspieszenia 
działające w technologii MEMS. Częstotliwość próbkowania wynosiła 
10 Hz, a rozdzielczość pomiarowa 0,01 m/s2. 

2. WYNIKI BADAŃ 

Wyniki badań zilustrowano za pomocą wykresów przedstawiają-
cych przebieg opóźnienia w czasie dla poszczególnych prób hamo-
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wania (rysunek 1). Na każdym z wykresów przedstawiono  wynik każ-
dej z trzech prób trakcyjnych wykonywanych dla każdej z kombinacji 
zmiennych. Prezentując wyniki parametrów przyjęto następujący 
sposób kodowania: kod składający się z trzech cyfr, opisany np. jako 
„test 1.1.1”, gdzie: 
– pierwsza cyfra kodu opisuje status wykorzystania systemu ABS: 

„1” - oznacza, że badania były przeprowadzone z włączonym sys-
temem ABS, „2” - oznacza badania bez wykorzystania systemu 
ABS.  

– druga cyfra kodu opisuje rodzaj nawierzchni: „1” - oznacza bada-
nia na suchej nawierzchni, „2” oznacza badania na mokrej na-
wierzchni.  

– trzecia cyfra kodu opisuje stan obciążenia pojazdu  -„1” oznacza 
badania bez obciążenia, „2” - oznacza badania z obciążeniem.  
 
Oznaczenie „Test 1.1.1” oznacza zatem badanie przy włączo-

nym systemie ABS, na suchej nawierzchni, bez obciążenia.  
Na podstawie uzyskanych wyników badań określono wartość 

maksymalnego opóźnienia hamowania amax uzyskanego w każdej z 

trzech realizowanych prób pomiarowych. Na podstawie tych wartości 
obliczono wartość średnią opóźnienia maksymalnego āmax i jej odchy-
lenie standardowe σamax. Określono również czas hamowania t. W 
oparciu o elementarną zależność obliczono wartość opóźnienia śred-
niego dla poszczególnych prób aśr orazi jej wartość średnią  āśr. 

Podczas hamowania awaryjnego z wykorzystaniem systemu 
ABS, na suchej nawierzchni i bez obciążenia (test 1.1.1) wartość amax 
zawierała się w przedziale od 8,50 m/s2 do 8,59 m/s2. Wartość āmax 
wynosiła 8,53 m/s2, a odchylenie standardowe 0,04 m/s2. Średnie 
opóźnienie hamowania āśr miało wartość 5,66 m/s2. Podczas hamo-
wania awaryjnego z wykorzystaniem systemu ABS na suchej na-
wierzchni i z obciążeniem (test 1.1.2) wartość amax zawierała się w 
przedziale od 8,29 m/s2 do 8,87 m/s2. Wartość āmax wynosiła 8,60 
m/s2, a odchylenie standardowe 0,24m/s2. Średnie opóźnienie hamo-
wania āśr miało wartość 5,25 m/s2. Podczas hamowania awaryjnego 
z wykorzystaniem systemu ABS, na mokrej nawierzchni i bez obcią-
żenia (test 1.2.1) wartość amax zawierała się w przedziale od 7,48 m/s2 
do 7,70 m/s2. Wartość āmax wynosiła 7,72 m/s2, a odchylenie standar-
dowe 0,09m/s2. Średnie opóźnienie hamowania āśr miało wartość 

 
Rys. 1. Ilustracja graficzna wyników badań 
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5,30 m/s2. Podczas hamowania awaryjnego z wykorzystaniem sys-
temu ABS, na mokrej nawierzchni z obciążeniem (test 1.2.2) wartość 
amax zawierała się w przedziale od 7,39 m/s2 do 7,66 m/s2. Wartość 
āmax wynosiła 7,56 m/s2, a odchylenie standardowe 0,11 m/s2. Śred-
nie opóźnienie hamowania āśr miało wartość 5,41 m/s2. Podczas ha-
mowanie awaryjnego bez wykorzystania systemu ABS, na suchej na-
wierzchni i bez obciążenia (test 2.1.1) wartość amax zawierała się w 
przedziale od 6,37 m/s2do 6,90 m/s2. Wartość āmax wynosiła 6,79 
m/s2, a odchylenie standardowe 0,08m/s2. Średnie opóźnienie hamo-
wania āśr miało wartość 4,79 m/s2. Podczas hamowania awaryjnego 
bez wykorzystania systemu ABS, na suchej nawierzchni i z obciąże-
niem (test 2.1.2) wartość amax zawierała się w przedziale od 7,03 m/s2 
do 7,23 m/s2. Wartość āmax wynosiła 7,14 m/s2, a odchylenie standar-
dowe 0,08m/s2. Średnie opóźnienie hamowania āśr miało wartość 
4,71 m/s2. Podczas hamowania awaryjnego bez wykorzystania sys-
temu ABS, na mokrej nawierzchni i bez obciążenia (test 2.2.1) war-
tość amax zawierała się w przedziale od 7,94 m/s2 do 8,19 m/s2. War-
tość āmax wynosiła 8,03 m/s2, a odchylenie standardowe 0,13m/s2. 
Średnie opóźnienie hamowania āśr miało wartość 5,30 m/s2. Podczas 
hamowania awaryjnego bez wykorzystania systemu ABS, na mokrej 
nawierzchni z obciążeniem (test 2.2.2) wartość amax zawierała się w 
przedziale od 7,8 m/s2do 8,03 m/s2. Wartość āmax wynosiła 7,94 m/s2, 
a odchylenie standardowe 0,01m/s2. Średnie opóźnienie hamowania 
āśr miało wartość 5,41 m/s2. Wyniki przedstawiono również w tabe-
lach 1 i 2. 
 

Tab. 1. Zestawienie wyników - suchy asfalt 

 
 

Tab. 2. Zestawienie wyników - mokry asfalt 

 

3. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ. DYSKUSJA 

Uzyskane wyniki badań potwierdzają, że tylko część uwzględ-
nionych zmiennych ma wpływ na wartość uzyskiwanego opóźnienia 
hamowania pojazdu. Wartości opóźnienia hamowania uzyskane na 
nawierzchni o różnym stopniu zawilgocenia nie potwierdziły oczywi-
stego – jak można byłoby wnioskować z uproszczonej metody sza-
cowania opóźnienia (1) – związku. Zgodnie z danymi literaturowymi 
[3] wartość współczynnika przyczepności kół μ do suchej asfaltowej 
nawierzchni zawiera się w zakresie 0,7-0,9, natomiast dla na-
wierzchni mokrej 0,5-0,7. Teoretycznie zatem na suchym asfalcie po-
jazdy mogą uzyskać opóźnienie o wartości 6,9-8,8m/s2, a na mokrym 
4,9-6,9m/s2.   

Dla przyjętych warunków, podczas padającego deszczu, uzy-
skano wartości opóźnienia mieszczące się w przedziale właściwym 
dla nawierzchni suchej. Zaznaczyć należy w tym miejscu, że odcinek 
pomiarowy posiadał nawierzchnię w bardzo dobrym stanie i od chwili 
wybudowania był w bardzo małym stopniu eksploatowany. Ponadto 
w trakcie badań jezdnia wolna była od kałuż. Takie warunki nie wpły-
wają zatem na istotne obniżenie skuteczności hamowania względem 
suchej nawierzchni. Jak można zauważyć w przypadku hamowania 
realizowanego bez układu przeciwblokującego skuteczność na mo-
krym asfalcie może być wręcz większa niż na suchym. Podczas ba-
dań opóźnienie maksymalne samochodu bez ABS w (teoretycznie) 

mniej korzystnych warunkach otoczenia miało wartość większą niż w 
(teoretycznie) lepszych (różnica o 0,8m/s2). Wartość 7,94 m/s2 opóź-
nienia na mokrym asfalcie określona w drodze eksperymentu odpo-
wiada wartości współczynnika przyczepności μ  nieznacznie powyżej 
0,8 – w metodzie teoretycznej (1). W warunkach eksperymentu nie 
zaobserwowano aby podobna zależność dotyczyła hamowania po-
jazdem wyposażonym w sprawny i działający układ przeciwblokujący 
ABS. W tym przypadku zarejestrowane opóźnienie maksymalne było 
mniejsze na mokrym asfalcie o około 1m/s2 niż na suchym. Taki wy-
nik pozwala na sformułowanie tezy, że podczas hamowania na su-
chej asfaltowej nawierzchni układ ABS pozwala na uzyskanie więk-
szego opóźnienia i skrócenie drogi hamowania. Związane może to 
być z niedopuszczeniem do nadmiernego zwiększenia temperatury 
opon podczas hamowania. W trakcie manewru awaryjnego, realizo-
wanego na suchej asfaltowej nawierzchni, bez działającego układu 
przeciw blokującego, w punkcie zetknięcia opony z nawierzchnią do-
chodzi do nadmiernego wzrostu temperatury, przez co obniża się  
wartość współczynnika przyczepności.  Na nawierzchni mokrej, na 
której nie znajdują się kałuże i „stojąca” woda, opona na styku z na-
wierzchnią jest chłodzona, przez co nie dochodzi do obniżenia war-
tości współczynnika przyczepności. Podczas hamowania na suchej 
asfaltowej nawierzchni (z prędkości początkowej 60 km/h) uzyskana 
wartość opóźnienia w samochodzie z działającym układem ABS od-
powiadała przyjęciu w metodzie teoretycznej  (1) wartości współczyn-
nika przyczepności μ z górnej granicy określonego w literaturze prze-
działu. W trakcie hamowania awaryjnego podczas którego układ ABS 
był wyłączony, uzyskana wartość maksymalnego opóźnienia odpo-
wiadała przyjęciu w metodzie teoretycznej (1) wartości współczyn-
nika przyczepności μ z dolnej granicy określonego w literaturze prze-
działu. Wyniki przeprowadzonych badań nie pozwoliły na wykazanie, 
że obciążenie pojazdu wpływa w istotny sposób na zmianę wartości 
maksymalnej opóźnienia  hamowania. Obliczona na podstawie  
czasu hamowania z prędkości początkowej wartość średniego opóź-
nienia na nawierzchni suchej była większa w przypadku pojazdu wy-
posażonego w układ ABS. Mniejszą wartość w przypadku pojazdu 
bez tego układu można powiązać z omawianym wcześniej miejsco-
wym wzrostem temperatury na styku opony z jezdnią. W warunkach 
eksperymentu na nawierzchni mokrej nie zaobserwowano wpływu 
układu przeciwblokującego na wartość uzyskiwanego opóźnienia 
średniego. 

PODSUMOWANIE 

Przeprowadzone badania pozwoliły na sformułowanie twierdze-
nia, że szacując możliwe do uzyskania opóźnienie hamowania należy 
bardzo ostrożnie podchodzić do problemu określania współczynnika 
przyczepności kół do nawierzchni. Próby realizowane na mokrej as-
faltowej nawierzchni jezdni, na której nie znajdowały się kałuże i war-
stwa wody wykazały, że maksymalna wartość opóźnienia odpowia-
dała wartości szacunkowej obliczonej według (1) przy przyjęciu war-
tości współczynnika przyczepności μ określanej przez literaturę fa-
chową - dla suchego asfaltu. W procesie odtwarzania parametrów 
ruchu pojazdów przyjęcie wartości μ określanej dla mokrej asfaltowej 
nawierzchni skutkować może zaniżeniem prędkości z jaką mógł po-
ruszać się pojazd przed rozpoczęciem manewru hamowania. Układ 
przeciwblokujący ABS umożliwia uzyskanie większych wartości 
opóźnienia maksymalnego na nawierzchni suchej w porównaniu do 
sytuacji w której podczas hamowania układ ten nie był wykorzysty-
wany. Na nawierzchni mokrej, na której nie znajdowały się kałuże i 
warstwa wody nie zaobserwowano takiej tendencji. Uwzględniona 
podczas badań masa dodatkowego ładunku nie wpływała w istotny 

a=μ·g (1) 
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sposób na obniżenie wartości uzyskiwanego podczas hamowania 
opóźnienia. 
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Vehicle’s deceleration in selected terms of motion 

Paper presents the results of measuring the deceleration 

car during emergency braking maneuver in a linear motion, 

taking into account the different variables . Testing was per-

formed on an asphalt road with different levels of moisture (ie 

. on the dry and wet asphalt ), the variable load of the vehicle, 

using the ABS system and without it. 
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