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BADANIA OPÓŹNIENIA HAMOWANIA MOTOCYKLI 

 

W artykule pracy przedstawiono wyniki badań układów hamulcowych w pojazdach jednośladowych w celu wyznaczenia 

wartości liczbowych opóźnienia hamowania na suchym asfalcie, powszechnie wykorzystywane dla potrzeb rekonstrukcji wy-

padków drogowych. 

 

WPROWADZENIE 

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, począwszy od około dru-
giej połowy lat 60-tych XX wieku, obserwuje się stopniową zmianę 
przeznaczenia motocykli - z pojazdu codziennego użytku, będącego 
kiedyś najtańszym, najbardziej dostępnym źródłem transportu, do 
roli czysto rekreacyjnej a nierzadko również reprezentacyjnej, będą-
cej swoistym podkreśleniem statusu materialnego właściciela. Przy 
tego rodzaju zastosowaniach przebiegi, osiągane przez pojazdy, są 
stosunkowo niewielkie, dlatego producenci mogą sobie pozwolić – 
w dążeniu do uzyskania jak najwyższych osiągów – na zmniejsze-
nie nakładów niezbędnych dla uzyskania wysokiej trwałości i eko-
nomiki eksploatacji pojazdu. 

W związku z wymaganiami rynku, oczekującego pojazdów o 
jak najlepszych parametrach (nie tylko silnika) – konieczne jest 
pogodzenie dwóch potencjalnie sprzecznych wymagań, a zatem jak 
najwyższej mocy z jak najmniejszą masą i gabarytami. Aby to uzy-
skać, konieczne stało się zwiększanie zakresu osiąganych przez 
silniki prędkości obrotowych, co umożliwia uzyskiwanie bardzo 
dużych mocy z niewielkich objętości skokowych, rzędu 150 kW z 
jednego dm3, przy prędkościach obrotowych rzędu kilkunastu tysię-
cy obrotów na minutę, a zatem o rząd wyższych niż w przypadku 
jednostek samochodowych. Ze względu na potrzebę szybkobieżno-
ści i – jednocześnie – konieczność utrzymania prędkości i przyspie-
szeń tłoka na bezpiecznym poziomie, konieczne staje się zwiększa-
nie liczby cylindrów przy zachowaniu objętości skokowej całego 
silnika, lub zwiększanie średnicy cylindra przy zachowaniu skoku 
tłoka. Ulepszono sam silnik, układ zapłonowy, gaźnik oraz generator 
prądu. Motocykl otrzymał typową motocyklowa ramę, zupełnie 
odmienną od rowerowej, wydajne hamulce koła tylnego, a później 
przedniego, amortyzatory i wiele innych usprawnień i udogodnień. 
Wszystkie te dodatki spowodowały, że motocykle stają  się coraz 
cięższe, bardziej skomplikowane ale za to bardziej bezpieczne. 

Z pojęciem bezpieczeństwo, łączy się bezpośrednio pojęcie 
skuteczności, niezawodności, stateczności i trwałości działania 
hamulców, natomiast wygoda ich uruchamiania związana jest ściśle 
z komfortem jazdy. Hamowanie jest procesem polegającym na 
zmniejszeniu prędkości pojazdu albo jego zatrzymaniu za pomocą 
układu hamulcowego. Proces ten występuje w różnych okoliczno-
ściach drogowych, jest czynnością standardową w czasie jazdy lub 
nagłą, wymuszoną sytuacją na drodze.   

Efektywność hamowania zależy od sprawności nie tylko układu 
hamulcowego, ale także od innych układów odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo jazdy, a także od techniki hamowania. Wszystkie te 
uwarunkowania wpływają zatem na długość drogi hamowania. 

Tradycyjny motocyklowy układ hamulcowy składa się ze stero-
wanego ręcznie hamulca przedniego i niezależnego hamulca tylne-

go sterowanego nożnie. W procesie rekonstrukcji wypadku drogo-
wego z udziałem pojazdów jednośladowych dla prawidłowej oceny 
analizowanego zdarzenia często niezbędne jest ustalenie, jaka była 
możliwość hamowania pojazdu w konkretnych warunkach drogo-
wych i atmosferycznych.  

Do określenia możliwości hamowania pojazdu dla potrzeb re-
konstrukcji wypadków drogowych, niezbędna jest znajomość opóź-
nienia hamowania. Od właściwej wartości liczbowej tego parametru 
zależy, czy wyznaczona, na podstawie długości pozostawionych na 
drodze przez ten pojazd śladów hamowania, bądź blokowania, 
prędkość będzie prawidłowa. Jednoznacznie oznacza to, że w 
przypadku błędnego przyjęcia lub założenia przez biegłych, odbie-
gającej od rzeczywistej wartości  parametru opóźnienia hamowania, 
obliczona prędkość będzie odbiegać od rzeczywiście rozwijanej 
prędkości podczas wypadku. 

W  dzisiejszych czasach nastąpił wzrost obecności pojazdów 
jednośladowych na drogach a przez to również nastąpił wzrost 
zdarzeń z ich udziałem. Stąd niezbędna jest dla biegłego znajo-
mość parametrów pozwalających na przeprowadzanie rekonstrukcji 
wypadków drogowych z udziałem pojazdów jednośladowych. 

1. METODYKA I CEL PRACY 

Celem pracy było wykonanie badań układów hamulcowych w 
pojazdach jednośladowych w celu wyznaczenia wartości liczbowych 
opóźnienia hamowania, na suchym asfalcie, które wykorzystywane 
jest dla potrzeb rekonstrukcji wypadków drogowych. 

W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne dotyczące pro-
cesu hamowania, z którymi ściśle powiązane jest opóźnienie ha-
mowania, przedstawiono założenia metodyczne oraz wyniki badań 
uzyskane podczas pomiarów, które w przyszłości zostaną wykorzy-
stane przez biegłych dokonujących rekonstrukcji wypadków drogo-
wych. 

W literaturze dotyczącej wypadków drogowych brak jest aktu-
alnych danycho możliwościach opóźnienia hamowania pojazdów 
jednośladowych. Zatem podjęcie tematu opóźnienia hamowania 
motocykli było w pełni uzasadnione. 

Do badania opóźnienia hamowania pojazdów jednośladowych 
zastosowano opóźnieniomierz OP-1 ELHOS, przeznaczony do 
pomiarów i rejestracji |w czasie rzeczywistym opóźnienia w trakcie 
hamowania pojazdów. 
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Rys. 1. Opóźnieniomierz OP-1 ELHOS 

 
Dodatkowo posiada możliwość pomiaru siły nacisku na pedał 

hamulca za pomocą przeznaczonego do tego celu miernika z jed-
noczesną rejestracją tych wielkości. Urządzenie wycechowane jest 
w [m/s2] w odniesieniu do opóźnienia hamowania oraz [s] – sekun-
dach w odniesieniu do czasu. 

2. BADANIA NA STANOWISKU DIAGNOSTYCZNYM 

Przed przystąpieniem do badań rzeczywistego  opóźnienia 
hamowania przebadano układy hamulcowe motocykli na stacji 
diagnostycznej. Wszystkie motocykle przewidziane do badań pod-
dane zostały  przeglądowi technicznemu na stacji diagnostycznej. 

Skuteczność siły hamowania motocykli określano po badaniu 
na urządzeniach rolkowych z użyciem specjalnych nakładek zakła-
danych na zespoły napędowe. 

Badania miały wykazać, czy dany motocykl spełnia ustalone 
kryteria dopuszczające pojazd do ruchu po drogach publicznych. 
Warunki pomiarów na stanowisku rolkowym różnią się od występu-
jących na drodze. 

 

 
Rys. 2.  Zespół napędowy urządzenia rolkowego. 

 
Rozpoczęcie pomiaru następuje w chwili, gdy koła pojazdu 

znajdą się na rolkach urządzenia. Kolejno wykonywane są pomiary i 
obliczenia: 
– opór toczenia koła, 
– wartość siły hamowania, 
– stabilność siły hamowania, 
– wskaźnik skuteczności hamowania. 

Po badaniu na ekranie monitora prezentowane są wyniki po-
miarów sił hamowania. Na podstawie uzyskanych wyników pomia-
rów sporządza się protokoły z wykonanych badań wraz z oceną 
końcową stanu technicznego układu hamulcowego. 

Do badania wytypowano 21 motocykli reprezentujących naj-
częściej spotykane ich typy: motocykle sportowe (superbike), 

chopper, cruiser, enduro, naked-bike, skutery i dodatkowo quady.  
Wszystkie biorące udział w badaniu motocykle zostały przebadane 
na stanowisku diagnostycznym. Pomiarów skuteczności układu 
hamulcowego na stanowisku diagnostycznym dokonano przy po-
mocy nakładek naniesionych na urządzenia rolkowe. Wyniki badań 
zestawiono w tablicy1. 

 
Tab. 1. Wyniki pomiarów skuteczności układów hamulcowych na 

stanowisku diagnostycznym 

SIŁA HAMOWANIA [N] 
rozmiar 
opony 
koła 

przednie 
koło 

rozmiar 
opony 
koła 

tylne 
koło 

skuteczność 
hamowania 

%  

Motocykl 
sportowy 
(superbike) 

Honda CBR 
1000R 

120/70 
ZR 17 

9670 
190/50  
ZR17 

3160 62 

Yamaha  YZF 
R6 

120/70 
ZR 17 

9090 
180/55 
ZR 17 

3150 61 

Kawasaki ZX6R 
120/70 
ZR 17 

9530 
180/55 
ZR 17 

3185 64 

Motocykl  
chopper 

Yamaha Virago 100/90/19 6790 140/90/15 3330 41 

Yamaha Drag 
Star 

110/90/18 6670 170/80/15 3270 39 

Kawasaki VN800 130/90/16 6540 140/90/16 3190 38 

Motocykl 
cruiser 

Honda Shadow 120/90/17 6160 160/80/15 3120 37 

Honda VTX 1800 
130/70/ 

R18 
7610 

180/70 
R16 

3240 51 

Honda Goldwing 
130/70/ 

R18 
7670 

180/60/ 
R16 

3320 49 

Motocykl 
enduro 

Yamaha 
YZ45OF 

80/100/21 5200 110/90/19 1720 37 

Yamaha 
WR990S 

90/90/21 6090 150/70/18 1630 38 

YamahaWR450F 90/90/21 5390 130/90/18 1420 37 

Motocykl 
naked-bike 

Honda X11 
120/70 
ZR 17 

9920 
180/55 
ZR 17 

3970 49 

Suzuki Bandit 
600F 

120/60 
ZR 17 

9860 
160/60 
ZR 17 

3090 45 

Yamaha MT-01 
120/70 
ZR17 

9220 
190/50 
ZR17 

3050 44 

Skuter 

Aerox 130/60-13 6310 140/60-13 1740 53 

Peugeot 13 cali 6120 13 cali 1890 47 

Piagio 110/70-16 6230 140/70-16 1790 45 

Quad 

YFM 350Raptor AT 21x7 7120 AT 20x10 1550 40 

YFZ 450 AT 21x7 7210 AT 20x10 1450 41 

LTZ 400 
AT 

22x7R10 
7090 

AT 20x10 
R9 

1230 
39 

3. BADANIE OPÓŹNIENIA HAMOWANIA NA DRODZE 

Badania zostały przeprowadzone na wyznaczonym odcinku  
o nawierzchni asfaltowej suchej w stanie czystym. 

Do wytypowanych, wyżej wymienionych motocykli różnych ty-
pów, o różnej pojemności silnika, masach oraz wyposażonych w 
różne układy hamulcowe zamontowano opóźnieniomierz OP-1.  
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Rys. 3. Motocykl z zamontowanym opóźnieniomierzem  

 
Pojazd przygotowany do badań był  rozpędzany do prędkości 

30 km/h, a następnie intensywnie hamowany w warunkach: 
– za pomocą tylko przedniego hamulca, 
– za pomocą tylko tylnego hamulca, 
– za pomocą obu hamulców. 

Celem badań  było uzyskanie średnich maksymalnych opóź-
nień hamowania na wybranych do badań typach motocykli. 
W trakcie badań drogowych uzyskano wyniki przedstawione na 
rysunkach 4,5,6. 
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Rys. 4. Opóźnienie hamowania obu kół 
 

 
Rys. 5. Opóźnienie hamowania koła przedniego 

 

Rys. 6. Opóźnienie hamowania koła tylnego 

PODSUMOWANIE 

W trakcie badań przeprowadzonych w temperaturze powietrza 
7˚C i przy gruncie 4˚C stwierdzono, iż przebadane pojazdy jedno-
śladowe uzyskiwały podczas badań różne wartości opóźnienia 
hamowania. Różnorodność wyników z przeprowadzonych badań  
spowodowana jest inna konstrukcją  budowy pojazdów jednoślado-
wych i przeznaczeniem pojazdów.  

Z przeprowadzonych badań wynika, iż  największe wartości 
opóźnień na obu kołach tj. przy użyciu jednocześnie obu  hamulców 
uzyskały motocykle sportowe (superbike), z kolei najmniejsze  
wartości opóźnienia przy użyciu obu hamulców w ujęciu grupowym 
uzyskały motocykle typu enduro.  

Ponadto z przeprowadzonych badań wynika, że dla każdej z 
grup motocykli większe wartości opóźnień występowały przy hamo-
waniu  hamulcem przednim niż tylnym. Takie wyniki badań ozna-
czają, iż najbardziej skuteczne jest hamowanie motocyklem przy 
użyciu obydwu hamulców. Natomiast najmniej  skuteczne jest ha-
mowanie przy użyciu hamulca tylnego. Na większą skuteczność 
hamulca przedniego w stosunku do tylnego tylnego ma wpływ kon-
strukcja stalowa motocykli i układu hamulcowego a w szczególności 
wielkość powierzchni roboczych hamulca. 

Większa skuteczność hamulca przedniego niż hamulca tylnego 
może wynikać z zastosowania większych tarcz na kołach przednich 
niż na kołach tylnych. Oznacza to, iż budowa a w szczególności 
wielkość powierzchni roboczych hamulców ma bezpośrednie prze-
łożenie na ich skuteczność. 

Powyższe  potwierdza również fakt, iż najlepsze wyniki czyli 
największe wartości opóźnień uzyskano w motocyklach typu spor-
towego, w których na kole przednim występowały  podwójne  tarcze 
o średnicach około 320 mm a na kole tylnym pojedyncze tarcze o 
średnicach około  220 mm. 

W czasie badań opóźnienia hamowania hamulca przedniego 
motocykla sportowego przy gwałtownym użyciu jedynie hamulca 
przedniego następowało unoszenie tylnego koła nad powierzchnię 
jezdni o wartość około 1metra a w jednym przypadku przy użyciu do 
badań motocykla Honda CBR 1000 RR nastąpił obrót w kierunku 
jazdy z przewrotem do przodu. 

Świadczy to o tym, że hamowanie w sytuacjach awaryjnych (w 
przypadku zagrożenia bezpieczeństwa), jedynie przy użyciu hamul-
ca przedniego może być niebezpieczne . 

Badania dla każdej grupy motocykli, przy gwałtownym hamo-
waniu, tylko hamulcem koła tylnego powodowało odchylenie w 
kierunku bocznym.  
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Research deceleration of brake motorcycles 

The paper presents results of research braking systems in 

vehicles wheelers to determine the value of deceleration of 

brake dry asphalt, commonly used for accident reconstruc-

tion. 
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