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Streszczenie rozprawy w języku polskim:

W pracy została pnedstawiona koncepcja metodyki powypadkowych badań technicznych

pojazdÓw w aspekcie rekonstrukcji wypadkÓw drogowych oraz analiza problemu dotyczqcego

uszkodzeń mogqcych wystqpić w układach hamulcowych podczas intensywnego hamowania.

omÓwiona W pracy analiza metodyki powypadkowych badań technicznych zawiera rzeczywiste

przykłady oględzin pojazdÓw biorqcych udział w zderzeniach drogowych.



Przeprowadzono szereg badań drogowych procesu hamowania samochodu osobowego na
rÓżnych nawierzchniach (gruntowej, asfaltowej suchej i mokĘ oraz płycie poślizgowa

o grubości warstwy wody około 2 mm), W trakcie ktÓrego wystqpiła awaria układu
hamulcowego.

Wykonano rÓwnież szereg badań stanowiskowych procesu hamowania samochodu
w trakcie, ktÓrego wystqpiła niesprawnoŚć układu hamulcowego.

Wyniki przeprowadzonych badań drogowych i stanowisk będq mogły zostać wykorzystane
przez biegłych sqdowych i rzeczoznawcÓw samochodowych W trakcie analizowania
i opracowywania opinii techniczno _ kryminalistycznej dla policji, prokuratur, sqdÓw z zakresu
e ks pe rty zy i re ko n str u kcj i w y p a d kÓw d rog owy ch.

Na podstawie pneprowadzonych innowacyjnych badań wyznaczono wspÓłczynnik fr

niesprawności (nieszczelności) układu hamulcowego. W pojazdach biorqcych udział
w wypadkach drogowych, w ktÓrych wykryto awarię (uszkodzenie, rozszczelnienie układu
hamulcowego) należy podczas wyznaczania wartości opÓźnienia hamowania uwzględnić

Wyznaczony doświadczalnie wspÓłczynnik f , niesprawności układu hamulcowego.

Streszczenie rozprawy w języku angielskim:

The paper presents the concept of the methodology of post-accident technical vehicle fesfs rn

the aspect of road accident reconstruction and the analysis of the problem concerning damages
that may occur in braking systems during intensive braking.
The analysis of the methodology of post-accident technicalfesfs discussed in this work contains
real examples of vehicle inspections taking pań in road collisions,

A number of road tesfs of the car brakrng process were caried out on various surfaces (ground,

dry and wet bitumen and a sliding plate with a water layer thickness of about 2 millimetres),
during which a brake system failure occurred.

A number of bench fesfs of the car braking process were canied out duing which the braking
system failed. Obtained results of measurements of car braking forces in a vehicle control
station using the quasi-static method with efficient and inefficient braking sysfem have been
included in this work.

The results of road tesfs and positions will be able to be used by forensic experfs and car
expefts while analyzing and developing technical-forensic opinions for the police, prosecutors,

coutts in the field of expeftise and reconstruction of road accidents.
On the basis of conducted innovative fests, fhe disability (leakage) ratio of the braking system
was determined. ln vehicles involved in road accidents in which a failure has been detected
(damage, brake system failure), the braking rate of the braking sysfem determined during the
braking deceleration shall be taken into account.
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