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Streszczenie rozprawy w języku po|skim: W pojazdach uznanych za zabytkowe w ramach
badań naukowych realizowanych przy wspÓłpracy Politechniki Gdańskiej oraz okręgowej Stacji
Kontroli Pojazdow, wykonano serię pomiarów za pomCIcq urzqdzeń diagnostycznych. Badania
pzeprowadzono dla grupy pojazdów współczesnych oraz dla grupy pojazdow zabytkowych w
warunkach stacji kontroli pojazdow oraz na drodze. otrzymane wyniki dotyczq pomiarow sił
hamowania, tłurnienia zawieszenia oraz opÓŹnienia hamowania samochadÓw o dopuszczalnej
masie całkowitej nie przekraczajqcej 3,5 tony. Przeprowadzono analizę porównawczq
otrzymanych wyników dla podanych dwóch grup pojazdÓw' Dla wybranych pajazdow wykonano
porÓwnanie wynikÓw badań podczas hamawania w naturulnych warunkach z wynikami
symulacji komputerowej oraz metod obliczeniowych. Na podstawie zebranych wyników
zaproponowano nawatorskq procedurę dotyczqcq badań technicznych pajazdów zabytkowych'
opracowano kancepcję metodyki badań technicznych pojazdÓw zabytkowych w stacjach
kontroli pojazdow, ktÓra Wraz z zaproponowanq procedurq jej wykonywania umożliwi
zastqpienie aktualnie obowiqzujqcego ,Badania co do zgodności z warunkami technicznymi
pojazdu zabytkowego,,. Możliwe będzie wdrożenie nowej procedury badań technicznych
pojazdów zabytkowych ptzy wykorzystaniu pomiaru opÓźnienia hamowania wraz z okrcśleniem
ogÓInego stanu technicznego pojazdu w odniesieniu do ufuorzonych nowych
stabelaryzowanych wytycznych co do dopuszczenia pojazdow do ruchu wraz z okreśIeniem
daty następnego badania technicznego oraz wprowadzania ograniczeń W sposobie
użytkow a n i a poj azdów zabytkowych.

Streszczenie rozprawy w języku angielsk|m: Gdansk University of TechnoIogy in cooperation
with District Vehicle lnspection Station in Gdansk conducted a scientific research on technical
examination procedure of historic vehicles in terms of road safety. Seles of measurements of
vehicle braking forces, braking deceleration and suspension damping were pefformed on
selected histońc passenger cars as well as on modern vehicles with permissible gross weigh
not exceeding 3.5t for comparison purposes. Iesfs were made both at the Vehicle lnspection
Station fesf sfands and in road conditions. The obtained results for those two groups of vehicles
Were compared and analyzed in detail. Additionally, a compańson of braking sysfem
pertormance in road conditions, computer simułation resu/fs and calcu|ation method resulfs was



pertormed for selected number of tested vehicles. Based on the gathered information, an
innovative methodology of technical examination of historic vehicles was developed. lt was
proposed to be implemented at Vehicle lnspection Sfafibns replacing the cunently in force
procedure "Examination of Compliance with Technical Conditions of Histońc Vehieles,'. lt might
be posslb/e to implement the new guideline for technical examination of histońc vehicles using
the brake deceleration measurements together with examination of genenl technical conditions
of historic vehicles with a reference to newly defined tabulated guidelines concerning their
admission to łoad traffic along with the date of the nert examination and rcslncfions on Use.


