
BADANIE UK ADÓW EBS I SRS 
SAMOCHODU CI AROWEGO

Mieczys aw Dziubi ski

Katedra Pojazdów Samochodowych, Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin, e-mail: m.dziubinski@pollub.pl

Streszczenie. W ramach pracy przeprowadzono badania samochodu ci arowego zgodnie z procedurami 
diagnostycznymi dla uk adów EBS i SRS. Na podstawie przeprowadzonych bada  i wyci gni ciu odpow-
iednich wniosków okre lono czynno ci naprawcze. Przedstawione metody wykorzystuj  popularne schematy 
programu bada .
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WST P

G ównym warunkiem uzyskania optymalnego okresu u ytkowania pojazdów jest regularna 
obs uga techniczna.

Obs uga serwisowa jest wa nym czynnikiem, aby samochód móg  wykonywa  swoje za-
dania na najwy szym poziomie niezawodno ci i przy najni szych kosztach [2,3,15,17]. Powinna 
ona zapewni  funkcjonowanie oraz mo liwo  kierowania pojazdem do nast pnego przegl du. 
Wyznacznikiem okresu mi dzyobs ugowego u wszystkich producentów jest wymiana oleju w sil-
niku. Zgodnie z odpowiednim programem obs ugi zapobiegawczej, powinna by  wykonywana po 
przebyciu przez pojazd maksymalnego dystansu, odpowiedniego dla typu silnika, rodzaju oleju, 
nie rzadziej jednak ni  co 6 miesi cy. Ponadto raz w roku lub po okre lonym przebiegu (zale nym 
od innych podzespo ów) zamiast obs ugi podstawowej wykonywana jest obs uga pe na. Przy 
obs udze pe nej nale y przejrze  wszystkie podstawowe uk ady pojazdu pod k tem wyst pienia 
uszkodze  oraz ewentualnego okre lenia ich stopnia zu ycia.

Uk ad pneumatyczny w samochodzie ci arowym jest jednym z najwa niejszych w poje dzie. 
Pe ni funkcj  steruj c  i wykonawcz . Wa nym uk adem sterowanym przy pomocy spr onego 
powietrza jest uk ad hamulcowy. Nie ma ci le okre lonych terminów bada  okresowych uk adu 
hamulcowego. W pracy przeprowadzono analiz  programu bada  uk adu hamulcowego, oraz 
sposób jego realizacji z wykorzystaniem techniki komputerowej[7,9,11,13]. We wspó czesnych 
samochodach ci arowych coraz cz ciej funkcj  sterowania przejmuj  uk ady elektroniczne. 
Przy okazji bada  okresowych pojazdu diagnozuje si  te  uszkodzenia powsta e w elektronicznych 
uk adach steruj cych podczas eksploatacji pojazdu. Uszkodzenia te sygnalizowane s  lampkami 
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ostrzegawczymi. W pracy pokazano przyk ad diagnozowania i usuni cia powsta ych usterek 
w g ównych podzespo ach pojazdu. 

TESTOWANIE UK ADU HAMULCOWEGO Z EBS

Sprawdzenie uk adu hamulcowego z EBS obejmuje:
1. Sprawdzanie ci nienia roboczego, szczelno ci i zaworu kontrolnego w zaworze upus-

towym:
sprawdzenie zaworu kontrolnego w zaworze upustowym,
sprawdzenie szczelno ci uk adu,

2. Kontrol  zespo u grza ki osuszacza:
sprawdzenie elementu grzewczego,

3. Sprawdzenie czterodro nego zaworu bezpiecze stwa:
ustalenie warto ci ci nienia otwarcia zaworu,
ustalenie warto ci ci nienia zamkni cia zaworu,
kontrola obwodu hamulca postojowego, 

4. Sprawdzenie hamulca postojowego / hamulca awaryjnego oraz dzia ania zaworu redukcji 
ci nienia i kontrolnego zaworu przeka nikowego,

5. Odczytanie kodów usterek (rys. 1.),

Rys. 1. Widok okna odczytu kodów b dów programu Scania Diagnos 
Fig. 1. Module of the Scania Diagnos program for reading error codes 
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6. Sprawdzenie czujnika zu ycia ok adzin (rys. 2.),

Rys. 2. Widok okna odczytu grubo ci ok adzin hamulcowych programu Scania Diagnos 
Fig. 2 Module of the program for checking the dimensions of the car brake facing layer thickness 

7. Testowanie zaworu hamulca zasadniczego,
8. Kontrola ci nienia pocz tku hamowania,
9. Sprawdzenie modu ów steruj cych, napi cia zasilania, ci nienia hamowania i ci nienia 

w trybie awaryjnym ( rys. 3.),

Rys. 3 Ustawienie ci nienia w programie Scania Diagnos
Fig. 3. Setting of pressure in the Scania Diagnos program
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10. Testowanie zaworu przeka nikowego przyczepy,
11. Sprawdzenie ci nienia hamowania w trybie awaryjnym z elektronicznego modu u

steruj cego przyczepy,
12. Testowanie zaworu przeka nikowego przyczepy/funkcja odci ania modu u steruj cego 

przyczepy,
13. Sprawdzenie czujników kó  (rys. 4.).

Rys. 4. Sprawdzenie pr dko ci jazdy 
Fig. 4. Measurement of car speed 

PRZEPROWADZENIE BADA  W RAMACH PRZEGL DÓW

W czasie przegl du okresowego wspó cze nie pod cza si  komputer z oprogramowaniem 
diagnostycznym odpowiadaj cym marce pojazdu. W przypadku wyst pienia awarii w obwodzie 
jakiegokolwiek podzespo u, jednostka steruj ca generuje kody b dów. Kody te odczyta  mo na 
przy pomocy komputera.

W ramach pracy przeprowadzono badania na losowo wybranym samochodzie marki Scania, 
przy pomocy oprogramowania Scania Diagnos wersja 2.26.002.

Po uruchomieniu programu Scania Diagnos post powano zgodnie z instrukcjami wy wie-
tlonymi na g ównym panelu (rys. 5.).
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Rys. 5. Widok panelu g ównego programu Scania Diagnos 
Fig. 5. View of the main panel of the Scania Diagnos program

Po wykonaniu instrukcji wy wietlonych na ekranie przechodzi si  do panelu wyboru ziden-
tyfi kowanych przez program uk adów w poje dzie (rys. 6.).

Rys. 6. Wybór sprawdzanych elementów
Fig. 6 Selection of diagnosed components
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Przeprowadzenie bada  nadwozia –SRS.

W ramach bada  odczytano kody b dów (rys. 7.). Stwierdzono przerw  w obwodzie stero-
wania poduszki powietrznej kierowcy.

Rys. 7. Odczyt kodów b dów 
Fig. 7. Block diagram of number of failures 

W zak adce „Przyczyna:” odczytano: „Obwód otwarty w przewodach, cewce kontaktowej 
(przewody lub kondensatory) lub detonatorze.”

W zak adce „Dzia anie:” zapoznano si  ze sposobem usuni cia awarii (rys. 8.).

Rys. 8. Widok panelu „Dzia anie:” programu Scania Diagnos
Fig. 8. View of the panel „Working” of the Scania Diagnos program
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Wybrano przycisk „Podzespo y…” i znaleziono zespó  odpowiedzialny za wygenerowanie 
konkretnego kodu b du.

Wybrano przyciski „Schematy elektryczne…” i „Po o enie…” w celu zlokalizowania pod-
zespo u w poje dzie (rys. 9. i 10.) oraz zlokalizowano podzespo y:

H14 –zespó  poduszki powietrznej kierowcy,
U6 –cewka kontaktowa poduszki,
C290 –kostka elektryczna pod czenia poduszki.

Rys. 9 Schemat elektryczny po czenia poduszki powietrznej
Fig. 9. Internal connections of the SRS system
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Rys. 10. Widok podzespo ów SRS
Fig. 10. Overview of the SRS elements

W nast pnej kolejno ci zdemontowano modu  poduszki powietrznej i wykonano zwarcie 
styków poduszki.

Przeprowadzono pomiar rezystancji w kostce C290 (rys. 10.).
Wynik pomiaru: 0,4 
Stwierdzono brak uszkodzenia na kostce elektrycznej i w obwodzie poduszki.
Wymieniono poduszk  na now .
Wykasowano pami  kodów b dów i odczytano j  ponownie - b dów nie stwierdzono.

WNIOSKI

Nowoczesna obs uga serwisowa pojazdów wymaga standaryzacji stosowanych procedur 
serwisowych. Ujednolicenie procedur mo liwe jest dzi ki zastosowaniu uniwersalnego formularza 
przegl dowego do obs ugi pojazdów ró nych marek.

Standaryzacja procedury obs ugi serwisowej przy pomocy formularza przegl dowego 
zapewnia ca kowit  powtarzalno  wszystkich czynno ci na niezmiennym, wysokim poziomie 
jako ci. Ogranicza b dy przy wykonywaniu przegl du i umo liwia oszacowanie z góry jego 
kosztu. Formularz przegl dowy dostarcza danych do pó niejszej analizy stanu pojazdu w toku 
jego eksploatacji. Mo na stosowa  go do ka dej marki samochodu bez wzgl du na rodzaj mate-
ria ów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta pojazdu. Zastosowanie formularza skraca 
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czas przestoju dzi ki jasnej i czytelnej procedurze oraz mo liwo ci wcze niejszego przygotowania 
wszystkich potrzebnych materia ów. 

aden z producentów pojazdów u ytkowych nie posiada odr bnego protoko u do przegl du 
uk adu hamulcowego. Uk ad hamulcowy testowany jest w ograniczonym zakresie podczas prze-
gl du pe nego pojazdu. Formularz przegl du uk adu hamulcowego ma zastosowanie w przypadku 
zg oszenia przez kierowc  uszkodzenia. Skraca czas postawienia diagnozy dzi ki algorytmowi 
post powania oraz eliminuje ryzyko pomini cia jakiegokolwiek etapu kontroli uk adu hamulcowego.

Przeprowadzone badania podwozia (EBS) i nadwozia (SRS), przy pomocy komputera 
z oprogramowaniem diagnostycznym przeznaczonym do wybranej marki pojazdu, pozwoli y
okre li  stan samochodu ci arowego.

Badanie okresowe przy pomocy komputera umo liwia w krótkim czasie stwierdzenie stanu 
technicznego poszczególnych uk adów elektronicznych w poje dzie. Zarejestrowane kody b dów 
mo na w prosty sposób wy wietli . Program podpowiada prawdopodobn  przyczyn  uszkodzenia 
i sugeruje sposób naprawy. Za czone listy i schematy podzespo ów pomagaj  w szybkiej lokalizacji 
elementów w poje dzie. Program opisuje sposób wykonania pomiarów kontrolnych podzespo ów, 
a za czone wykazy warto ci oczekiwanych umo liwiaj  natychmiastow  ocen  ich stanu.

Procedury oraz unifi kacja tabeli przegl dowej ustrzega mechanika przed lokalizacj  uszko-
dzenia metod  pomiarów elementów w sposób przypadkowy i nieprzemy lany.
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INVESTIGATION OF EBS AND SRS SYSTEMS OF THE TRUCK

Summary. The paper presents procedures and results of investigations of EBS and SRS systems of the truck. 
It has consisted in an analysis of elements failures occurring in the EBS and SRS systems. On the basis of 
the performed research and its conclusions, the process of repairing was described. The presented methods 
involve considerable advantages of well known experimental schemes of researches. 

Key words: diagnosis, EBS, SRS, number of failures.


