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ELEKTROMECHANICZNY 
HAMULEC POSTOJOWY 



Konstrukcja systemu
Zacisk hamulcowy z siłownikiem 
hamulca (ilustracja 1)
Nastawnik elektromechaniczny  
(czyli siłownik hamulca) jest 
zamontowany w części hydraulicznej 
zacisku hamulcowego tylnej osi.

Sterownik elektromech. hamulca 
postojowego (ilustracja 2)
Sterownik ten znajduje się w bagażniku 
z prawej strony pod kompletem 
narzędzi. Wszystkie zadania z zakresu 
regulacji, sterowania i diagnostyki są tu 
realizowane za pośrednictwem procesora. 
Wymianę danych ze sterownikiem 
systemu ABS zapewnia magistrala CAN.

Czujnik położenia sprzęgła
Ten czujnik znajduje się przy cylindrze 
systemu sterowanai sprzęgła. Sygnał 
tego czujnika jest wykorzystywany 
przez funkcję „dynamicznego asystenta 
ruszania“. 

Przycisk aktywujący (ilustracja 3)
Ten przycisk (1) służy do aktywacji  
i dezaktywacji elektromechanicznego 
hamulca postojowego. W przełączniku 
tym znajduje się również kontrolka 
hamulca postojowego.

Przycisk asystenta ruszania 
Ten przycisk (2) służy do włączania 
i wyłączania asystenta ruszania. 
Przełącznik ten znajduje się w konsoli 
środkowej z lewej strony dźwigni zmiany 
biegów.

Kontrolka hamulca parkingowego 
(ilustracja 4)
Zintegrowana ze wskaźnikiem 
wielofunkcyjnym kontrolka świeci przy 
aktywnym hamulcu postojowym.

Kontrolka błędu (ilustracja 5)
Usterki sygnalizowane są świeceniem 
kontroli błędu w module deski 
rozdzielczej.
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ZADANIE HAMULCA POSTOJOWEGO 
Hamulec postojowy zabezpiecza zatrzymany lub zaparkowany 
pojazd przed odtoczeniem, także na pochyłościach i podczas 
nieobecności kierowcy. 
Jego części muszą ze względów bezpieczeństwa działać na 
zasadzie mechanicznej i są z reguły uaktywniane przez drążki  
i linki za pośrednictwem pedału wzgl. dźwigni ręcznej. 
Hamulec postojowy działa na koła jednej osi i musi być 
możliwe jego blokowanie. Jednocześnie musi być możliwe 
używanie hamulca postojowego jako hamulca pomocniczego 
w razie awarii hamulca głównego. W nowoczesnych pojazdach 
jest on coraz częściej sterowany elektromechanicznie za 
pośrednictwem przełącznika i siłowników. 

Ten tak zwany „elektroniczny hamulec ręczny“ stosowany jest 
coraz chętniej w nowoczesnych samochodach osobowych,  
w których zastępuje konwencjonalny ręczny hamulec postojowy.
Różni producenci pojazdów oferują na rynku różne systemy.
W dalszej części artykułu chcemy się więc zająć 
elektromechanicznym hamulcem postojowym, nazywanym też 
często elektrycznym hamulcem parkingowym. 

Elektromechaniczny hamulec postojowy omówimy na 
przykładzie samochodu Audi A4.
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Zacisk hamulcowy koła tylnego z aktuatorem hamulca
Znany dotychczas system mechaniczny uruchamiający dźwignią 
hamulec w zacisku hamulcowym zwykłego hamulca jest 
zastąpiona przez podzespół elektryczny, czyli siłownik hamulca.
Siłownik hamulca składa się z silnika prądu stałego, przekładni 
tarczowej i trzpienia. Silnik prądu stałego napędza przekładnię 
tarczową za pośrednictwem mechanizmu pasowego. 
Trzpień napędzany bezpośrednio przez przekładnię tarczową 
przekształca ruch obrotowy w ruch skokowy.  
W tłoku hamulcowym znajduje się cylinder, który może się 
przemieszczać wewnątrz tego tłoka do przodu i do tyłu.  
W celu uniemożliwienia obrotu cylindra w tłoku jest on w dwóch 
miejscach płasko wyszlifowany.

Na przedni koniec cylindra wtłoczona jest nakrętka dociskowa, 
która porusza się na gwincie trzpienia, gdy ten wykonuje 
ruch obrotowy. Prędkość obrotowa trzpienia jest redukowana 
przez wewnętrzne przełożenia przekładni. Prędkość obrotowa 
mechanizmu trzpienia jest zredukowana o współczynnik 150 w 
stosunku do prędkości obrotowej silnika prądu stałego. 
Aktywacja hamulca postojowego powoduje przemieszczenie 
nakrętki dociskowej do przodu w wyniku ruchu obrotowego 
trzpienia. Teraz cylinder dociska klocki hamulcowe przy użyciu 
tłoka hamulcowego do tarczy hamulcowej. Zwolnienie hamulca 
postojowego powoduje odwrotny obrót nakrętki dociskowej i 
cofnięcie tłoka. W wyniku powrotnego odkształcenia pierścienia 
uszczelniającego tłoka hamulcowego jest on wycofywany w taki 
sam sposób jak przy normalnym hamowaniu.

Pojazdy wielośladowe muszą być wyposażone w dwa  
niezależne od siebie układy hamulcowe.  
Element obsługowy drugiego układu hamulcowego musi 
zapewniać możliwość blokowania. (wyciąg z niemieckiego 
regulaminu rejestracji pojazdów §41/5, WE 98/12)

11

4

3 2 23

1. tłok hamulcowy, 2. trzpień, 3. cylinder, 4. tarcza hamulcowa
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ZALETY I FUNKCJE ELEKTROMECHANICZNEGO 
HAMULCA POSTOJOWEGO
Elektromechaniczny hamulec postojowy oferuje w porównaniu z typowym hamulcem ręcznym wiele 
zalet. Brak dźwigni zwiększa swobodę organizacji wnętrza pojazdu oraz upraszcza montaż i procesy 
produkcyjne. Elektroniczne sterowniki i sieciowanie systemów umożliwiają realizację dalszych funkcji 
komfortowych oraz diagnostykę sytemu. 

Elektromechaniczny hamulec postojowy oferuje w porównaniu z typowym hamulcem ręcznym następujące dodatkowe funkcje 
komfortowe i funkcje bezpieczeństwa:

 ➔ Funkcja hamulca parkingowego
 ➔ Funkcja hamulca awaryjnego
 ➔ Asystent ruszania

Hamulec parkingowy
Hamulec parkingowy może być aktywowany przy włączonym  
i wyłączonym zapłonie.

Jego dezaktywacja jest możliwa tylko przy włączonym zapłonie. 
Po zamknięciu drzwi kierowcy, zapięciu pasa bezpieczeństwa 
i uruchomieniu silnika hamulec parkingowy zwalniany jest 
automatycznie przy ruszaniu.
Po zaparkowaniu pojazdu i aktywacji hamulca parkingowego 
system automatycznie ustawia siłę potrzebną do wykluczenia 
przypadkowego odtoczenia się pojazdu.

Gdy pojazd jest zaparkowany na pochyłości o spadku powyżej 
30%, w panelu instrumentów generowane jest ostrzeżenie.  
W miarę stygnięcia hamulców zaparkowanego pojazdu 
sterownik automatycznie zwiększa siłę docisku hamulca 
postojowego. Zapewnia to zapisany w sterowniku model 
symulacyjny, przy użyciu którego określana jest aktualna 
temperatura tarcz hamulcowych.

Funkcja hamulca awaryjnego
W przypadku awarii hamulca głównego można uaktywnić 
funkcję hamulca awaryjnego przez pociągnięcie i przytrzymanie 
przełącznika. Włączane są automatycznie światła hamowania  
i generowany jest akustyczny sygnał ostrzegawczy. Przełącznik 
działa w tej sytuacji jak normalny hamulec ręczny. Jeżeli 
prędkość jazdy przekracza 7 km/h, sterownik systemu ABS 
wytwarza ciśnienie hydrauliczne na wszystkich czterech kołach. 
Jeżeli prędkość jazdy jest mniejsza niż 7 km/h, następuje 
aktywacja elektromechanicznego hamulca postojowego. Jeżeli 
naciśnięty jest pedał gazu, redukowany jest jednocześnie do 
zera moment obrotowy silnika i wyłączany tempomat (jeżeli był 
włączony). Pojazd hamuje talk długo, jak długo przytrzymywany 
jest przełącznik. Zwolnienie przełącznika powoduje przerwanie 
procesu hamowania. Maksymalna szybkość hamowania wynosi 
ok. 6 m/s. Efekt tego hamowania jest podobny jak w przypadku 
pełnego hamowania awaryjnego hamulcem głównym. W celu 
wykluczenia błędnej obsługi (na przykład przy przypadkowej 
aktywacji przez pasażera) proces hamowania awaryjnego jest 
przerywany, jeżeli kierowca dalej zwiększa prędkość jazdy
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Asystent ruszania
Ten asystent wspomaga kierowcę przy ruszaniu, jeździe do 
przodu lub do tyłu oraz przy zatrzymanym pojeździe. Funkcja ta 
jest uaktywniana dopiero w następujących warunkach:

 ➔ zamknięte drzwi kierowcy
 ➔ zapięty pas bezpieczeństwa
 ➔ uruchomiony silnik

Do aktywacji i dezaktywacji tej funkcji służy przełącznik 
znajdujący się w konsoli środkowej z lewej strony dźwigni 
zmiany biegów. Aktywność funkcji sygnalizuje świecenie 
kontrolki w przełączniku.
Warunkiem optymalnego wykorzystywania asystenta 
ruszania przez sterownik są dodatkowe informacje z 
instalacji elektrycznej pojazdu. W tym celu za pośrednictwem 
magistrali CAN do sterownika przekazywane są informacje 
o uaktywnionym biegu, wciśnięciu sprzęgła, pozycji pedału 
gazu, prędkości obrotowej kół, momencie obrotowym silnika 
oraz sygnale zintegrowanego ze sterownikiem czujnika kąta 
nachylenia.

System obsługuje następujące funkcje:
 ➔ Asystent ruszania 

Asystent ruszania pomaga w ruszaniu pod górę i zapobiega 
niechcianemu staczaniu się pojazdu do tyłu.

 ➔ Automatyczne parkowanie 
Gdy przy aktywnej funkcji kierowca zaparkuje pojazd, 
wyłączy zapłon i otworzy drzwi, aktywuje się automatycznie 
hamulec postojowy.

 ➔ Asystent jazdy w niepłynnym ruchu 
Automatyczne utrzymywanie hamulca przy stojącym 
pojeździe w niepłynnym ruchu drogowym.

97959 km 261.4 
+12.0°C

Asystent ruszania: 
dostępny tylko przy  

zamkniętych drzwiach,  
zapiętym pasie 
bezpieczeństwa  

i pracującym silniku
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DIAGNOSTYKA I KONSERWACJA 
Funkcje systemowe elektromechanicznego hamulca postojowego są ciągle 
monitorowane. Ewentualne błędy są zapisywane w rejestratorze błędów sterownika  
i mogą być odczytywane przy użyciu testera diagnostycznego. Dodatkowo w zależności 
od systemu mogą być wyświetlane i wykorzystywane do poszukiwania usterek także 
inne parametry (ilustracja 1). W przypadku konserwacji i napraw układu hamulcowego 
tylnej osi, na przykład wymianie elementów hamulca, potrzebny jest również tester 
diagnostyczny lub przyrząd do serwisowania hamulców.

Przed wypchnięciem tłoków hamulcowych konieczne jest cofnięcie nakrętek 
dociskowych mechanizmów trzpieni. 
 
Przykład naprawy - wymiana klocków hamulcowych:

 ➔ Podłączyć tester diagnostyczny 
 ➔ Wybrać funkcję „Ustawienie podstawowe / wsuń hamulec postojowy“ (ilustracja 2)
 ➔ Po wykonaniu tej czynności wyłączyć zapłon i usunąć kluczyk z pojazdu
 ➔ Wymienić klocki hamulcowe, w tym celu wypchnąć tłoki hamulcowe odpowiednim 

narzędziem (ilustracja 3)
 ➔ Po naprawie podłączyć tester diagnostyczny, włączyć zapłon
 ➔ Wybrać funkcję „Ustawienie podstawowe / wysuń hamulec postojowy“ 

Nakrętki dociskowe są wysuwane z mechanizmu trzpieni
 ➔ Kilkakrotnie wcisnąć pedał hamulca do 2/3 odcinka jego ruchu 

Ustawia to klocki hamulcowe w pozycji roboczej

Sprawdzanie na stanowisku do kontroli hamulców
Wiarygodna kontrola działania elektromechanicznego hamulca postojowego jest 
możliwa tylko na rolkowym stanowisku do kontroli hamulców. Zaprogramowany 
w sterowniku tryb kontrolny umożliwia etapowe hamowanie. Tryb kontrolny jest 
rozpoznawany automatycznie, gdy przednie koła stoją, a tylne koła obracają się  
z prędkością od 2,5 do 9 km/h.

Przebieg kontroli:
1. Wjechać tylnymi kołami pojazdu na stanowisko kontrolne. 

Przednie koła muszą być zatrzymane 
2. Gdy obracają się tylne koła i został rozpoznany tryb kontrolny, w tablicy rozdzielczej 

świeci żółty przekreślony symbol hamulca postojowego
3. W krótkich odstępach czasu uaktywnić 3 x przełącznik.  

Każda aktywacja wysuwa tłok hamulcowy o zdefiniowany odcinek. Po trzykrotnej 
aktywacji hamulca postojowego powinien on być całkowicie zamknięty

Aby zwolnić hamulec postojowy, należy ponownie nacisnąć przycisk. 

Ilustracja 1

Ilustracja 2

Ilustracja 3

| 76



Wskazówka!
W przypadku tego układu hamulcowego nie można prawidłowo przeprowadzić 
wymiany klocków hamulcowych bez użycia testera diagnostycznego lub przyrządu 
do serwisowania hamulców!  
W tym kontekście należy zawsze uwzględniać instrukcje konserwacyjne  
i naprawcze producenta hamulców i pojazdu!

ZWALNIACZ AWARYJNY
Pojazdy posiadają zwalniacz awaryjny, umożliwia kierowcy lub warsztatowi 
odblokowanie hamulca postojowego w razie awarii systemu.
Z reguły jest to specjalny klucz do śrub z gniazdem typu Torx, znajdujący się  
w komplecie narzędzi. 
Zwalnianie awaryjne hamulca postojowego:

 ➔ Wyłączyć zapłon 
 ➔ Usunąć kluczyk z pojazdu
 ➔ Zdemontować koła z tylnej osi
 ➔ Rozłączyć złącze elektryczne nastawnika
 ➔ Wykręcić śruby mocujące nastawnika
 ➔ Wymontować nastawnik i pierścienie uszczelniające
 ➔ Mechanicznie cofnąć tłoki hamulcowe przez obrócenie trzpieni

Montaż odbywa się analogicznie w odwrotnej kolejności.  
Następnie przywrócić ustawienie podstawowe przy użyciu testera diagnostycznego

Warianty systemu
Kolejnym wariantem elektrycznego hamulca ręcznego jest tak zwany Cable Puller 
System. W tym systemie dźwignię hamulca ręcznego zastępuje regulowany 
elektronicznie zespół silnik-przekładnia, dzięki czemu możliwa jest jego 
bezproblemowa integracja z istniejącymi systemami. Siłownik ten uruchamia cięgna 
linkowe i wytwarza w ten sposób potrzebną siłę blokującą w zaciskach hamulcowych 
lub bębnach hamulcowych tylnej osi pojazdu. 
System realizuje funkcję zaciągania hamulca przy parkowaniu, funkcję komfortową, 
taką jak asystent ruszania pod górę, a także funkcję automatycznego dociągania 
cięgien linkowych. 
W zależności od producenta pojazdu systemy te mogą mieć różną konstrukcję i muszą 
być sprawdzane i naprawiane w ramach konserwacji czy napraw zgodnie z instrukcjami 
producenta. 

Jednostka Cable Puller - Opel Astra J
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