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Ka˝dy pojazd b´dàcy w ruchu potrzebuje czasu i przestrzeni, by si´ zatrzymaç
– im szybciej jedzie, tym d∏u˝sza musi byç droga zatrzymania. Droga zatrzymania
tramwaju jest szczególnie d∏uga, poniewa˝ jego masa jest kilkadziesiàt razy
wi´ksza ni˝ auta osobowego, a wspó∏czynnik tarcia mi´dzy szynami a ko∏ami
znacznie mniejszy ni˝ opon przeci´tnego samochodu o jezdni´.

Droga zatrzymania sk∏ada si´ z drogi reakcji kierowcy (motorniczego) – od
momentu dostrze˝enia przeszkody do w∏àczenia hamulców – i reakcji uk∏adu
hamulcowego (od momentu w∏àczenia do zadzia∏ania) oraz w∏aÊciwej drogi
hamowania (od zadzia∏ania hamulców do zatrzymania).

Droga hamowania ka˝dego pojazdu roÊnie wrost proporcjonalnie do kwadratu
pr´dkoÊci. To znaczy, ˝e pojazd jadàcy dwa razy szybciej potrzebuje cztery razy
d∏u˝szej drogi, by si´ zatrzymaç.

Hamulce tramwaju uo˝liwiajà jego maksymalne opóênienie (spowolnienie ruchu)
w tempie ok. 2 m/s2, to znaczy w ciàgu sekundy tramwaj jadàcy na przyk∏ad 
14 m/s czyli ok. 50 km/h, mo˝e zmniejszyç pr´dkoÊç jazdy do 12 m/s czyli do
ok. 43 km/h, w kolejnej sekundzie do 10 m/s czyli ok. 36 km/h. Zdo∏a on si´
zatrzymaç z pr´dkoÊci 50 km/h na dystansie co najmniej 49 m od zadzia∏ania
hamulców, a uwzgl´dniajàc jednà sekund´ czasu reakcji motorniczego i uk∏adu
hamulcowego minimalna droga hamowania wyniesie od ok. 63 m do 80 m 
z pe∏nym ∏adunkiem. Samochód osobowy zdo∏a si´ zatrzymaç z tej pr´dkoÊci
na odcinku ok. 24 m.

W zderzeniu z tramwajem mniejsze pojazdy sà bardziej poszkodowane

Niestety, tramwaj zatrzymuje
si´ znacznie dalej!



Opracowanie merytoryczne: R. Fon˝ychowski i T. Talarczyk

Stowarzyszenie Na Rzecz Poprawy Bezpieczeƒstwa Ruchu Drogowego 
„Droga i Bezpieczeƒstwo“

ul. Warszawska 39/41, budynek A, pok.7, 61-028 Poznaƒ
tel. 061 879 20 96, 0602 34 92 15, 0606 89 81 12, tel./fax 061 879 41 70

www.drogaibezpieczenstwo.org.pl
e-mail: office@drogaibezpieczenstwo.org.pl
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Kampania „Czas Dla ˚ycia“ 

Nak∏ad 15 000 egzemplarzy zosta∏ sfinansowany 
przez Zak∏ad Komunikacji Miejskiej

w Gdaƒsku

Ci´˝ar pociàgu z∏o˝onego z dwóch wagonów tramwajowych

typu 105N z kompletem pasa˝erów przekracza 50 ton. Tyle wa˝y

ci´˝ki czo∏g. W zderzeniu z tramwajem mniejsze pojazdy zawsze

sà bez szans.

Droga zatrzymania rozp´dzonego pojazdu szynowego jest

kilkakrotnie d∏u˝sza ni˝ jadàcego z tà samà pr´dkoÊcià auta

osobowego.

W momencie zderzenia pojazd szynowy dysponuje pot´˝na
energià kinetycznà, niszczàca energia wyzwolona przez
tramwaj mo˝e byç 50 razy wi´ksza ni˝ samochodu...

Tramwaje majà w ruchu drogowym
szereg przywilejów i np.:

UWAGA !! !


