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WPŁYW POKONYWANIA WĘZŁA AUTOSTRAD  

NA WYBRANE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SAMOCHODU 

 

Sieć autostrad pełni ważne funkcje w życiu gospodarczym i społecznym danego obszaru, stąd eksploatacja samochodów 

na tych drogach jest istotnym zagadnieniem. W artykule przedstawiono wyniki badań czterech wybranych parametrów eksplo-

atacyjnych samochodu na ok. 14 km trasie zawierającej węzeł autostrad A1 i A4. Podczas pokonywania tego węzła, związane-

go z koniecznością zmniejszenia prędkości ruchu, zaobserwowano początkowo niewielki spadek, a następnie znaczny, ponad 

dwukrotny wzrost zużycia paliwa. Po opuszczaniu węzła występuje stopniowy spadek zużycia paliwa. 

 

WSTĘP 

Jedną z najważniejszych cech współczesnego społeczeństwa 
jest wysoka mobilność osób [1 s. 5583]. Jej osiągnięcie umożliwia 
silnie rozwinięty transport drogowy. Wymaga on sieci dróg o dużej 
przepustowości, pozwalających na jazdę z wysoką prędkością. 
Należą do nich autostrady. Istnienie sieci autostrad wywiera również 
korzystny wpływ na rozwój gospodarczy danego obszaru. Bliskość 
autostrady znacząco poprawia np. wydajność firm produkcyjnych [2 
s. 131, 151].  

Sąsiedztwo autostrady wywiera jednak ujemny wpływ na śro-
dowisko naturalne. W odległości poniżej 150-200 m od takiej drogi 
obserwuje się zwiększoną koncentrację zanieczyszczeń powietrza 
[3 s. 56]. Przyczyniają się one do zwiększenia zapadalności na 
choroby kardiologiczne wśród dorosłych i astmę u dzieci [3, s. 50]. 
W nieco mniejszej odległości, dochodzącej do kilkudziesięciu me-
trów (w niektórych przypadkach do ponad stu metrów), od autostra-
dy wierzchnia warstwa gleby jest skażona metalami ciężkimi, takimi 
jak Cr, Cu, Zn, As, Cd i Pb [4 s. 166-170].  

Skutkiem silnego rozwoju transportu jest również znaczna ilość 
wypadków drogowych. Na autostradach rośnie ona ze zwiększa-
niem się natężenia ruchu pojazdów lekkich, jak np. samochody 
osobowe, niewielkie ciężarowe czy motocykle [5 s. 212, 213] Te 
ostatnie najbardziej przyczyniają się do zwiększenia ilości poważ-
nych wypadków, w których są zabici i ranni [5 s. 212, 213]. 

Zagadnienia ruchu pojazdów po autostradach są tematem licz-
nych prac. Najczęściej dotyczą one modelowania potoków ruchu. Z 
przeprowadzonych symulacji wynika, że strumień pojazdów zależy 
głównie od natężenia ruchu, a zwłaszcza udziału pojazdów o niskiej 
prędkości maksymalnej i liczby pasów ruchu w danym kierunku [6, 
s. 5586, 5587, 5592] i [7, s. 15, 16]. 

Jak zatem widać eksploatacja pojazdów na autostradach wy-
wiera wpływ na liczne dziedziny życia. Wyniki badań przedstawione 
w niniejszym artykule powiększają istniejącą wiedzę z tego zakresu, 
ze szczególnym uwzględnieniem użytkowania samochodu osobo-
wego podczas pokonywania węzła dwóch autostrad. 

1. BADANIA 

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu pokonywania 
węzła autostrad na wybrane parametry charakteryzujące eksploata-
cję samochodu osobowego. Badania przeprowadzono w czasie od 

kwietnia do września 2016 r. na blisko 14 kilometrowej trasie obej-
mującej węzeł autostrad A1 i A4 w Gliwicach-Sośnicy oraz fragmen-
ty ww. autostrad. W przypadku autostrady A1 był to fragment wy-
chodzący z węzła na południowy-zachód w stronę granicy Polski i 
Czech, natomiast dla autostrady A4 badania prowadzono na odcin-
ku biegnącym na północny wschód, w kierunku Katowic. Fragment 
omawianej trasy w obrębie węzła autostrad przedstawiono na ry-
sunku 1. Do sporządzenia tego rysunku wykorzystano otwartą mapę 
dostępną w serwisie OpenStreetMap, na licencji Open Data Com-
mons Open Database Licence (ODbL CC-BY-SA 2.0).  

Poruszając się badaną trasą z autostrady A1 na autostradę A4 
(co odpowiada niebieskiej linii na rysunku 1) początkowo można 
rozwijać prędkość do 140 km/h. Taka sama prędkość obowiązuje 
gdy zjeżdża się na rozpoczynający się po prawej stronie pas zjaz-
dowy Dopiero przed jego rozwidleniem znajdują się znaki ograni-
czające dopuszczalną prędkość do 100 km/h. Natomiast za rozwi-
dleniem prędkość jest ograniczona najpierw do 70 km/h, a potem, 
na najciaśniejszym łuku drogi, do 50 km/h. Po jego pokonaniu, aż 
do najbliższego rozwidlenia (w kierunku drogi nr 44) oraz wjazdu na 
autostradę A4, dopuszczalna prędkość wynosi 70 km/h. Na auto-
stradzie, a właściwie na jej pasie włączeniowym, można poruszać 
się z prędkością do 140 km/h, jednak należy zmienić pas ruchu, 
gdyż oba pasy, którymi wjeżdżano na autostradę kończą się przed 
następnym wjazdem (z drogi 44). Za nim prędkość jest ograniczona 
do 100 km/h. Ograniczenie to obowiązuje na kilkusetmetrowym 
odcinku, aż do momentu, gdy jezdnia, po której poruszał się samo-
chód łączy się z trzypasmową jezdnią właściwą autostrady A4. Na 
tym odcinku dopuszczalna prędkość wynosi 140 km/h, konieczna 
jest jednak ponowna zmiana pasa ruchu, gdyż kolejne dwa pasy 
ruchu się kończą. Następnie na ok. dwukilometrowym odcinku 
obowiązuje ograniczenie szybkości do 100 km/h, poprzedzone 
krótkim odcinkiem z ograniczeniem do 120 km/h. 

Przy jeździe z Katowic w kierunku granicy państwa (z autostra-
dy A4 na A1 – linia czerwona na rysunku 1) dopuszczalna prędkość 
na początku badanego odcinka wynosi 140 km/h. Za rozwidleniem 
drogi w kierunku Łodzi (Autostrada A1) i Gliwic (droga 44) obowią-
zuje ograniczenie szybkości do 100 km/h, a za kolejnym rozwidle-
niem, którym poruszał się samochód podczas badań, do 80 km/h i 
następnie do 60 km/h. Z tą prędkością maksymalną pokonywano 
najostrzejszy łuk pod wiaduktem. Zaraz za tym zakrętem, pomiędzy 
dwoma rozwidleniami, obowiązuje dopuszczalna prędkość równa 
100 km/h. Dalej, aż do końca badanego odcinka dopuszczalna 
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prędkość wynosi 140 km/h. Należy jednak zmienić pas ruchu, gdyż 
kończy się pas włączeniowy na autostradę. 

Podczas badań rejestrowano następujące parametry charakte-
ryzujące eksploatację samochodu osobowego Renault Thalia: 
prędkość ruchu, prędkość obrotową silnika (których stosunek wyko-
rzystano do określenia używanego przełożenia w układzie napędo-
wym czyli biegu), otwarcie przepustnicy i chwilowe zużycie paliwa. 
Samochód ten był wyposażony w silnik z zapłonem iskrowym o 
mocy 55 kW i pojemności skokowej wynoszącej 1390 cm3. Wyniki 
badań zapisywano w pamięci smartfonu Samsung Galaxy 4 za 
pomocą programu Torque Pro. Urządzenie to współpracowało z 
bezprzewodowym interfejsem ELM-327 Bluetooth, podłączonym do 
gniazda diagnostycznego OBDII. Smartfon umożliwiał również 
rejestrowanie współrzędnych geograficznych samochodu w danej 
chwili podawanych przez system nawigacji satelitarnej GPS. Czę-
stotliwość zapisywania danych wynosiła 2 Hz. 

2. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ 

Analizę wyników badań rozpoczęto od wyznaczenia wartości 
średnich prędkości, otwarcia przepustnicy (wyrażonego w % warto-
ści maksymalnej) i zużycia paliwa zarejestrowanych na całej bada-
nej trasie (rys. 2). Z rysunku 2 wynika, że przy poruszaniu się w 

kierunku z Katowic w stronę granicy Państwa osiągano nieznacznie 
wyższe prędkości. Towarzyszyło temu większe otwarcie przepustni-
cy (średnio o 1,9% wartości maksymalnej) i wyższe zużycie paliwa 
(o 0,7 dm3/100 km). 

 

 
Rys. 2. Wartości średnie prędkości, otwarcia przepustnicy i zużycia 
paliwa 
 

 
Rys. 1.  Węzeł autostrad A1 i A4 w Gliwicach Sośnicy z zaznaczoną trasą przejazdu w trakcie badań 
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W celu dokładniejszej analizy przyczyn otrzymanych różnic 
wartości średnich wykonano histogramy, prędkości, zużycia paliwa, 
otwarcia przepustnicy oraz obrazujące częstość użycia poszczegól-

nych biegów na całej badanej trasie. Przedstawiono je na rysunkach 
3-6.  
 

 
Rys. 3.  Histogram prędkości na badanej trasie 

 
Rys. 4.  Histogram zużycia paliwa na badanej trasie 

 
Rys. 5.  Histogram otwarcia przepustnicy na badanej trasie 
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Rys. 6. Histogram używania poszczególnych biegów na badanej 
trasie 

 
Z rysunku 3 wynika, że przy przemierzaniu trasy w kierunku z 

Katowic w stronę granicy państwa (oznaczonym jako A4->A1) 
udział wysokich prędkości z zakresu 100-130 km/h jest nieco (o 
1,2%-2,4%) większy niż przy jeździe w przeciwnym kierunku. Nato-
miast udział prędkości niższych (50-90  km/h) i najwyższych (z 
zakresu 130-140 km/h) jest nieznacznie (0,3%-1,7%) większy w 
drugim przypadku. Na badanym odcinku zasadniczo dominują: 
wyższe zużycie paliwa i otwarcie przepustnicy przy jeździe z auto-
strady A4 na autostradę A1, niż w kierunku przeciwnym (rys. 4 i 5). 
Częstość używania poszczególnych biegów jest także bardzo zbli-
żona. Zaobserwowane różnice nie przekraczają 1,4% (rys. 6). Wy-
jaśnienie zaobserwowanych prawidłowości wymaga uwzględnienia 
profilu trasy, który otrzymano dzięki rejestracji wysokości nad po-
ziomem morza poszczególnych położeń samochodu podczas ba-
dań. W celu określenia profilu, a także dalszej analizy wyników 
badań obliczono współrzędną pomocniczą L, zwaną względną 
odległością pokonaną przez samochód, ze wzoru: 
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gdzie: 
L - względna odległość, km; 
xi, xi+1 - długość geograficzna odpowiednio dla i - tego oraz i+1 
pomiaru podczas danego przejazdu badaną trasą, O; 
yi, yi+1 - szerokość geograficzna odpowiednio dla i - tego oraz i+1 
pomiaru podczas danego przejazdu badaną trasą, O; 
k - liczba pomiarów zarejestrowanych podczas ww. przejazdu. 
Współczynniki liczbowe we wzorze (1) dobrano na podstawie da-
nych zaczerpniętych ze strony internetowej [8]. 

Profil badanej trasy, określony jako wysokość nad poziomem 
morza w funkcji odległości względnej przedstawiono na rysunku 7. 

Z rysunku 7 wynika, że przy jeździe badaną trasą z kierunku 
Katowic w stronę granicy Państwa, czyli jadąc z autostrady A4 na 
A1 (kierunek A4->A1) dominują odcinki wznoszące się w górę. 
Pokonując ją w kierunku przeciwnym (oznaczonym jak A1->A4) na 
większości trasy zjeżdża się w dół. Wyjaśnia to dlaczego jadąc w 
kierunku A4->A1 konieczne jest stosowanie większego otwarcia 
przepustnicy, co skutkuje wyższym zużyciem paliwa niż dla prze-
ciwnego kierunku (rys. 2, 4 i 5). Jest to po prostu skutek pokonywa-
nia wzniesień. Mniejsze prędkości osiągane przy podróży w kierun-
ku A1->A4 mogą być skutkiem znaczniejszych ograniczeń prędko-
ści (do 50 km/h) niż podczas jazdy w odwrotną stronę. 
 

 
Rys. 7. Profil badanej trasy  

 
Dla określenia wpływu pokonywania węzła autostrad na anali-

zowane parametry eksploatacyjne samochodu badaną trasę podzie-
lono na krótkie odcinki o długości 0,1 km. Wykorzystano w tym celu 
odległość względną obliczoną ze wzoru (1). W poszczególnych 
przedziałach tej odległości wyznaczono średnie wartości prędkości 
jazdy, otwarcia przepustnicy i zużycia paliwa (rys. 8-10). Określono 
także najczęściej używany bieg przy pokonywaniu danego odcinka 
(rys. 11).  
 

 
Rys. 8. Wartości średnie prędkości ruchu samochodu na badanej 
trasie w funkcji odległości względnej 
 

 
Rys. 9. Wartości średnie otwarcia przepustnicy na badanej trasie w 
funkcji odległości względnej 
 

Z rysunku 8 wynika, że po zjechaniu z autostrady na pas wyłą-
czeniowy (co odpowiada odległości względnej nieco ponad 1 km) 
prędkość samochodu dość gwałtownie maleje. Przyczyną spadku 
jest konieczność zachowania ostrożności z uwagi na obecność 
samochodów zmniejszających prędkość przed skrętem w rozwidle-
nia. Odpowiada temu spadek chwilowego zużycia paliwa (rys. 10). 
Następnie, po niewielkich wahaniach obserwuje się dalszy spadek 
prędkości związany z ograniczeniami obowiązującymi przy pokony-
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waniu ostrych zakrętów w obrębie węzła. Na tych odcinkach wystę-
pują znaczne pochylenia drogi. Po ich pokonaniu konieczne jest 
zwiększenie otwarcia przepustnicy (tzw. "dodanie gazu" - rys. 9) i 
zmniejszenie przełożenia w układzie napędowym (popularnie zwane 
"włączeniem niższego biegu" - rys. 11). Powoduje to ponad dwu-
krotne zwiększenie średniego zużycia paliwa (rys. 10).  

 

 
Rys. 10. Wartości średnie zużycia paliwa na badanej trasie w funk-
cji odległości względnej 
 

 
Rys. 11. Stosowanie poszczególnych biegów badanej trasie w 
funkcji odległości względnej 
 

Po pokonaniu odcinków z ostrymi zakrętami i ograniczoną 
szybkością zużycie paliwa maleje, jednak konieczność rozpędzania 
samochodu sprawia, że początkowo jest ono wyższe niż podczas 
jazdy po odcinku poprzedzającym węzeł autostrad. Również ograni-
czeniu szybkości do 100 km/h, obowiązującemu na autostradzie A4, 
w odległości ok. 1 km po wyjechaniu z węzła, towarzyszy zmniej-
szenie zużycia paliwa. Po wyjechaniu z odcinka obejmującego to 
ograniczenie, konieczność przyśpieszania powoduje włączenie 
biegu 4 i zwiększenie otwarcia przepustnicy. Skutkuje to zauważal-
nym zwiększeniem zużycia paliwa, które jednak dość szybko wraca 
do poprzedniego poziomu.  

PODSUMOWANIE 

Wyniki badań zaprezentowane w niniejszym artykule pozwoliły 
na stwierdzenie, że pokonywanie węzła autostrad wywiera istotny 
wpływ na analizowane parametry eksploatacyjne samochodu oso-
bowego. Konieczność pokonywania łuków drogi o niewielkim pro-
mieniu i znacznego jej pochylenia wywołuje zmniejszenie prędkości. 
Przyśpieszanie po pokonaniu wspomnianego odcinka wymaga 
przejścia na niższe przełożenie w układzie napędowym, tzn. włą-
czenia niższego biegu (w badanym samochodzie 4, a nawet 3) oraz 

zwiększenia otwarcia przepustnicy. Skutkuje to ponad dwukrotnym 
wzrostem zużycia paliwa. Dla badanego pojazdu wynosi ono wów-
czas kilkanaście litrów benzyny na 100 km przebiegu. Podczas i po 
opuszczaniu węzła autostrad prędkość samochodu wzrasta, a 
zużycie paliwa maleje do wartości zbliżonych do obserwowanych 
przed wjazdem w obszar węzła. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na 
autostradzie obowiązuje ograniczenie szybkości. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Tanaka K., Nagatani T., Masukura S., Fundamental diagram in 
traffic flow of mixed vehicles on multi-lane highway, „Physica 
A” 2008, nr 387. 

2. Holl A., Highways and productivity in manufacturing firms, 
„Journal of Urban Economics” 2016, nr 93. 

3. Ducret-Stich R.E., Ming-Yi Tsai, Ragettli M. S., Ineichen A., 
Kuenzli N., Phuleria H. C., Role of highway traffic on spatial 
and temporal distributions of air pollutants in a Swiss Alpine 
valley, „Science of the Total Environment” 2013 nr 456–457. 

4. Zhang H., Wanga Z., Zhang Y., Ding M., Li L., Identification of 
traffic-related metals and the effects of different environments 
on their enrichment in roadside soils along the Qinghai–Tibet 
highway, „Science of the Total Environment” 2015, nr 521–522. 

5. Ayati E., Abbasi E., Investigation on the role of traffic volume in 
accidents on urban highways, „Journal of Safety Research” 
2011, nr 42. 

6. Tanaka K., Nagatani T., Masukura S., Fundamental diagram in 
traffic flow of mixed vehicles on multi-lane highway, „Physica 
A” 2008, nr 387. 

7. Li Z., Yi Y., Study on traffic states and jamming transitions for 
two-lane highway including a bus by using a model with cali-
brated optimal velocity function, „Physica A” 2014, nr 406. 

8. www.piast.edu.pl/Tools/Geograpic-Calculations-Calculators 

Influence of highways junction passing  
on chosen car using parameters 

Motorway network plays an important role in social and 

economic life of a given area. Thus using of cars on highways 

is an important issue. This article presents a study of four 

chosen car using parameters on the junction of A1 and A4 

highways. When passing this junction, connected with the 

need to reduce speed, initially slight fuel consumption de-

crease, and then its significant (more than twofold) increase 

was observed. After leaving the motorway junction there is a 

gradual reduction in fuel consumption. 
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