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Wstęp 
W USA, w 2010 roku, spośród 9,1 mln wypadków 

samochodów osobowych, SUV, pickupów i samochodów 
dostawczych, tylko 2,1% pojazdów uległo przewróceniu na bok 
(ang. rollover), ale aż niemal 35% ofiar śmiertelnych wypadków 
samochodów osobowych (7600 osób) jest związanych z tego 
typu wypadkami [21]. W Polsce, w roku 2014, spośród 34970 
wypadków drogowych 7,6% (2660) to przewrócenie się pojazdu 
(nazywane „wywróceniem się pojazdu”) [18]. Zgięło w nich 176 
osób (5,5% wszystkich ofiar śmiertelnych) a rannych zostało 
3290 osób (7,7% osób rannych w wypadkach drogowych) [18]. 
Podane wyżej dane uzasadniają zainteresowanie tego typu 
wypadkami. W trakcie badań przewracania samochodu na bok, 
zazwyczaj nie dopuszcza się do dosłownego przewrócenia. Jest 
ono zbyt niebezpieczne w skutkach. Przyjmuje się, że 
przewrócenie samochodu na bok występuje wtedy, gdy w 
trakcie ruchu krzywoliniowego pojazdu nastąpi oderwanie się 
kół wewnętrznych od nawierzchni drogi [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 17, 20]. Według danych NHTSA [17, 22] 95% 
przewróceń pojedynczych pojazdów to „tripped rollover” („z 
podstawieniem nogi”). Wyróżnia ona następujące rodzaje tego 
typu wypadków: na miękkiej glebie („soil”); na skutek kontaktu z 
barierą ochronną drogi, zwłaszcza jej początkowego fragmentu 
(”guardtrail”), z krawężnikiem, koleiną; na stromej pochyłości 
(„steep slope”). Tylko 5% przewróceń pojedynczych pojazdów to 
„untripped rollover” („bez podstawienia nogi”). Badania tego typu 
przypadków są jednak prostsze, bardziej jednoznaczne w 
ocenie ich wyników. Uważa się, że jeżeli pojazd wykazuje 
skłonność lub odporność na przewrócenie na bok w testach 
typu „untripped” to podobne cechy będzie wykazywał w trakcie 
testów typu „tripped”. Dlatego też w badaniach 
eksperymentalnych i symulacyjnych najczęściej prowadzi się 
testy otwarte („open-loop tests”; testy bez sprzężenia kierowca-
pojazd-otoczenie) typu „untripped”. Analizowane są przypadki 

ruchu po nawierzchni poziomej o wysokim współczynniku 
przyczepności, a więc dla zerowej przechyłki bocznej i 
zerowego pochylenia podłużnego drogi. Nie uwzględnia się, 
zatem, przewrócenia pojazdu wywołanego kontaktem kół z 
przeszkodą (krawężnikiem, poboczem), czy też miękkim 
podłożem.  

 
1.  Metody oceny podatności pojazdów na 

przewrócenie na bok – metody szacowania 
zagrożenia tego typu wypadkiem  
W publikacjach, w których przytacza się metody 

wykorzystywane w podstawowym kursie teorii ruchu samochodu 
[2, 3, 8, 13, 14, 15, 16, 19], analizuje się stan graniczny ruchu 
krzywoliniowego samochodu, wykorzystując model pojazdu 
przedstawionego jako płaska sztywna figura podparta w dwóch 
punktach obrazujących kontakt z drogą kół lewej i prawej strony 
(rys. 1). Uznaje się, że przewrócenie pojazdu na bok jest 
znacznie groźniejsze niż duży poślizg boczny – „zarzucenie 
pojazdu”. Warunkiem wystąpienia „zarzucenia” samochodu 
przed wywróceniem jest spełnienie zależności (opis oznaczeń 
znajduje się w podpisie rys. 1)  
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Stosunek połowy rozstawu kół b/2 do wysokości środka masy 
pojazdu h jest nazywany SSF (Static Stability Factor) lub RT 
(Rollover Treshold). Są to wskaźniki obrazujące podatność 
pojazdu na wywrócenia na bok. Maksymalne możliwe do 
osiągnięcia wartości przyspieszeń poprzecznych apmax [m/s2] i 
prędkości pojazdu Vmax [m/s] bez przewrócenia, dla modelu 
przedstawionego na rys. 1 wynoszą: 
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Streszczenie 

 
Artykuł dotyczy zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci wypadku kończącego się przewróceniem pojazdu na bok. Obok 

szeroko znanej metody stosowanej w teorii ruchu samochodu, wykorzystującej pojęcie wskaźnika SSF (Static Stability Factor), autor dokonuje 
przykładowych obliczeń z zastosowaniem modelu typu MBS (Multi Body System). Rozważany jest przypadek przewrócenia pojazdu 
spowodowanego manewrem, wykonywanym przez kierowcę na drodze poziomej, idealnie równej, o wysokim współczynniku przyczepności. 
Oceniano maksymalne możliwe do uzyskania przyspieszenie poprzeczne pojazdu, nie wywołujące jego przewrócenia na bok. Wyniki otrzymano 
dla dwóch pojazdów dwuosiowych: samochodu ciężarowego i samochodu patrolowo-interwencyjnego. Wskazuję one na istotne znaczenie 
stopnia skomplikowania struktury wykorzystywanego modelu na wyniki obliczeń.   

 
Słowa kluczowe: przewrócenie pojazdu na bok, wysokość środka masy, bezpieczeństwo czynne samochodu.  
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Rys. 1. Podstawowy model służący do określania stanów 
granicznych ruchu krzywoliniowego samochodu dwuosiowego. 
µ1 – współczynnik przyczepności kół do nawierzchni drogi, [-];  
b – rozstaw kół, [m]; h – wysokość środka masy pojazdu, [m];  
m – masa pojazdu, [kg];  V – prędkość pojazdu, [m/s];  
R – promień toru ruchu, [m];  g=9,81 m/s2 – przyspieszenie 
ziemskie;  O – środek masy pojazdu 

 
Zależności (1)÷(3) są często stosowane w ocenie wartości 

granicznych wielkości opisujących ruch krzywoliniowy 
samochodu. Rys. 2 przedstawia zależność wskaźnika 
obrazującego częstotliwość występowania wypadków typu 
przewrócenie na bok od wskaźnika RT (≡SSF) dla ciężkich 
samochodów użytkowych. Widoczna jest wyraźna tendencja 
zmniejszania się liczby wypadków typu przewrócenie na bok 
wraz ze wzrostem wartości wskaźnika RT (≡SSF).  

Model przedstawiony na rys. 1 nie uwzględnia wielu 
własności pojazdu rzeczywistego, wpływających na jego 
zachowanie się w ruchu krzywoliniowym. Są to: boczne 
znoszenie kół ogumionych; przestrzenny charakter zjawiska 
(zmiany obciążenia nie tylko na strony ale i na osie pojazdu, siła 
poprzeczna na ogół nie działa prostopadle do płaszczyzny 
symetrii pojazdu, co wynika z bocznego znoszenia samochodu); 
podatność i tłumienie zawieszenia; podatność opon; sprzężenie 
ruchu pionowego bryły nadwozia z przechyłem bocznym; 
nieliniowości charakterystyki sprężystej zawieszenia, tarcie 
suche w zawieszeniu; działanie sił napędowych; parametry 
geometryczne, charakteryzujące tzw. “ustawienie kół 
kierowanych” (kąty pochylenia kół, kąty pochylenia i 
wyprzedzenia osi zataczania); własności geometryczne i 

sprężyste układu kierowniczego; skręt kół osi przedniej i 
samosterowność osi jezdnych, co wpływa na zmianę położenia 
punktów kontaktu z nawierzchnią drogi. 
 

 
 

Rys. 2. Procentowy udział przewrócenia samochodu na bok w 
wypadkach pojedynczych ciężkich pojazdów użytkowych w 
funkcji wskaźnika RT (≡SSF) (tu t ma znaczenie b na rys. 1) [1] 
 

Bardziej złożone modele ruchu i dynamiki pojazdów są 
układami wielo-masowymi MBS (ang. Multi-Body Systems), 
składającymi się z brył sztywnych (lub podatnych) połączonych 
elementami sprężysto-tłumiącymi i wodzącymi. W pracach [3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13] przedstawiono zbudowane przez 
autora modele typu MBS samochodów ciężarowych, 
samochodu patrolowo-interwencyjnego (LTV), kołowego 
transportera opancerzonego (KTO). W przypadku dwóch 
pierwszych pojazdów. są układami siedmio-masowymi o 14 
stopniach swobody. Bryły sztywne tych modeli to: nadwozie, 2 
osie jezdne, 4 koła jezdne. Współrzędnymi opisującymi ruch 
modeli są: sześć współrzędnych określających ruch postępowy 
bryły nadwozia w inercjalnym układzie odniesienia Oxyz oraz jej 
ruch kulisty. Po dwie współrzędne opisują ruch tzw. mas 
nieresorowanych względem nadwozia i cztery kąty opisujące 
ruch obrotowy kół jezdnych. Charakterystyki sprężysto-tłumiące 
zawieszenia, układu kierowniczego i kół ogumionych są silnie 
nieliniowe. Odpowiadają rzeczywistym własnościom pojazdów 
(rys. 3 i 4). Modele te zostały pomyślnie zweryfikowane 
eksperymentalnie dla typowych manewrów zalecanych przez 
ISO [4, 7, 9, 12, 13].  

Opisane modele wykorzystano do oceny wartości 
maksymalnego możliwego do osiągnięcia przyspieszenia 
poprzecznego apmax, [m/s2] (porównaj zależność (2) dla prostych 
metod obliczeniowych).  

Symulowano ruch ustalony z prędkością V=22,22m/s 
=80km/h po okręgach o różnych promieniach na suchej 
nawierzchni asfaltobetonowej. Oceniano ruch w prawą i w lewą 
stronę. Stan ruchu pojazdu opisywano przyspieszeniem 
poprzecznym, kątem przechyłu bryły nadwozia oraz wartościami 
reakcji normalnych drogi dla każdego z kół. Jako kryterium 
przewrócenia się pojazdu na bok przyjęto oderwanie dwóch kół 
wewnętrznych od nawierzchni drogi. Autor zwraca uwagę na 
quasi statyczny charakter testu, nieuwzględniający dynamiki brył 
modeli oraz tych oddziaływań, które zależą od prędkości ruchów 
względnych elementów zawieszenia, np. sił tłumienia 
wiskotycznego w amortyzatorach. 
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Rys. 3. Dwuosiowy samochód ciężarowy w trakcie badań 
eksperymentalnych prowadzonych przez zespół pod 
kierownictwem W. Pieniążka (IPiSS Politechniki Krakowskiej) 
 

 
 

Rys. 4. Dwuosiowy samochód patrolowo-interwencyjny (LTV) w 
trakcie badań prowadzonych przez zespół pod kierownictwem 
P. Simińskiego (WITPiS)  

 
W przypadku rzeczywistego samochodu i jego złożonego 

modelu, ekstremalna wartość przyspieszenia poprzecznego jest 
osiągana (w większości analizowanych przypadków) po 
oderwaniu pierwszego a przed oderwaniem drugiego koła 
wewnętrznego.  

 
2. Porównanie wyników obliczeń z wykorzystaniem 

prostych metod obliczeniowych i modeli 
symulacyjnych typu MBS 
Obliczenia symulacyjne dla samochodu ciężarowego 

wykonano dla stanu bez obciążenia użytkowego (ale z 
kierowcą; nadwozie wymienne specjalizowane; masa całkowita 
6900 kg) i dla trzech przypadków obciążenia umieszczanego w 
nadwoziu wymiennym specjalizowanym (masa całkowita 
pojazdu 9165 kg), położonego na różnych wysokościach.  

Badania samochodu patrolowo-interwencyjnego (LTV) 
wykonano dla sześciu położeń pionowych środka masy 
pojazdu, przy niezmienionej masie całkowitej (5975 kg).  

W tablicy 1 podano wyniki obliczeń wskaźnika SSF (≡RT) 
oraz maksymalnego przyspieszenia poprzecznego apmax dla obu 
badanych pojazdów, w różnym stanie obciążenia, z 
wykorzystaniem modelu przedstawionego na rys. 1.  

 

Tab. 1. Wartości głównych parametrów samochodu 
ciężarowego i pojazdu LTV oraz obliczone wartości wskaźnika 
SSF i przyspieszenia apmax (wykorzystano model przedstawiony 
na rys. 1) 

 
Pojazd 

 
Rozstaw 
kół  
b [m] 

 
Wysokość 
środka 
masy h [m] 

 
Wskaźnik SSF 
SSF=b/(2·h) [-] 

Maksymalne 
przyspieszenie 
poprzeczne  
apmax [m/s2] 
 

Ciężarowy 1,868 1,509 0,619 6,07 

Ciężarowy 1,868 1,556 0,596 5,85 

Ciężarowy 1,868 1,736 0,538 5,28 

Ciężarowy 1,868 1,846 0,506 4,96 

LTV 1,700 0,800 1,063     10,43 

LTV 1,700 0,900 0,944 9,26 

LTV 1,700 1,000 0,850 8,34 

LTV 1,700 1,066 0,797 7,82 

LTV 1,700 1,200 0,708 6,95 

LTV 1,700 1,300 0,654 6,42 

 
Na rys. 5 zestawiono wyniki obliczeń maksymalnego 

przyspieszenia poprzecznego apmax w funkcji wskaźnika SSF 
(≡RT), z zastosowaniem prostej metody obliczeniowej (patrz 
rys. 1 i zależności (2) i (3)) oraz modeli o strukturach typu MBS. 
Dotyczą one dwóch pojazdów dwuosiowych: samochodu 
ciężarowego i pojazdu LTV, charakteryzujących się położeniem 
środka masy, opisanym w tablicy 1. 
 

 

 
 

Rys. 5. Wyniki obliczeń maksymalnego przyspieszenia 
poprzecznego apmax jako funkcji wskaźnika SSF (≡RT),  
z zastosowaniem prostej metody obliczeniowej (patrz też rys. 1) 
oraz modeli o strukturach typu MBS.  Dwa pojazdy dwuosiowe: 
samochód ciężarowy i patrolowo-interwencyjny (LTV). 
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Przypadki oznaczone dodatkowo symbolem „×” dotyczą stanów, 
w których pojazd nie wywraca się 
 

W trzech przypadkach, w których wykorzystano model typu 
MBS (oznaczonych dodatkowo symbolem „×”) pojazdy nie 
wywracały się. Ten stan graniczny charakteryzował się dużymi 
kątami bocznego znoszenia („zarzucanie” pojazdu) lub 
znacznym zmniejszeniem prędkości pojazdu, co wynikało z 
oderwania lub znacznego odciążenia wewnętrznego koła 
napędzanego – w efekcie napęd kół nie mógł być realizowany.  

W pozostałych przypadkach dochodziło do wywrócenia 
samochodów. Widoczna jest, dla obu wykorzystywanych 
modeli, tendencja wzrostu maksymalnego przyspieszenia 
poprzecznego pojazdu apmax wraz ze wzrostem wartości 
wskaźnika SSF (≡RT). Duże wartości apmax dla wysokich 
wartości SSF oraz niskie dla małych wartości SSF wskazują na 
zmniejszenie podatności na wywrócenie pojazdu wraz ze 
wzrostem SSF.  

Wartości wskaźnika SSF badanych pojazdów pokazano na 
rys. 6 na tle procentowego udziału przewrócenia samochodu na 
bok w wypadkach pojedynczych ciężkich pojazdów użytkowych. 
Wyniki te wskazują na relatywnie małe zagrożenie wypadkiem 
typu „rollover”.  
 

 
 

Rys. 6. Wyniki obliczeń dla pojazdów analizowanych w 
niniejszej pracy na tle procentowego udziału przewrócenia 
samochodu na bok w wypadkach pojedynczych ciężkich 
pojazdów użytkowych w funkcji wskaźnika SSF, zaczerpniętego 
z pracy [1] (patrz też rys. 1) 

 
Użycie modelu symulacyjnego o strukturze MBS prowadzi 

do otrzymania wartości granicznych przyspieszeń poprzecznych 
apmax o około 30% niższych niż te otrzymane za pomocą 
prostego modelu (rys. 1 i 4, tablica 1). Wskazuje to na istotne 
znaczenie struktury modelu na wyniki obliczeń wartości 
charakteryzujących stany graniczne ruchu krzywoliniowego 
samochodu.  

Modele złożone, zweryfikowane eksperymentalnie 
pozwalają bardziej realistycznie (i mniej uspokajająco) oceniać 
zagrożenie wywróceniem samochodu na bok.  
 
3.  Podsumowanie  

Osoby eksploatujące samochody, w tym zwłaszcza pojazdy 
użytkowe, ciężarowe, powinny zwracać uwagę na takie ich 

obciążanie, aby wartość wysokości środka masy była jak 
najmniejsza, co w efekcie prowadzi do wysokich wartości 
wskaźnika SSF (≡RT) obrazującego podatność pojazdu na 
wywrócenia na bok. 

Użycie bardziej złożonego modelu ruchu i dynamiki pojazdu 
umożliwia bardziej realistyczną ocenę zagrożenia wywróceniem 
pojazdu. 
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Assessment of vehicle accident risk in the form of the rollover  

 

 Abstract  
 

This article applies to safety threat in the form of traffic accident of rollover type. Next to the widely known method used in the theory of 
vehicle dynamics, using the concept of index SSF (Static Stability Factor), the author makes sample calculations using the model of the MBS 
(Multi Body System) type. The author considered a rollover accident caused as result of manoeuvre performed by the driver on a flat horizontal 
road, with a high coefficient of adhesion. Obtained results show the maximum possible lateral acceleration values of the vehicle without rollover. 
The results were obtained for the two biaxial vehicles: truck and light tactical vehicle. They are pointing to the importance of the complexity of the 
structure of the model used for the calculation.  
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