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Streszczenie 
W artykule przedstawiono klasyfikację rodzajów zderzeń pojazdów. 
Omówiono wpływ wypadku drogowego na bezpieczeństwo 
podróżujących. Opisano zderzenie dwóch autobusów przewożących 
różną ilość pasażerów oraz jego skutki. Przedstawiono wyniki symulacji 
wielkości odkształceń powstających podczas zderzenia autobusu przy 
różnych prędkościach przed rozpoczęciem procesu hamowania oraz 
różną ilością pasażerów (masą pojazdu). Pokazano wielkości 
przeciążeń działających na pasażerów powstających podczas zderzeń 
przy różnych prędkościach oraz obciążeniu autobusu.  

 
Wstęp 

Konieczność podejmowania błyskawicznych decyzji w wielu 
złożonych sytuacjach drogowych oraz skomplikowany charakter 
współczesnego ruchu drogowego stawiają przed kierującym 
bardzo wysokie wymagania. Dostosowanie i sprostanie 
wszystkim wymaganiom mocno decyduje o bezpieczeństwie 
użytkowników. Jeśli już dojdzie do wypadku czy kolizji drogowej, 
jest to wynik bardzo wielu zmiennych. Ustalenie jego przyczyn 
przysparza wiele trudności.  

Obecnie problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego 
stanowi jeden z najważniejszych elementów bezpieczeństwa 
w ogólnej działalności człowieka [5]. Każdy wzrost aktywności 
człowieka oraz rozwój techniki przyczynia się do wzrostu 
zagrożeń. Większa liczba pojazdów wpływa na zwiększenie 
ryzyka wypadku. Przeciwdziałając temu poprzez eliminację 
zagrożeń możemy tego uniknąć. Niestety, mimo wszystkich 
innowacji w dziedzinie motoryzacji, zagadnienia związane 
z bezpieczeństwem są nadal aktualne [2]. 

W pracy zaprezentowano wyniki wpływu prędkości 
autobusu przewożącego różną ilość pasażerów na skutki 
zderzenia z innym pojazdem (autobusem). Praca ma na celu 
pokazanie jak prędkość i obciążenie pojazdu wpływa na 
wielkość uszkodzeń oraz przeciążenia działające na pasażerów 
podczas zderzenia. Parametry te wpływają bezpośrednio na 
bezpieczeństwo osób znajdujących się w pojeździe podczas 
zderzenia. 

 
2. Zderzenia samochodów 

Zderzenia pojazdów są częstym rodzajem wypadku 
drogowego. Mogą one wystąpić, gdy: 

• dochodzi do uderzenie w przeszkodę stałą w postaci muru, 
drzewa czy przeszkody terenowej, 

• dochodzi do dynamicznego kontaktu z drugim pojazdem [1]. 
Skutkami zderzeń, wpływającymi bezpośrednio na 

bezpieczeństwo podróżujących w pojeździe osób są deformacje 
pojazdów oraz niekorzystnie działające przeciążenia. Z uwagi 
na położenie delikatnie ukrwionych organów (mózg, gałki oczne) 

kierunek przyspieszenia powoduje odpowiednio napływ lub 
odpływ krwi powodując zmianę jej ciśnienia w tych narządach. 
W przypadku napływu krwi i wzrostu jej ciśnienia wzrasta 
prawdopodobieństwo wystąpienia wylewów do mózgu 
zagrażających zdrowiu i życiu lub do gałek ocznych 
zagrażających częściowym lub trwałym upośledzeniem 
widzenia [4]. Z tego też powodu organizm człowieka dużo lepiej 
znosi przeciążenia dodatnie niż ujemne. 

W normie ISO 6813 sklasyfikowano zderzenia, pozwalając 
precyzyjnie opisać każdy typ zderzenia. Według niej w grupie 
kolizji drogowych wyróżnia się zderzenia oraz pozostałe 
sytuacje [2,3]. Na rys. 1 zaprezentowano klasyfikacje zderzeń 
wg tej normy. 

 

 
 

Rys. 1. Klasyfikacja zderzeń wg ISO 6813 [3] 
 

Do przyczyn wypadku drogowego zaliczamy wszystkie 
zdarzenia mające miejsce przed jego powstaniem, np.: zbyt 
duża prędkość samochodu przed rozpoczęciem hamowania, zły 
stan techniczny samochodu, warunki atmosferyczne, rodzaj 
i stan nawierzchni, możliwości i umiejętności kierującego, jego 
stan fizyczny i psychiczny. Do skutków wypadków zaliczyć 
należy wszystkie zdarzenia, które wystąpiły w czasie jego 
trwania. Są to miedzy innymi obrażenia użytkowników pojazdów 
lub pieszych, uszkodzenia samochodów, straty materialne. 
Mogą one wystąpić bezpośrednio przed jak i w czasie trwania 
zdarzenia, a także czasowo odlegle od chwili jego zdarzenia [3]. 

 
3. Obiekt i metodyka badań 

Zderzenie pojazdów przewożących dużą ilość pasażerów 
jest przeważnie związane z tym, że każdy z pasażerów może 
ulec obrażeniom bardziej lub mniej groźnym dla zdrowia i życia. 
Dlatego ważnym jest aby kierowcy mieli świadomość tego,  
że przy większych ilościach pasażerów (niejednokrotnie ponad 
dopuszczalną ilość) wpływa to na zachowanie się autobusu 
podczas hamowania oraz ewentualnego wypadku.  

Symulacja zderzenia dwóch autobusów Neoplan Tournliner 
SHD 12m 12.0 została przeprowadzona dla nawierzchni suchej. 
Początkowe parametry techniczno-konstrukcyjne pojazdów 
uczestniczących z zdarzeniu zostały zaprezentowane w tabeli 1. 
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Tabela. 1. Parametry techniczno-konstrukcyjne pojazdów  

Autobus Neoplan Tournliner SHD 12 m 12.0 

Dane ogólne 

Wymiary 
nadwozia [mm] 

Rozstaw osi 
[mm] 

Rozstaw kół 
[mm] 

Przełożenie 
przekł. 

kierowniczej 
dł. 12000 
szer. 2550 
wys. 3800 

6060 przód: 2063  
tył: 1802 

22,7 

Układ hamulcowy 
Skuteczność hamulca zasadn. Sprawność hamulców

108 kN 100%
Opony i koła Masa pasażerów Parametry masowe

Ogumienie Kierowca/ 
paseżer 

Masa całkowita 

295/80 R22,5 152 68 kg 9140 kg
 

Symulację z wykorzystaniem oprogramowania V-Sim, 
przeprowadzono dla zmiennych prędkości pojazdów oraz różnej 
ilości przewożonych pasażerów, co związane jest z różnym 
obciążeniem autobusu (masa jednego pasażera - 68 kg). Plan 
badań symulacyjnych zaprezentowany został w tabeli 2. 
 
Tabela. 2. Plan badań symulacji zderzeń przy różnych 
prędkościach oraz ilości pasażerów 

Masa pojazdu 
Prędkość pojazdów [km/h]

30 50 70 90
Min.- bez obciążania x x x x

½ obciążenia x x x x
Max. obciążony x x x x

Dodatkowe obciążenie 
Min. - bez obciążania kierowca 

½ obciążenia 30 pasażerów (2040kg)
Max. obciążony 60 pasażerów (4040kg)

 
Dla każdej analizowanej sytuacji zaprojektowany został 

model sytuacyjny wykonany w programie Cyborg Idea V-SIM. 
Wszystkie symulacje przeprowadzono dla aktywnych 
elementów środowiska zaprezentowanych w tabeli 3. 
 
Tabela. 3. Aktywne elementy środowiska podczas badań 
symulacyjnych 

Aktywne elementy środowiska  
Rodzaj i parametry nawierzchni (jezdnia, pobocze)

Suchy asfalt, µ: 0,80/0,75, opory: 0,015 
Nachylenie terenu 

Prędkość i kierunek wiatru 

 
Dla tak scharakteryzowanych parametrów przeprowadzono 

symulacje zderzenia pojazdów. Punktem wyjściowym dla całych 
badań symulacyjnych było przyjęcie, że dla prędkości 30km/h, 
przy nieobciążonym pojeździe (bez pasażerów), autobus 
wyhamowuje, unikając jednocześnie zderzenia. Droga 
hamowania dla tego przypadku była odległością od przeszkody, 
w której autobus rozpoczynał hamowanie w kolejnych analizach. 
Każde kolejne przeprowadzone symulacje (przy wzroście 
prędkości i obciążenia) skutkowały zderzeniem pojazdów. 
Widok sytuacyjny miejsca zdarzenia zaprezentowano na rys. 1.  

 

 
 
Rys. 1. Plan miejsca zdarzenia utworzony w programie V-Sim 

 
Głównym celem badań było ukazanie wielkości uszkodzeń 

pojazdów oraz przeciążeń działających na pasażerów 
powstałych przy różnych prędkościach i masach pojazdów  
(ilości pasażerów) a tym samym ich wpływ na bezpieczeństwo 
podczas zderzenia.  

 
4. Wyniki i analiza badań 

W pierwszym etapie badań symulacyjnych przeprowadzono 
pomiar długości drogi hamowania pojazdów przy zmiennych 
parametrach, zgodnie z założeniami zawartymi w tabeli 2. 
Otrzymane wyniki zostały zaprezentowane w tabeli 4. 
 
Tabela. 4. Wyniki długości drogi hamowania przy różnych 
prędkościach oraz masach całkowitych pojazdów 

Droga hamowanie [m] 
Prędkość 

początkowa 
[km/h] 

Obciążenie MIN 
[kierowca- 68kg] 

Obciążenie ½ 
[2040kg] 

Obciążenie MAX 
[4080kg] 

30 6,43 6,61 6,78
50 17,00 17,32 17,64
70 32,57 33,09 33,60
90 53,11 53,92 54,67

Wzrost [%] długości drogi hamowania przy obciążeniu
30 --- 2,80 5,44
50 --- 1,88 3,76
70 --- 1,60 3,16
90 --- 1,53 2,94

 
Długość drogi hamowania autobusu zależy od jego 

prędkości początkowej. Wzrost prędkości pojazdu wpływa  
na wydłużenie drogi hamowania. Na rys. 2. zaprezentowano 
zależność opisującą wpływ prędkości pojazdu na długość drogi 
hamowania autobusu przy różnym obciążeniu. 
 

 
 
Rys. 2. Wpływ prędkości oraz obciążenia (ilości pasażerów)  
na długość drogi hamowania autobusu 
 

Wzrost ilości przewożonych pasażerów a tym samym masy 
autobusu do maksymalnie obciążonego powoduje kilkuprocentowe 
(zależnie od prędkości początkowej i rodzaju pojazdu) wydłużenie 
drogi hamowania. Na rys. 3. zaprezentowano procentową zmianę 
(wydłużenie) długości drogi hamowania przy pojeździe 
obciążonym pasażerami, dla różnych prędkości początkowych 
autobusu. 



   eksploatacja i testy  

 

148     AUTOBUSY   8/2016 

 

 
 
Rys. 3. Wpływ prędkości oraz obciążenia (ilości pasażerów)  
na zamianę długość drogi hamowania autobusu 
 

W kolejnym etapie badań przeprowadzono symulację 
zderzenia autobusu z innym autobusem, który zatrzymał się 
przed przejściem dla pieszych. Przyjęto, że odległość, w której 
pojazd przy różnych prędkościach rozpoczyna hamowanie to 
6,43m, czyli tyle ile wynosi droga hamowania przy prędkości 
30km/h przy minimalnym obciążeniu (bez obciążenia - rys.1). 
W  tabeli 5 zaprezentowano wyniki prędkości autobusu w chwili 
zderzenia z przeszkodą przy różnych jego prędkościach 
początkowych (w chwili rozpoczęcia hamowania) i różną ilością 
pasażerów (obciążeniach). 

 
Tabela. 5. Prędkość pojazdu w chwili zderzenia przy różnych 
prędkościach początkowych oraz masach całkowitych pojazdów 

Prędkość w chwili zderzenia [km/h] 
Prędkość 

początkowa 
[km/h] 

Obciążenie MIN 
[kierowca- 68kg] 

Obciążenie ½ 
[2040kg] 

Obciążenie MAX 
[4080kg] 

30 0 5,3 7,1
50 41,1 41,6 42,1
70 64,5 65,0 65,5
90 86,4 86,8 87,2

 
Na rys. 4 zaprezentowano wpływ prędkości pojazdu przed 
rozpoczęciem hamowania na prędkość w chwili zderzenia przy 
maksymalnym obciążeniu. Przedstawiono procentową zmianę 
prędkości podczas zderzenia obciążonego (max) oraz 
nieobciążonego (min) pojazdu. 
 

 
 
Rys. 4. Wpływ obciążenia pojazdu na zmianę prędkości w chwili 
zderzenia przy różnej prędkości początkowej pojazdu 
 

Oczywistym jest, że przy wzroście prędkości pojazdu 
wzrasta jego długość grogi hamowania oraz prędkość w chwili 
zderzenia w momencie pojawienia się przeszkody. Natomiast 
zrost obciążenia pojazdu wpływa na siłę tarcia opon 
o nawierzchnię i tym samym powoduje kilkuprocentowe 
zmniejszenie prędkości pojazdu w chwili zderzenia. 

Podczas hamowania pasażerowie narażeni są na 
niekorzystne działanie sił wynikających z opóźnienia pojazdu. 
W tabeli 6 zaprezentowano wyniki sił (przeciążenia) 
działających na pasażerów w chwili zderzenia z przeszkodą 
przy różnych prędkościach początkowych (w chwili rozpoczęcia 
hamowania) i obciążeniach. 

 
Tabela. 6. Przeciążenia działające na pojazd (pasażerów) 
w chwili zderzenia przy różnych prędkościach początkowych 
oraz masach całkowitych pojazdów 

Przeciążenie [g] 
Prędkość 

początkowa 
[km/h] 

Obciążenie MIN 
[kierowca- 68kg] 

Obciążenie ½ 
[2040kg] 

Obciążenie MAX 
[4080kg] 

30 0,73 1,9 2,3
50 17,3 15,2 13,8
70 28,0 24,0 21,1
90 37,0 32,0 28,5

 
Na rys. 5 zaprezentowane maksymalne przeciążenia 

działające podczas zderzenia przy różnych prędkościach oraz 
różnej ilości pasażerów (obciążeniu). 

 

 
 
Rys. 5. Wpływ obciążenia pojazdu na przeciążenie działające 
na pasażerów podczas zderzenia przy różnej prędkości 
początkowej pojazdu 
 

Podczas zderzenia uszkodzeniu ulega karoseria oraz 
elementy konstrukcyjne pojazdu. W tabeli 7 zaprezentowano 
głębokość deformacji autobusu przy różnych prędkościach 
w chwili rozpoczęcia hamowania i różnych obciążeniach. 

 
Tabela. 7. Głębokość deformacji pojazdów przy różnych 
prędkościach początkowych oraz masach całkowitych pojazdów 

Głębokość deformacji [mm] 
Prędkość 

początkowa 
[km/h] 

Obciążenie MIN 
[kierowca- 68kg] 

Obciążenie ½ 
[2040kg] 

Obciążenie MAX 
[4080kg] 

30 0 39 63
50 242 250 266
70 359 375 391
90 469 500 516

 
Na rys. 6 zaprezentowano głębokości deformacji autobusu 
podczas zderzenia przy różnej prędkości przed zderzeniem oraz 
różnej ilości pasażerów (obciążeniu). 
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Rys. 6. Wpływ obciążenia pojazdu na przeciążenie działające 
na pasażerów podczas zderzenia przy różnej prędkości 
początkowej pojazdu 
 
Przykładowy widok deformacji powstałych podczas zderzenia 
przy prędkości początkowej 30km/h oraz 90 km/h i różnych 
obciążeniach autobusu zaprezentowano na rys. 7. 
 

 
 
Rys. 7. Widok głębokości deformacji autobusu przy zderzeniu: 
a) prędkość początkowa 30 km/h bez obciążenia, b) prędkość 
początkowa 90 km/h z maksymalnym obciążeniem 
 
Już przy prędkości 30 km/h przy komplecie pasażerów droga 
hamowania jest o 0,35 m dłuższa. Wpływa to zarówno na 
prędkość w chwili zderzenia (7,14 km/h) oraz głębokość 
deformacji, która w tym przypadku wynosi ok. 69 mm. Przy 
prędkościach większych od 30km/h, zarówno przeciążenia oraz 
deformacje pojazdów mogą powodować urazy u pasażerów. 

Analizowane zderzenie dwóch autobusów jest dodatkowo 
niebezpieczne, gdyż uderzony autobus może wtoczyć się  
na przejście dla pieszych stwarzając niebezpieczeństwo 
potrącenia przechodniów znajdujących się na pasach.  
 
Podsumowanie 

Przeprowadzona rekonstrukcja oraz analiza zderzenia 
autobusu, przy różnych prędkościach oraz różnej ilości 
przewożonych pasażerów (różnemu obciążeniu) umożliwiła 
postawienie nasypujących wniosków: 

• Droga hamowania pojazdu obciążonego jest dłuższa od 
drogi hamowania pojazdu nieobciążonego. 

• Wzrost obciążenia pojazdu wpływa na wzrost siły tarcia 
podczas hamowania a tym samym zmniejsza prędkość 
pojazdu w chwili zderzenia. 

• Zwiększenie prędkości pojazdu powoduje wzrost przeciążeń 
działających na pasażerów podczas zderzenia. 

• Wzrost prędkości i obciążenia pojazdu powoduje większe 
deformacje podczas zderzenia. 
Każdy kierowca powinien wiedzieć, że obciążenie pojazdu 

wpływa na sposób jego zachowania się podczas ewentualnego 
wypadku. Dlatego ważnym jest aby podczas przewozu 
autobusem dzieci do szkoły nie przekraczać dopuszczalnej 
ilości pasażerów. 
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The influence of the mass and speed of the bus  
to safety during a collision 

The article presents the classification of types of vehicle 
collisions. Discusses the impact of road accidents on the safety 
of travelers. Describes the collision of two buses transporting 
different number of passengers and its effects. It shows the 
simulation results of the amounts of deformation occurring 
during the collision the bus at different speeds before the 
braking process and the different number of passengers 
(vehicle weight). Showing the size of overloads acting on the 
passengers during collisions arising at different speeds and load 
bus. 
 
Key words: traffic accident, reconstruction, excessive speed. 
 
 


