
gia 
Karol F. Abramek, Tomasz Pustv 

Problemy poruszania sie autobusow 
po skrzviowaniach z ruchem okreinvm 

Wprowadzenie 
Skrzyi:owania o ruchu okr~i:nym poja

wily si~ na pocza,tku XIX wieku, duzo wcze
sniej niz samochody. Pocza,tkowo ruch na 
nich odbywal si~ w dw6ch kierunkach. 
Dopiero w XX wieku z uwagi na cia,gle wzra
staja,ce nat~zenie ruchu i pojawianie si~ co
raz wi~kszej liczby pojazd6w samochodo
wych, wprowadzono ruch w jednym kierun
ku. Taka wlasnie organizacja ruchu obowia,
zuje do dzis. Dose szybko okaza!o siE;l bo
wiem, ze ten typ skrzyzowan charaktery
zuje siE;l wysokim poziomem bezpieczen
stwa ruchu drogowego i wi~ksza, przepu
stowoscia, niz skrzyzowania z pierwszen
stwem przejazdu. Ruch odbywa siE;l dooko-

. Ia placu lub wyspy zgodnie z kierunkiem 
strzalek wyznaczonych przez znak C-12 
, ruch okrE;li:ny". Znak ten w wi~kszosci przy
padk6w wystE;lpuje la,cznie ze znakiem A-7 
,usta,p pierwszenstwa" (rys. 1). 

Analiza problemu 
Zjawisko powstawania rond w Polsce 

stalo SiE;l obecnie bardzo powszechne. Ad
ministratorzy dr6g zarza,dzaja, budow~ 
i ksztalt wyspy, wok61 kt6rej mia!by odby
wac si~ ruch w miejscach o niewystarcza
ja,cej powierzchni, tam gdzie jest to nieefek
tywne, ze wzgiE;ldu na ograniczona, przepu
stowosc. Jazda po rondzie o jednym pasie 
ruchu z prawnego punktu widzenia nie sta
nowi problemu dla kierowc6w. Natomiast, 
jezeli zwiE;lkszymy liczbE;l pas6w ruchu, 

Rys. 1. Znak C-12 ,ruch okr~zny" i znak A-7 
.ustCjp pierwszenstwa" 
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juz pojawia siE;l problem, gdyz zwi~ksza si~ 
liczba miejsc kolizyjnych, np. podczas zjaz
du z ronda lub zmiany pasa ruchu. 0 ile 
problem prawny jest do opanowania po
przez prawidlowa, interpretacjE;l zapis6w 
z ustawy Prawo o ruchu drogowym, to pro
blem fizycznej mozliwosci przejechania 
pojazdu przez rondo juz nie. Ronda o nie
wielkich wymiarach geometrycznych, sta
nowia, wielkie zagrozenie w ruchu drogo
wym, gdyz kierowca samochodu o najwi~k

szych, dopuszczalnych na danej drodze 
wymiarach, zmuszony jest najechac na kra
WE;l:Znik. Powstaje w6wczas sytuacja wypad
kogenna. Wia,ze si~ to z niebezpieczen
stwem, np. wywr6cenia pojazdu, czy tez 
uszkodzenia nie tylko infrastruktury drogo
wej, lecz takze samego samochodu. Cho
dzi tu przede wszystkim o manewry typu: 
skr~t w lewo - zgodnie z kierunkiem ruchu 
na rondzie, zjazd ze skrzyzowania z rue hem 
okr~znym . Szczeg61nie dotyczy to pojaz
d6w ci~zarowych i autobus6w. 

lstnieja, przepisy, kt6re podaja, og61ne 
okreslenie toru, po jakim powinny poruszac 
siE;l pojazdy, a mianowicie: ,pojazd samo
chodowy i zesp6! pojazd6w powinien miec 
mozliwosc poruszania siE;l wewna,trz pier
scienia 0 promieniu zewn~trznym 12,50 m 
i promieniu wewn~trznym 5,30 m - doty
czy to pojazd6w zarejestrowanych po raz 
pierwszy po dniu 31 grudnia 1993 r. " [1]. 

Problem fizycznej mozliwosci przeje
chania przez rondo wynika z malej szero
kosci pasa ruchu oraz z wyst~powaniem 
zjawiska tzw. ,zachodzenia tylu". Jak wy
nika z literatury [2] szerokosc pasa ruchu 
dla rozwiqzan malych rond w obszarach za
budowanych moze wynosic 4,5 m dla sred
nicy zewn~trznej ronda 35m. Natomiast dla 
srednicy zewnE;ltrznej ronda 26 m, szero
kosc pasa ruchu wynosi 5,5 m. 

W momencie skr~tu , a by unikna,c bocz
nego slizgania si~ k6/ po powierzchni, jak 
wynika z teorii ruchu pojazdu, wszystkie 
kola powinny toczyc si~ po okr~gach 
wsp61srodkowych (przed!uzenia osi 
wszystkich k6! powinny przecinac si~ w jed
nym punkcie, kt6rym jest srodek obrotu). 

Poniewaz najcz~sciej w pojazdach 
samochodowych ruch krzywoliniowy jest 

realizowany przez skrE;lcanie k6! przednich 
to srodek obrotu b~dzie lezal na przedlu
zeniu osi obrotu k61 tylnych (w przypadku 
osi wielokrotnej b~dzie to hipotetyczna pro
sta leza,ca w polowie rozstawu osi tylnych) . 
Ta zaleznosc jest realizowana przez mecha
nizm trapezowy ukladu zwrotniczego. Pod
czas skr~tu kola tylne tocza, si~ po mniej
szym promieniu jak kola przednie, sta,d tak 
istotne sa, dla pojazdu wyliczenia wymia
r6w najwi~kszej dopuszczalnej na danej 
drodze szerokosci pasa ruchu (rys. 2). 
Pokonywanie ,malego ronda" odbywa si~ 

z niewielkimi pr~dkosciami (5-1 0 km/h) 
i w takim przypadku mozna pomina,c sily 
odsrodkowe i wykorzysta6 jedynie zalez
nos6 geometrycznq wynikajqCq Z budowy 
ukladu kierowniczego. 

Szerokosc niezb~dna, obliczamy z za
leznosci: 

Rmin= r - !!_ 
2 

natomiast szerokos6 pierscienia ze wzoru: 

B = R ma:< - R min 

W przypadku zespo/6w pojazd6w, sze
rokosc pierscienia B oblicza si~ podobnie, 
z tym ze Rmin stanowi najmniejszy promien 
drugiego czlonu pojazdu. 

r 
R min 

I 

Rys. 2. Szerokos6 drogi niezbfidna dla ruchu 
pojazdu dwuosiowego 
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Rys. 3. Wartosci maksymalne tzw .• zachodzenia tylu" w autobusach wg 
regulaminu EKG ONZ nr 36 

Szerokos6 skr~tu rna kluczowe zna
czenie w przypadku autobus6w miej
skich , przegubowych o duzym zwisie 
przednim. 

lstotnym zjawiskiem podczas ruchu 
pojazd6w jest zjawisko tzw. zachodze
nia czlonu tylnego (rys. 2.), a wi~c ist
nieje koniecznos6 zwi~kszenia szeroko
sci pasa potrzebnego do wykonania 
manewru skr~tu. Wyst~powan ie zacho
dzenia tylu pojazdu podczas wykonywa
nia manewru jest niezalezne od rozwiq
zania kinematyki skr~tu. Jest to zjawisko 
bardzo niebezpieczne na malych ron
dach, o nieduzej szerokosci pasa ruchu, 
z uwagi na to, ze skrajne punkty tylnego 
czlonu pojazdu przemieszczajq s i ~ 

w stron~ przeciwnq do skr~tu. Zachodze
nie tylu normuje Regulamin EKG ONZ 
nr 36, gdzie podano dopuszczalne war
tosci dla autobus6w jednoczlonowych 
i dwuczlonowych (przegubowych). 

Najcz~sciej wykorzystywane rozwiq
zania konstrukcyjne autobus6w w komu
nikacji miejskiej to: 
0 autobus trzyosiowy z nieskr~tnCj na

p~dowq srodkowq asia,, os przednia 
i os tylna SCI osiami skr~tnymi (np. So
laris Urbino 15) konstrukcyjnie mozli
wa minimalna srednica zawracania 
11 , 827 m; zachodzenie tylu moze 
osiqgnqc wartosc 1 ,359 m, 

0 autobus przegubowy - os przednia 
czlonu pierwszego i os czlonu drugie
go sa, osiami skr~tnymi , os tylna czlo
nu pierwszego jest osiq nap~dowq 
(np. lkarus 280) , 

Podsumowanie 
Przy budowie ronda konieczne jest 

uwzgl~dnienie nie tylko wiedzy z zakresu 
budownictwa lqdowego, ale takze teorii in
zynierii ruchu. W szczeg61nosci dotyczy to 
uksztaltowania ronda, w tym zmniejszenia 
liczby miejsc kolizyjnych przy jednocze
snym zwi~kszeniu przepustowosci skrzy
zowania. Zle dobrane minimalne wymiary 
geometryczne ronda o wqskim pasie ruchu 
i o malym promieniu, jak rna to miejsce, np. 
w Koninie na ul. Kleczewskiej (rys. 4.) po
wodujq, ze rondo nie spelnia swojego za
dania. Kierowcy samochod6w ci~zarowych 
lub autobus6w komunikacji miejskiej nie sq 
w stanie bezpiecznie, zgodnie z przepisa
mi, dokonac manewru skr~tu w lewo. Zmu
szeni SCI najecha6 na wysp~. wok61 kt6rej 
odbywa s i~ ruch. Takich niewielkich rond 
jest wi~cej . W ich przypadku mozna mie6 
uzasadnione wqtpliwosci dotyczqce przy-

gotowania merytorycznego projektanta 
oraz podmiot6w odpowiedzialnych za za
twierdzenie projektu oraz wydanie decyzji 
budowlanych. Przedstawione na rysunku 4 
skrzyi:owanie jest zlokalizowane na drodze 
krajowej nr 25 o duzym nat~i:eniu ruchu 
pojazd6w, w wi~kszosci c i~zarowych . 
Zaden z obslugujqcych polskie miasta au
tobus6w komunikacji miejskiej i regional
nej nie jest w stanie zgodnie z przepisami 
bezpiecznie skr~cic w lewo na tym skrzy
zowaniu. W wielu przypadkach lepszym 
rozwiq.zaniem byloby zastosowanie sygna
lizacji swietlnej niz budowa malego ronda. 
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0 autobus przegubowy - os przednia 
czlonu pierwszego jest osiq skr~tnq, 
os tylna czlonu drugiego jest asia, na
p~dowq, os tylna czlonu pierwszego 
jest osiq nosnq nienap~dowq i nie
skr~tnq. Niekiedy maze bye stosowa
ny uklad pewnej, minimalnej zmiany 
ka,towego ustawienia osi nap~dowej 
w celu zmniejszenia , zachodzenia 
tylu" (np. Scania, MAN). Rys. 4. Skrzyiowanie o ruchu okr(?tnym w Koninie na ul. Kleczewskiej 
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