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NOWY SYSTEM TRANSPORTOWY PIMR -  
POSTĘP PRAC WDROŻENIOWYCH  

A TRUDNOŚCI NATURY LEGISLACYJNEJ  

Streszczenie 
W artykule omówiono trudności związane z pracami wdrożeniowymi nowej generacji pojazdów 

Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych (PIMR) wyposażonych w nowoczesny, hybrydowej bu-
dowy, układ hamulcowy i nowe układy sprzęgania pojazdów. Opracowany System Transportowy 
wpływa na poprawę bezpieczeństwa transportu i płynności ruchu drogowego, a także wpływa korzyst-
nie na poprawę ochrony środowiska naturalnego. Prace wdrożeniowe prowadzone w PIMR wskazują 
na pilną potrzebę opracowania metodyk badawczych hybrydowej konstrukcji układów hamulcowych 
zamontowanych w nowej generacji zestawach pojazdów. Uzyskanie homologacyjnych świadectw dla 
hybrydowej konstrukcji układów hamulcowych - utrudnia m.in. błędne przywoływanie przepisów, któ-
re odnoszą się do pneumatycznych układów hamulcowych. 

WSTĘP 
W Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych od 15 lat prowadzone są prace nad po-

prawą bezpieczeństwa transportu rolniczego dotyczące opracowania nowej generacji zesta-
wów pojazdów i zarazem - wycofania z polskich dróg archaicznych zestawów złożonych z 
ciągnika rolniczego i jednej lub dwóch przyczep.  

Zestawy rolnicze, które poruszają się po drogach w Polsce stanowią zagrożenie dla bez-
pieczeństwa ruchu drogowego, powodują spowolnienie ruchu drogowego, przy czym trans-
port nimi towarów jest zdecydowanie droższy w porównaniu do transportu samochodowego. 
Wyprzedzenie ciągnika rolniczego z przyczepą, nawet ciągnika przystosowanego do prędko-
ści 40 km/godz zajmuje kierowcom samochodów, na drodze dwukierunkowej, około 2-3 km.  

Przestarzałej konstrukcji i niebezpieczne jednoprzewodowe układy hamulcowe są ciągle 
w Polsce stosowane i nadal montowane na życzenie rolników w nowych przyczepach. W Pol-
sce nie ma zakazu ich stosowania, mimo, że stanowią realne zagrożenie dla życia kierowcy. 
Wywrócenie ciągnika rolniczego przez holowaną przez niego przyczepę powodują jej archa-
icznej konstrukcji hamulce, które działają z nadmiernie dużym opóźnieniem w stosunku do 
reakcji hamulców tarczowych ciągnika. Na stojący i zahamowany ciągnik nadal napiera przy-
czepa, zazwyczaj skośnie ustawiony względem przyczepy ciągnik wywraca się - w efekcie 
tego wywrócenia kierowca jest mocno poobijany lub też ponosi śmierć na skutek odniesio-
nych urazów.  

Kilkunasto- lub kilkudziesięcioletnie ciągniki rolnicze, które holują przyczepy wpływają 
negatywnie na środowisko naturalne np. z powodu wycieku oleju z wyeksploatowanych silni-
ków oraz z nieszczelnych obwodów hydraulicznych i powodują w czasie niewielkich nawet 
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opadów deszczu - niebezpieczeństwo powstania emulsji na drodze i wypadki przypisywane 
pirackiemu sposobowi jazdy kierowców samochodów.  

Stosowane w samochodowych przyczepach kategorii O2 hamulce typu bezwładnościowe-
go są równie niebezpieczne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Cechami wyróżniającymi 
te niebezpieczne hamulce jest ich niski koszt zakupu oraz pewność użytkownika, że na pol-
skich drogach, zwłaszcza przy pokonywaniu torowisk tramwajowych lub przejazdów kolejo-
wych prędzej czy później nastąpi rozłączenie głowicy zaczepowej (sprzęgu kulowego) dyszla 
przyczepy z zaczepu kulowego (kula o średnicy 50 mm). 

1. SYSTEM TRANSPORTOWY PIMR  
1.1. Zakres prowadzonych prac projektu badawczego rozwojowego 

Elementy koncepcji PIMR nowej technologii transportu samochodowego były systema-
tycznie rozwijane w pracach prowadzonych w latach 1996-2008 i w 2008 roku nabrały tempa 
dzięki finansowemu wsparciu projektu badawczego rozwojowego N R 10-0006-04/2008 pt.: 
„System transportowy oparty na zastosowaniu nowych sposobów sprzęgania zestawów dro-
gowych oraz innowacyjnym układzie sterowania hydraulicznych hamulców w holowanych 
pojazdach”[1]. Projekt realizowano w latach 2008-2010 i w jego wyniku opracowano nową 
generację zestawów pojazdów drogowych, zbudowano modele rzeczywiste naczep/przyczep, 
nowoczesny hybrydowej budowy układ hamulcowy oraz nowej konstrukcji sprzęgi i zaczepy 
kulowe, o średnicy 60mm, przeznaczone do holowania naczep typu gęsia szyja oraz przyczep, 
a także przebadano w testach laboratoryjnych i terenowych[m.in. 2-6].  

Sprzęg kulowy pełni podobną funkcję, co sprzęg siodłowy, montowany zazwyczaj 
w większych samochodach, jednak stanowi bardziej uniwersalną konstrukcję, która pozwala 
na holowanie małej i średniej wielkości naczepy typu gęsia szyja, o masie całkowitej od 2-12 
t.  

Pierwszym z samochodów przystosowanych w PIMR, w latach 90-tych, był Polonez 
Truck, który mógł holować przyczepę o DMC 1t , natomiast po zamontowaniu wysuwnego 
zaczepu kulowego i przekształceniu w mini ciągnik - holował bez żadnych problemów nacze-
pę o masie całkowitej 2,87 t - przy czym jego walory trakcyjne były dużo lepsze podczas ho-
lowania naczepy, niż podczas samodzielnych przejazdów po mokrym trawiastym podłożu. 

Podstawową ideą było takie przystosowanie samochodów skrzyniowych, by przy zacho-
waniu ich podstawowych właściwości użytkowych rozszerzyć ich funkcjonalność i efektyw-
ność przewozu towarów, by mogły być w kilkanaście minut przekształcone w mini-ciągniki 
samochodowe.  

Kolejnym wyzwaniem było opracowanie, na bazie podzespołów dostępnych na rynku eu-
ropejskim, nowej hybrydowej elektryczno-pneumatyczno-hydraulicznej konstrukcji układu 
hamulcowego - efektywniejszego w działaniu od hamulców bezwładnościowych (najazdo-
wych), od jednoprzewodowych układów pneumatycznych stosowanych ciągle w rolnictwie, 
a także od dwuprzewodowych pneumatycznych układów hamulcowych stosowanych w przy-
czepach samochodowych, które wymagają bardzo starannego serwisowania. 

W samochodzie badawczym PIMR - Mitsubishi L200 (ML200) zamontowano elementy 
innowacyjnego układu hamulcowego PIMR-EBS (zgłoszenie patentowe PIMR - P.390980  
oraz Międzynarodowy patent nr PCT/PL2011/000036) do sterowania hydraulicznymi hamul-
cami nowej generacji naczep typu „gęsia szyja”. 

1.2. Świadectwa homologacyjne uzyskane dla pojazdów kategorii O2 
Badania związane z uzyskaniem świadectwa typu (homologacyjne) przeprowadzono przy 

pomocy firmy IDIADA Poland przedstawiciela firmy IDIADA, Spain. O wyborze firmy za-
decydowała zasadniczo lokalizacja oddziału firmy w Poznaniu , aparatura bazująca na syste-
mie VBOX, Racelogic, a także praktycznie odwrotny termin realizacji zlecenia. Elementy 
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układu hamulcowego zamontowane w zestawie ML200-przyczepa PIMR P1 (DMC 3400kg) 
uzyskały świadectwo homologacji E9-13R-11.1264 , a w zestawie ML200-naczepa PIMR N1 
(całkowita masa 4300kg w tym 3500kg na osi typu tandem) uzyskały świadectwo homologa-
cji E9-13R-11.1775. W ramach badań przyczepy PIMR P1 układ hamulcowy uzyskał także 
świadectwo elektromagnetycznej zgodności (EMC Testing Laboratory No. 1103, VTUPV, 
Vyskov, Czechy) Raport No. 6440-097/2010 oraz 6440-087/2010 

Przeprowadzone w latach 2009 – 2010 badania homologacyjne układów hamulcowych 
dla naczep/przyczep kategorii O2 potwierdziły prawidłowość opracowanego w PIMR inno-
wacyjnego układu hamulcowego i jego elektromagnetyczną kompatybilność. Badania te wy-
kazały, że skonfigurowane elementy i podzespoły (elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne) 
zapewniają odpowiednią skuteczność działania, przy czym zmierzony czas reakcji układu 
hamulcowego wynosi niecałe 0,3 s; a więc jest o połowę krótszy od czasu dopuszczalnego 
przepisami. Układ hamulcowy dla pojazdów holowanych wyposażony jest w system ABS 
(lewa i prawa strona hamulców naczepy/przyczepy są sterowana niezależnie za pomocą mo-
dulatora EBS). 

1.3. Patenty PIMR 
W okresie 1998-2012 opracowano szereg innowacyjnych rozwiązań podzespołów, które 

chronione są następującymi patentami: 
1. Międzynarodowy patent nr PCT/PL2011/000036 The system for controlling of the execu-

tive assembly of the hydraulic brakes, especially of the automotive of light and medium 
size of gooseneck trailers and trailers.  

2. Patent nr P.390980 - Elektryczno-pneumatyczny do sterowania pneumatyczno-hydraulicznym 
zespołem wykonawczym i pracą hydraulicznych hamulców, zwłaszcza lekkich i średnich na-
czep i przyczep samochodowych 

3. Patent nr 189623 - Samochodowy zaczep kulowy zwłaszcza do sprzęgania naczep typu 
“gęsia szyja”.  

4. Patent nr 198109 - Urządzenie ryglujące sprzęg kulowy, zwłaszcza lekkich samochodo-
wych naczep rolniczych.  

5. Patent nr P.393057 - Sprzęg kulowy do łączenia pojazdów, zwłaszcza przyczepianych 
maszyn i urządzeń rolniczych z ciągnikami  

6. Patent nr P 367555 - Urządzenie mocujące w ciągniku, zwłaszcza rolniczym lub leśnym, 
elektroniczny sterownik układu hamulcowego przyczepy. Zgłoszenie PIMR.  

7. Patent nr 201593 - Adapter kotwiący sterownika, zwłaszcza pojazdów holujących naczepę 
lub przyczepę wyposażoną w elektryczny układ hamulcowy.  

8. Patent nr 195519 - Adapter zaczepu kulowego dla lekkich samochodowych naczep typu 
„gęsia szyja”.  

9. Patent nr 191184 - Adapter kotwiący do podjazdów załadowczych, zwłaszcza lekkich sa-
mochodowych naczep i przyczep.  

10. Patent nr 189520 - Urządzenie blokujące sprzęg kulowy, zwłaszcza w dyszlach naczep 
samochodowych typu “gęsia szyja”.  

1.4. Międzynarodowe nagrody dla Systemu Transportowego PIMR 
System transportowy PIMR oparty na zastosowaniu nowych sposobów sprzęgania zesta-

wów drogowych oraz nowej generacji układu sterowania hydraulicznych hamulców 
w holowanych pojazdach uzyskał szereg liczących się w świecie wyróżnień, a mianowicie: 
złoty medal Brussels Eureka w 2011 r., specjalny medal Ministerstwa Nauki i Badań Rumuni 
w Brukseli w 2011 r.; srebrny medal w Genewie w 2001r., specjalny medal Stowarzyszenia 
Wynalazców i Przemysłowców (A.I.F.F) na Concours Lepine w Paryżu w 2011 r.; brązowy 
medal INST w Taipei w 2011 r.; złoty medal z wyróżnieniem na IWIS 2011 w Warszawie 
oraz nagrodę specjalną Turkish Patent Institute i specjalne wyróżnienie medalem Ministry of 
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Education, Research, Youth and Sport Rumunii na iENA 2011 w Norymberdze, złoty meda-
lem MTP – Innowacje-Technologie-Maszyny Polska 2012 w Poznaniu. 

Uzyskane wyróżnienia i medale wskazują na istotną nowość techniczną i rynkową opra-
cowanego w PIMR Systemu Transportowego, stąd też po zakończeniu formalnym prac pro-
jektu podjęto dalsze prace mające ułatwić wdrożenie nowej transportowej opcji technologicz-
nej w Polsce i w Europie. 

2. PRACE PIMR REALIZOWANE PO ZAKOŃCZENIU PROJEKTU 
2.1. Badania nowej generacji zestawów pojazdów  

Po zakończeniu prac finansowanych w ramach projektu N R 10-0006-04/2008 dalsze pra-
ce prowadzono na zestawach pojazdów PIMR eksploatowanych w ramach innych projektów 
jak i ze środków własnych. Badania te okazały się bardzo cenne, bowiem pozwoliły ocenić 
funkcjonalność przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych, prawidłowości usytuowania podze-
społów jak i niezawodności działania podzespołów decydujących o bezpieczeństwie pracy i 
użytkowania. 

W wyniku badań stwierdzono np. konieczność zastąpienia akumulatorów żelowych aku-
mulatorami klasycznymi kwasowymi oraz zastąpienie tanich i zarazem zawodnych sprężarek 
powietrza produkcji chińskiej - sprężarkami renomowanej firmy Thomas, USA , importowa-
nymi przez firmę Garen-Post, Piaseczno, Polska. Dla potrzeb badań nowych wersji układów 
hamulcowych firma Thomas dostarczyła bezpłatnie nowe modele sprężarek, które będą te-
stowane w PIMR w 2013 roku. 

2.2. Umowa licencyjna na wdrożenie Systemu Transportowego PIMR 
W połowie 2012 roku Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu podpisał 

umowę licencyjną na wdrożenie układu hamulcowego PIMR-EBS, przystosowanie pojazdów 
samochodowych i produkcję naczep i przyczep dla użytkowników pracujących głównie na 
rzecz sektora rolniczego i leśnego. 

Mając na uwadze konieczność wprowadzenia stosownych modyfikacji podzespołów ce-
lem zwiększenia niezawodności pracy, funkcjonalności, łatwości serwisowania itp. postano-
wiono skonstruować nową poprawioną wersję układu hamulcowego PIMR-EBS i uzyskać 
stosowne w tym zakresie świadectwa homologacyjne dla tak zmienionego układu hamulco-
wego. 

3. PROBLEMY NATURY LEGISLACYJNEJ 
3.1. Próby przeprowadzenia homologacyjnych badań nowej poprawionej wersji 

układu hamulcowego PIMR-EBS 
Mając na uwadze konieczność przygotowania dokumentacji technicznej i wdrożeniowej 

nowej generacji zestawu pojazdów - PIMR zwrócił się do firmy IDIADA Poland z przepro-
wadzenie uzupełniających badań uaktualnionej wersji układu hamulcowego. Jednak okazało 
się, że kierownictwo zarządu firmy IDIADA w Hiszpanii, odmówiło podjęcia się homologa-
cyjnych badań uzupełniających układu hamulcowego PIMR-EBS dla przyczepy i naczepy 
kategorii O2 . Firma IDIADA SPAIN jednoznacznie stwierdziła ważność udzielonych wcze-
śniej dwóch homologacji (świadectw typu) dla układu hamulcowego PIMR-EBS zamontowa-
nego w zestawach pojazdów nowego systemu transportowego PIMR. Firma deklarowała go-
towość przeprowadzenia badań, ale oferowała tylko możliwość zakończenia w formie sporzą-
dzenie Raportu z badań, a nie zmianę świadectwa homologacji typu.  

Wiarygodność PIMR jako właściciela patentów, autora i licencjonodawcy na podjęcie 
produkcji nowego Systemu Transportowego została mocno podważona przez hiszpańską fir-
mę, bowiem w świetle Ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo o 
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ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw , której przepisy wejdą w życie z dniem 22 
czerwca 2013 r.) w art. 70h w punkcie 7. mamy jednoznaczne stwierdzenie , że „wniosek o 
zmianę świadectwa homologacji typu składa się wyłącznie w państwie, które wydało to świa-
dectwo homologacji typu”. Bez możliwości uaktualnienia danych w świadectwie homologa-
cyjnym nie ma możliwości rozpoczęcia starań o zazwyczaj rutynowego charakteru - uznanie 
świadectwa homologacyjnego wydanego w Unii Europejskiej - przez stosowne instytucje w 
Polsce.  

W lutym 2013 r. po kilku rozmowach PIMR z przedstawicielem IDIADA Poland - doty-
czących cytowanego wyżej wymogu Ustawy i stwierdzenia faktu pozostawienia klienta bez 
merytorycznego wsparcia - firma IDIADA Spain wyraziła gotowość wykonania uzupełniają-
cych badań homologacyjnych. 

Trzeba zatem będzie podjąć decyzję: 1) czy skorzystać z usług firmy IDIADA Spain i 
przy jej pomocy przeprowadzić uzupełniające badania homologacyjne? lub  2) czy też po-
nieść koszty realizowanych całkowicie od nowa badań homologacyjnych w Polsce ?  

Zdecydowanie się na to drugie rozwiązanie może w sumie przynieść korzystny efekt - da-
je szansę na opracowanie krajowej metodyki badań nie tylko dla samochodów holujących 
naczepy kategorii O2, ale także dla większych zestawów złożonych z samochodów i naczep 
typu gęsia szyja kategorii O3.  

Średnie zestawy pojazdów samochodowych mają istotne znaczenie dla uzyskania spo-
dziewanych korzyści wynikających z prac transportowych na rzecz branży rolniczej i leśnej, 
bowiem stwarzają szansę efektywnego zastąpienia dotychczasowych zestawów, złożonych 
z ciągnika rolniczego i przyczepy, którymi ciągle w Polsce realizowany jest transport rolni-
czy. 

3.2. Próby konsultacji PIMR-BE z UNECE 
W połowie września 2012 r. PIMR-BE skierował pocztą internetową UNECE w Genewie 

- dwie prośby (roadtransport@unece.org  oraz  wp.29@unece.org) o udzielenie informacji i 
wskazówek, rad w jaki sposób należy przeprowadzić badania homologacyjne. Niestety do 
lutego 2013 r. żadnej odpowiedzi nie udzielono, mimo że oprogramowanie serwera poczto-
wego potwierdziło otrzymanie obu próśb PIMR-BE. 

W lutym wysłano poczta elektroniczna ponowny monit w tej sprawie, podkreślając fakt 
uzyskania dwóch świadectw homologacyjnych dla przyczepy i naczepy typu gęsia szyja , 
obie kategorii O2. Poruszono też problem błędnego powoływania się niektórych ekspertów na 
treść zawartą w punkcie 5.1.3.1.1. Regulaminu 13, który to punkt , zdaniem PIMR odnosi się 
tylko do pneumatycznych układów hamulcowych i nie powinien mieć najmniejszego znacze-
nia przy badaniu złożonych układów elektronicznych (p. Aneks 18 Regulaminu 13) - do któ-
rych to układów należy układ hamulcowy PIMR-EBS, stanowiący hybrydę układu elektro-
nicznego-pneumatycznego-hydraulicznego.  

Dla takich bardziej złożonych układów hamulcowych należy opracować lub dobrać taką 
metodykę badań, która pozwoli sprawdzić i ocenić parametry ich pracy, w stosunku do pro-
duktów znajdujących się na europejskim rynku, zwłaszcza te elementy i podzespoły, które 
mają istotny wpływ na bezpieczeństwo pracy, obsługi, użytkowania, czy też takich, które po 
zamontowaniu w pojazdach - w sposób pośredni wpływają także na poprawę ochrony środo-
wiska naturalnego. Zastąpienie niebezpiecznych układów najazdowych w pojazdach kategorii 
O2, czy równie niebezpiecznych jednoprzewodowych układów hamulcowych - których mon-
towanie ciągle jest dopuszczalne w Polsce - wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego oraz na zmniejszenie ilości kolizji i wypadków drogowych w Polsce. 
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3.3. Problemy formalne wynikające z przystosowania zarejestrowanych samo-
chodów do sprzęgania z naczepami typu gęsia szyja 

W świetle obowiązujących przepisów producent nie ma kłopotów z uzyskaniem homolo-
gacji typu dla zespołów montowanych w nowym tj. jeszcze bez rejestracji pojeździe. Opra-
cowany System Transportowy PIMR zakłada przystosowanie pojazdów, które znajdują się w 
eksploatacji od szeregu lat, a więc samochodów już zarejestrowanych. 

W takim przypadku każdorazowo właściciel takiego przebudowanego pojazdu musi się 
zwrócić do Ministerstwa Transportu z wnioskiem o udzielenie zgody na odstępstwo od wa-
runków technicznych pojazdu. Wnioski te wydawane są zazwyczaj „w indywidualnym uza-
sadnionym przypadku”, a w oczekiwaniach PIMR powinno się to odbywać na bardziej 
uproszczonych zasadach - mając na uwadze rosnącą popularność nowych zestawów w Polsce 
oraz tym samym ilość rutynowo składanych wniosków o odstępstwa. 

PIMR zakłada, że powinno się to odbywać być może na podobnej zasadzie wymagań 
określonych dla podmiotu dokonującego montażu instalacji gazowej, który jest obowiązany 
„uzyskać świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ 
pojazdu do zasilania gazem” . Zatem, należałoby opracować świadectwo homologacji sposo-
bu montażu wspornika wysuwnego zaczepu kulowego dla naczep typu gęsia szyja dla typo-
wych samochodów skrzyniowych (Mitsubishi L200, Land Rover Deffender 110, Iveco Da-
ily). W sposób w jaki montuje się np. haki dla przyczep - w różnych podobnej wielkości sa-
mochodach osobowych. 

Problemem do administracyjnego rozwiązania jest wydanie odpowiednich przepisów 
określających tryb wprowadzania adnotacji w dowodach rejestracyjnych samochodów przy-
stosowanych do holowania naczep, a więc zapisu dotyczącego dopuszczalnego nacisku na 
kulę zaczepu dla naczep oraz całkowitą masę zestawu pojazdów: samochód-naczepa typu 
gęsia szyja. Przy czym zamocowanie haka dla naczep - nie wpływa w żaden sposób na ogra-
niczenie możliwości holowania przyczep na haku umieszczonym z tyłu takiego pojazdu. 

3.4. Rozbieżności danych rejestracyjnych z masą rzeczywistą zestawu samochód - 
naczepa typu gęsia szyja 

Według informacji uzyskanych jesienią 2011 roku holowanie samochodem naczepy o du-
żo większej masie niż dopuszczalna masa przyczepy jest niezgodne z prawem i zalegalizowa-
nie zmian dokonanych w samochodzie skrzyniowym wymaga uzyskania zgody Ministerstwa 
Transportu na indywidualne odstępstwo od warunków technicznych dla pojazdu.  

PIMR nie poczuwa się do winy, czy też zaniedbań natury administracyjnej, bowiem każ-
dorazowo po przystosowaniu samochodu do holowania z naczepą typu gęsia szyja zwracano 
się do Urzędu Komunikacyjnego z prośbą o naniesienie stosownej adnotacji, że w samocho-
dzie oprócz haka dla przyczep zamontowano drugi wysuwny zaczep kulowy dla naczep typu 
gęsia szyja. Za każdym razem, albo z Urzędu Komunikacyjnego, albo od inspektora Stacji 
Diagnostycznej, przekazywano informację, że nie ma przypadku holowania jednocześnie na-
czepy i przyczepy, zatem jeden stempel wbity w dowodzie rejestracyjnym, który informuje o 
zamontowanym haku dotyczy wszystkich holowanych pojazdów, a w rozumieniu Kodeksu 
Drogowego naczepa jest także przyczepą. 

Zarówno PIMR jak i przede wszystkim Urząd Komunikacyjny powinny zwrócić jednak 
uwagę, że zalety funkcjonalne sprzęgania naczep typu gęsia szyja pozwalają na bezpieczne 
holowanie naczep o dużo większej masie całkowitej niż to przyjęto dla przyczep. Nikt przez 
kilka lat nie zdawał sobie jednak sprawy z konieczności wystąpienia o odstępstwo od warun-
ków technicznych pojazdu.  

Problem ten mógł być znacznie wcześniej zauważony i rozwiązany, gdyby wprowadzono 
wymóg jednoczesnego dokonywania przeglądu samochodu i holowanej przez niego nacze-
py/przyczepy. Wtedy inspektorzy zwróciliby uwagę, że w dowodzie rejestracyjnym nie ma 
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odpowiedniej adnotacji o dopuszczalnym nacisku na sprzęgu kulowym dla naczepy oraz o 
większej dopuszczalnej masie całkowitej takiego zestawu pojazdów. 

3.5. Wnioski o odstępstwo dla samochodów badawczych PIMR 
W wyniku nowych ustaleń podjęto we wrześniu 2012 r. prace związane z przygotowaniem 

dokumentacji dla potrzeb sporządzenia wniosków o odstępstwo od warunków technicznych 
dla samochodów badawczych Mitsubishi L200 oraz Iveco Daily D35. 

 
W listopadzie 2012 r., Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu sporządził 

i przesłał dwa wnioski do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 
Warszawie z prośbą o udzielenie, zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – 
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), indywidualnego 
odstępstwa od warunków technicznych dla pojazdu: Mitsubishi L200 oraz Iveco Daily D35. 

 
Uzyskanie indywidualnych odstępstw dla samochodów badawczych jest niezbędne dla re-

alizowania projektów naukowych i prac badawczych związanych z badaniami i eksploatacją 
nowej generacji zestawów pojazdów opracowanegoSystemu Transportowego PIMR.  

Ustawowy termin 30 dniowy rozpatrzenia tych wniosków nie mógł być jednak dotąd zre-
alizowany, bowiem pracownicy ministerstwa są praktycznie cały czas zajęci wdrażaniem sys-
temu europejskich norm i dyrektyw w Polsce. Zgodnie z uzyskaną informacją, być może do-
piero na przełomie lutego i marca br. uda się w Ministerstwie Transportu rozpatrzyć oba 
wnioski PIMR.  

 
We wnioskach do Ministerstwa Transportu podsumowano zalety przystosowania 

każdego z samochodów: 
 

Samochód Mitsubishi L200 po zamontowaniu dodatkowego wspornika wysuwnego za-
czepu kulowego dla naczep kategorii O2/O3 można dowolnie użytkować w następujących 
wersjach nadwozia: 
1. z nadstawką typu hardtop z oknami - montowanej na burcie skrzyni ładunkowej. Montaż 

lub demontaż nadstawki typu hardtop wymaga odkręcenia kilku śrub i zajmuje ok. 0,5 
godziny, 

2. klasycznego ciężarowego samochodu skrzyniowego oraz  
3. mini ciągnika – lekkiego pickupa do sprzęgania naczep typu gęsia szyja o masie całkowi-

tej 6600 kg (600 kg nacisk na kulę zaczepu, 6000 kg na pojedynczej osi lub osi typu tan-
dem).  
 

Ocena korzyści z wprowadzonych zmian w samochodzie ML200: 
1. Sposób montażu i umieszczenie kulowego urządzenia sprzęgowego jest prawidłowy. 

Wprowadzone zmiany nie naruszają konstrukcji pojazdu i nie powodują przekroczenia 
dopuszczalnych obciążeń samochodu Mitsubishi L200 podanych przez producenta; 

2. Parametry samochodu ML200 po przebudowie nie powodują przekroczenia wartości do-
puszczanych przepisami ruchu drogowego ; 

3. Wprowadzone zmiany umożliwiają holowanie naczepy typu „gęsia szyja” o masie cał-
kowitej do 6600 kg, dopuszczalnym nacisku na kulę zaczepu 600 kg, a więc masie na-
czepy znacznie większej ładowności niż przyczepy (DMC 2700 kg). 

4. Dopuszczalna masa całkowita 8850 kg zestawu pojazdów: samochód ML200 - naczepa 
typu „gęsia szyja” jest również znacznie większa od dopuszczalnej masy zestawu pojaz-
dów złożonego z samochodu ML200 i przyczepy (5500 kg). 
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Samochód IVECO Daily D35 po zamontowaniu dodatkowego wspornika wysuwnego za-
czepu kulowego dla naczep kategorii O2/O3 można dowolnie użytkować w następujących 
wersjach nadwozia: 
1. ze stelażem i plandeką nad całą skrzynia ładunkową ; 
2. mini ciągnika – średniej wielkości pickupa do sprzęgania naczep typu „gęsia szyja” o 

masie całkowitej do 11t (do 1 t nacisk na kulę zaczepu, do 10t  na pojedynczej osi lub osi 
typu tandem),  ze stelażem i plandeką nad przednią sekcją skrzyni ładunkowej, którą 
można wykorzystać do transportu bagażu podręcznego lub też aparatury badawczej; 

3. mini ciągnika – średniej wielkości pickupa do sprzęgania naczep typu „gęsia szyja” o 
masie całkowitej do 11 t (do 2 t konstrukcyjnie dopuszczony nacisk na kulę zaczepu, do 
10t  na pojedynczej osi lub osi typu tandem) , bez burt, tylko z płytą podłogową oraz   

4. klasycznego ciężarowego samochodu skrzyniowego  
 

Przedstawiono także najważniejsze korzyści z wdrożenia Systemu Transportowego PIMR: 
1. Zestaw pojazdów systemu transportowego opracowanego w PIMR , wyposażony w nowy 

system sprzęgu kulowego ( 60) oraz w innowacyjny system hamulcowy PIMR-EBS, 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa transportu drogowego, ma szansę istotnego 
poprawienia płynności ruchu drogowego - przez zastąpienie wlokących się po drogach 
tradycyjnych zestawów pojazdów rolniczych: ciągnik rolniczy -  oraz przyczepa , 
najczęściej z niebezpiecznym - jednoprzewodowym układem pneumatycznym oraz 
powinien zastąpić równie niebezpieczne hamulce najazdowe, powszechnie stosowane 
w przyczepach kategorii O2; 

2. Wdrożenie transportu przy użyciu lekkich i średnich zestawów samochodowych stwarza 
szansę uzyskania w Polsce rocznych oszczędności paliw rzędu 75 tys. ton;  

3. Wycofanie typowych zestawów ciągników rolniczych z prac transportowych w Polsce 
powinno zmniejszyć emisję szkodliwych substancji spalin, obniżyć poziom hałasu i 
drgań oraz zredukować zagrożenie zanieczyszczenia wód gruntowych substancjami 
olejowymi. 
 

3.6. Możliwości badań i wdrożenia nowej generacji pojazdów  
Bez uzyskania formalnych indywidualnych odstępstw od warunków technicznych dla po-

jazdów badawczych PIMR zasadniczo nie można ich sprzęgać z naczepami badawczymi typu 
gęsia szyja.  

W tej sytuacji jedynym awaryjnym wyjściem jest zwrot tablic rejestracyjnych do Urzędu 
Komunikacyjnego i pobranie tablic próbnych dla obu samochodów. Rozwiązanie to jest kło-
potliwym, bowiem wypożyczenie tablic wiąże się z dodatkowymi kosztami. 

3.7. Błędne przywołanie zapisu Regulaminu 13 oraz potrzeba opracowania meto-
dyki badań homologacyjnych dla hybrydowych układów hamulcowych  

Po rozmowach z firmą IDIADA, Spain PIMR skontaktował się z instytutami prowadzą-
cymi badania homologacyjne w Polsce, zarówno PIMOT jak i ITS deklarowały pomoc w 
przebadaniu nowych pojazdów , a PIMOT gotowość zawiązania w tym celu konsorcjum ba-
dawczego . 

Z analiz zapisów Regulaminu 13, w świetle badań homologacyjnych prowadzonych przez 
PIMR wcześniej jak też wspólnie z firmą IDIADA Poland z Poznania wydaje się, że w Euro-
pie przyjęto/narzucono błędne założenie polegające na przywołanie zapisu punktu 5.1.3.1.1., 
który dotyczy tylko opcji sterowania układem pneumatycznym pomiędzy pojazdem holują-
cym a przyczepą i na tej podstawie przekonania, że takiego sterowanego tylko przewodami 
elektrycznymi układu nie można homologować. 
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Jest to trudne do zaakceptowania i zrozumienia stanowisko, że na bazie błędnego przywo-
łania tego zapisu - odmawia się wynalazcy, czy też właścicielowi udzielenia stosownego 
świadectwa homologacyjnego na jego innowacyjny układ hamulcowy. 

Nie analizuje się parametrów układu hamulcowego z punktu widzenia bezpieczeństwa 
działania i skuteczności hamowania, nie podejmuje się jakiejkolwiek próby merytorycznej 
oceny układów hamulcowych, które nie są układami pneumatycznymi, ale które są zbudowa-
ne zarówno z podzespołów elektronicznych, pneumatycznych, hydraulicznych itp., czyli są 
całkowicie różnej konstrukcji układami hamulcowymi. 

Zebrane doświadczenie PIMR z kilkuletniej eksploatacji pojazdów nowej generacji po-
zwala stwierdzić, że nie było żadnego przypadku problemu z przesyłaniem sygnałów sterują-
cych i kontrolujących pracę podzespołów pneumatyczno-hydraulicznych zamontowanych na 
holowanych pojazdach. W Regulaminie 13 treść zapisów Aneksu 18 wskazuje na możliwość 
przystąpienia do takich badań, celem wydania świadectwa homologacyjnego, przy czym 
stwierdza się wyraźnie, ze należy zwrócić uwagę - czy nowe konstrukcje zapewniają podobny 
stopień bezpieczeństwa pracy jaki przyjęto w metodyce badawczej określonej dla innych wer-
sji układów hamulcowych. Jest sprawą oczywistą, że tam gdzie można wykorzystać informa-
cje lub wykresy dotyczące korytarzy wymaganych opóźnień czy kompatybilności hamowania 
obu pojazdów zestawu - to należy z nich skorzystać. Być może celowym było by opracować 
nowe wykresy dla lekkiej i średniej wielkości zestawów drogowych, o całkowitej masie ze-
stawu np. 3 - 15t. 

PODSUMOWANIE 
Wdrożenie nowej generacji pojazdów Systemu Transportowego opracowanego w PIMR 

wymaga merytorycznego wsparcia ze strony Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej jak i instytucji uprawnionych do wydawania świadectw homologacyjnych i 
certyfikatów - Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, Instytutu Transportu Samochodowego. 

Wdrożenie pojazdów Systemu Transportowego PIMR stwarza wielorakie potencjalne ko-
rzyści wymierne i niewymierne - pomaga w aktywizacji zawodowej ludności na terenach o 
znacznym procencie bezrobocia, tworzy nowe miejsca pracy, nowe usługi. Daje szansę stop-
niowego wycofania ciągników rolniczych i przyczep z dróg krajowych i międzynarodowych, 
wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego. Daje szansę przyspiesze-
nia wycofania z rynku niebezpiecznych układów hamulców najazdowych, niebezpiecznych 
zwłaszcza na śliskich nierównych powierzchniach. Korzyści z zastąpienia tradycyjnego trans-
portu rolniczego nowoczesnym transportem samochodowym i oszczędności w zużyciu paliw 
(wg szacunków z lat 90. - około 75 tys. ton w skali roku w Polsce) wpłyną z pewnością na 
poprawę ochrony środowiska naturalnego. 

Wydaje się pilną potrzebą znalezienie funduszy, być może w ramach specjalnego projektu 
zamawianego, w celu przeprowadzenia interdyscyplinarnych, międzynarodowych badań no-
wych zestawów drogowych, przebadania wdrażanych do produkcji wersji hybrydowego ukła-
du hamulcowego zamontowanego w szerszej gamie samochodów skrzyniowych, jak i osobo-
wych, dostępnych na rynku w Polsce i Europie; wybraniu typowych wielkości sprzęganych z 
nimi naczep i na podstawie tak szeroko podjętych badań - zbudować teorię pasm dopasowa-
nia pojazdu i przyczepy, tzw. korytarze skuteczności hamowania w funkcji natężenia lub na-
pięcia w przewodzie elektrycznym dla różnych stanów obciążenia. 

Opracowane wyniki badań terenowych i analiz teoretycznych należałoby przesłać do gro-
na ekspertów w Genewie, którzy się zajmują wprowadzaniem zmian do Regulaminu 13 oraz 
ekspertów odpowiedzialnych za aktualizację wymagań innych Dyrektyw. 
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NEW PIMR’S TRANSPORTATION SYSTEM - 
LEGISLATIVE OBSTACLES AFFECTING  

THE IMPLEMENTATION WORKS PROGRESS 

Abstract 
Paper discusses the research work progress on PIMR’s Transportation System implemetation , 

legislative problems and obstacles during Test Approval procedures,Regulation 13 and Directives 
demands, as well as progress of implementation works. New Transportation System has potential 
great impact on road safety, improvement traffic-flow and better protection of natural environment. 
PIMR’s research works indicate needs to speed-up homologation process of new hybrid type electron-
ic-pneumatic-hydraulic brake systems. That process is also caused by not proper citation of Regula-
tion 13 that are set only for pneumatic brake systems - but not for modern type complex nature elec-
tronic brakes. 
 
Autorzy: 
dr inż. Adam P. Dubowski - PIMR-BE Zespół ds. Energetyki i Dynamiki Maszyn Rolni-
czych, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Starołęcka 31, 60-963 Poznań, 
tel. 61-8 712 230, e-mail: dubowski@pimr.poznan.pl 
dr. inż. Krzysztof Zembrowski - PIMR-BE 
dr inż. Tadeusz Pawłowski , prof. nadzw. PIMR-DN 


