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ANALIZA WP�YWU STANU TECHNICZNEGO 
Z��CZA POJAZD-PRZYCZEPA 

NA BEZPIECZE�STWO DROGOWE 

Streszczenie  
W publikacji przedstawiono zdarzenie drogowe, którego przyczyn� zaistnienia by�o nadmierne zu-

�ycie zaczepu holowniczego oraz wp�yw innych czynników eksploatacyjno-obs�ugowych. Przeprowa-
dzone i zilustrowane wyniki bada� z��cza pojazd-przyczepa jednoznacznie wskazuj� na b��dy czynnika 
ludzkiego i nieprawid�owo�� stanu technicznego zaczepu holowniczego, które skutkowa�y zaistnieniem 
wypadku drogowego. 

WST�P 
Wyniki analiz bada� statystycznych wypadków drogowych wskazuj� na niewielki udzia� 

procentowy (rz�du kilku procent) wp�ywu stanu technicznego pojazdów na zaistnienie i prze-
bieg wypadku, w porównaniu z innymi przyczynami powstawania zdarze� drogowych. Nie-
mniej jednak za stan techniczny pojazdu odpowiada kieruj�cy, który najcz��ciej ma �wiado-
mo�� kierowania niesprawnym technicznie lub nie dostatecznie wyposa�onym pojazdem. 
Niedostatki stanu technicznego pojazdów maj� najcz��ciej znacz�cy wp�yw na skutki zaist-
nia�ych wypadków drogowych. Braki lub uszkodzenia w o�wietleniu pojazdów, uszkodzenia 
uk�adów jezdnych (ogumienia), czy brak wymaganej skuteczno�ci dzia�ania hamulców lub 
nieprawid�owe dzia�anie uk�adu kierowniczego s� przyczyn� ci��kich w skutkach wypadków 
drogowych. Na drogach pojawia si� co raz wi�cej pojazdów, które wcze�niej uczestniczy�y 
w ró�nych kolizjach lub wypadkach, a których proces uzdatniania technicznego nie przebie-
ga� zawsze w sposób w�a�ciwy i zgodny z technologi� naprawy. Uszkodzeniom wypadko-
wym ulegaj� najcz��ciej elementy uk�adu kierowniczego, jezdnego lub hamulcowego, a tak�e 
sk�adniki wyposa�enia pojazdów zaliczane do pakietu bezpiecze�stwa czynnego i biernego. 
Odbudowa powypadkowa pojazdów lub ich kompletacja odbywa si� cz�sto z naruszeniem 
wymaga� technologicznych lub gwarancyjnych. Jednocze�nie diagnosta dopuszczaj�cy po-
jazd do ruchu nie zna historii „�ycia” pojazdu, co utrudnia lub uniemo�liwia przeprowadzenie 
bada� dodatkowych z uwagi na wcze�niejsze uczestnictwo pojazdu w zdarzeniu drogowym. 
Z powy�szych wzgl�dów dostrzegamy na drogach samochody „dryfuj�ce”, dziwnie „ko�ysz�-
ce si�” lub z niekompletnym b�d	 uszkodzonym o�wietleniem. Takie pojazdy zagra�aj� bez-
piecze�stwu ruchu drogowego. 

W niniejszym artykule poddano analizie wypadek rzeczywisty zaistnia�y w wojewódz-
twie lubelskim, do którego dosz�o w wyniku roz��czenia si� obci��onej przyczepy samocho-
dowej sprz�gni�tej z samochodem ci��arowym. W wyniku uwolnienia si� z zaczepu holowni-
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czego przyczepy dosz�o do jej zjechania na lew� stron� drogi i uderzenia w dwie piesze id�ce 
prawid�owo lew� stron� drogi. Ofiary wypadku to 56-letnia kobieta i jej pi�cioletnia wnuczka, 
które zosta�y najechane od ty�u przez uwolnion� ze z��cza przyczep�. W wyniku uderzenia 
przez przyczep� piesze dozna�y ci��kich obra�e� cia�. W tym miejscu nale�y doda�, �e przy-
czepa uczestnicz�ca w wypadku by�a dopuszczona do ruchu na drogach publicznych i zbu-
dowana ponad rok przed analizowanym zdarzeniem tj. w 2008 roku, posiada�a wi�c niewielki 
przebieg eksploatacyjny. Do zaistnienia wypadku dosz�o na jezdni asfaltowej, która posiada�a 
nierówno�ci i lokalne ubytki asfaltu. Kluczowym zagadnieniem dla ustalenia przyczyny wy-
padku by�o badanie z��cza pojazd-przyczepa pod k�tem sprawno�ci technicznej i prawid�o-
wo�ci dzia�ania zabezpieczenia przed samoczynnym roz��czeniem si� podczas jazdy. Bada-
niom poddano tak�e zdatno�� techniczn� hamulca przyczepy w który wyposa�ona by�a przy-
czepa uczestnicz�ca w wypadku. Uzupe�niaj�c w tym miejscu nale�y doda�, �e analizowana 
dwuosiowa przyczepa typu laweta z dyszlem zako�czonym zaczepem do z��cza kulowego 
posiada�a hamulec typu bezw�adno�ciowego tzw. hamulec najazdowy. Pomiary mikrometra-
�owe haka holowniczego wykaza�y jego niezbyt du�y stopie� zu�ycia, którego �rednica kuli 
wynosi�a oko�o 50 mm. Natomiast zaczep zabudowany na przyczepie nosi� cechy znacznego 
zu�ycia �ciernego we wn�trzu obudowy, co pokazano na fotografii 1. 

 
Fot. 1. Zaczep zabudowany na przyczepie nosi� cechy znacznego zu�ycia �ciernego we wn	trzu 

obudowy 

W zwi�zku z powy�szym poddano udost�pniony zaczep z przyczepy badaniom porów-
nawczym bazuj�c na nowym zaczepie, tego samego producenta udost�pnionym ze sklepu 
z akcesoriami do przyczep samochodowych. Szczególn� uwag� zwrócono na jako�� po��cze-
nia zaczepu z hakiem wybudowanym z pojazdu, który ci�gn�� przyczep�. Zwrócono te� uwa-
g� na dzia�anie „j�zyka” s�u��cego do roz��czania przyczepy z hakiem, który okaza� si� by� 
zdeformowany. Powy�szy stan techniczny zaczepu móg� znacznie os�abi� trwa�o�� z��cza 
zaczep-hak holowniczy. 

1. WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADA� 
Udost�pnione do bada� z��cze sk�adaj�ce si� z haka holowniczego wybudowanego z po-

jazdu holuj�cego i zaczepu przyczepy, która zerwa�a si� z mocowania poddane zosta�y pomia-
rom mikrometra�owym i badaniom z u�yciem optycznych przyrz�dów powi�kszaj�cych. 
Wst�pne ogl�dziny zewn�trzne wykaza�y znaczny stopie� zu�ycia eksploatacyjnego zaczepu 
przyczepy. W zwi�zku z powy�szym dalszym badaniom poddano zaczep w celu okre�lenia 
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jego zdatno�ci technicznej w chwili zaistnienia wypadku. Badane elementy zilustrowano na 
fot. 1 i fot. 3.  

 
Fot. 2. Hak wybudowany z samochodu, który by� sprz	gni	ty z przyczep
 oraz zaczep wybu-

dowany z przyczepy holowanej w chwili zaistnienia wypadku 

 
Fot. 3. Hak pojazdu holuj
cego z zaczepem nowym tej samej firmy co zaczep przyczepy holo-

wanej 

 
Fot. 4. Dok�adne badanie wn	trza zaczepu wykaza�o jego znaczny stopie� zu�ycia eksploatacyjnego 

 
Fot. 5. Hak holowniczy z pojazdu holuj
cego po�
czony z nowym zaczepem  

Udokumentowano zaczep przyczepy z hakiem obrazuj�cy stopie� zu�ycia zaczepu we-
d�ug wska	nika usytuowanego na obudowie zaczepu (fot. 6). Jest widoczne, �e wska	nik zu-
�ycia usytuowany by� w polu czerwonym, tj. wskazuje jego nadmiernie zu�ycie. Po zabudo-
waniu zaczepu nowego na hak z samochodu ci�gn�cego wska	nik zu�ycia zosta� przemiesz-
czony na pole zielone (fot. 7), wskazuj�ce na przydatno�� eksploatacyjn� z��cza pojazd holu-
j�cy-przyczepa. 
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Fot. 6. Zaczep przyczepy z hakiem obrazuj
cy stopie� zu�ycia zaczepu wed�ug wska�nika usytu-

owanego na obudowie 

 

 
Fot. 7. Po zabudowaniu zaczepu nowego na hak z samochodu ci
gn
cego wska�nik zu�ycia 

zosta� przemieszczony na pole zielone 

Wnikliwe badania wn�trza zaczepu wybudowanego z przyczepy potwierdzaj� znaczny 
stopie� zu�ycia elementu blokuj�cego, na którym widoczne s� zu�ycia �cierne z��cza, uszko-
dzony rygiel i zabezpieczenie. Udokumentowane fotografiami wyniki bada� wskazuj� na 
nadmiernie zu�yty zaczep przyczepy, co mog�o w istotny sposób wp�yn�� na roz��czenie si� 
przyczepy podczas jazdy, która obci��ona niesymetrycznie �adunkiem wykonywa�a ruchy 
pionowe dyszla zwi�kszaj�ce mo�liwo�� wyrwania si� z mocowania zw�aszcza na nierównej 
jezdni. W tym miejscu nale�y zauwa�y�, �e stopie� zu�ycia zaczepu odpowiada znacznie 
d�u�szemu okresowi jego u�ytkowania ni� wynika to z roku budowy przyczepy, tj. zbudowa-
nej w 2008 roku (wypadek zaistnia� w 2009 r.). Dodatkowej analizie poddano problem po-
prawno�ci z��czenia przyczepy z pojazdem ci�gn�cym. Wynika z tych bada�, �e podczas na-
�o�enia zaczepu na hak holowniczy u�ytkownik (kierowca) na�o�y� najpierw link� zabezpie-
czaj�c� na hak holowniczy a nast�pnie za�o�y� zaczep. Skutkiem czego podczas jazdy dosz�o 
do wypi�cia si� zaczepu z ko�cówki haka holowniczego, spad�a te� linka zabezpieczaj�ca, 
której zadaniem by�o utrzymanie wi�zi kinematycznej z pojazdem holuj�cym. Powy�sze 
spowodowa�o, �e zerwana przyczepa zjecha�a na lew� stron� jezdni i uderzy�a w id�ce prawi-
d�ow� stron� dwie piesze. Kolejnym problemem by�a kwestia poprawno�ci dzia�ania hamulca 
bezw�adno�ciowego (najazdowego), który dzia�aj�c prawid�owo móg�by zatrzyma� przyczep� 
uwolnion� z haka holowniczego, b�d	 spowolni� znacz�co jej przemieszczanie si� po zerwa-
niu z haka holowniczego. Na obecnym etapie bada�, w sytuacji braku dost�pu do przedmio-
towej przyczepy ocena poprawno�ci (skuteczno�ci) dzia�ania hamulca nie by�a mo�liwa do 
sprawdzenia. Nale�y zauwa�y�, �e istnieje odr�bna procedura bada� skuteczno�ci hamulca 
najazdowego przyczepy, która wymaga odpowiednich urz�dze� znajduj�cych si� na wyposa-
�eniu stacji kontroli pojazdów. 
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WNIOSKI 
Przeprowadzony zakres bada� i otrzymane wyniki wskazuj� jednoznacznie na niespraw-

no�� techniczn� z��cza pojazd-przyczepa, a dok�adniej na zu�ycie zaczepu zabudowanego na 
holowanej i obci��onej przyczepie. Stopie� zu�ycia wn�trza zaczepu i jego elementów dys-
kwalifikowa� go z u�ytkowania. Wykorzystany w badaniach zaczep nowy kosztuje oko�o 
240 z�. Tak wi�c warto�� elementu jest niewspó�mierna do szkody jaka powsta�a w wyniku 
zaistnia�ego zdarzenia, zw�aszcza obra�e� poszkodowanych. „Kto�” jednak badan� przyczep� 
dopu�ci� do ruchu drogowego, problem ten budzi kontrowersje, czy z zachowaniem popraw-
nych zasad diagnostycznych. Kieruj�cy zespo�em pojazdów tak�e pope�ni� b��d, nieprawi-
d�owo zak�adaj�c link� asekuracyjn�, która zamiast utrzyma� wi�	 kinematyczn� przyczepy 
z pojazdem podczas jazdy i uwolni�a si� podobnie jak zaczep nie spe�niaj�c swojego przezna-
czenia. Nie rozpoznany do ko�ca stan techniczny hamulca najazdowego, to by� mo�e kolejny 
przyczynek do zaistnia�ego zdarzenia. W do�� du�ej palecie przyczyn zaistnia�ego wypadku 
móg� by� jeszcze jeden a mianowicie kwalifikacje kieruj�cego, który posiadaj�c uprawnienia 
kat. „B” nie móg�by kierowa� zespo�em pojazdów (samochód – przyczepa), je�li masa przy-
czepy z �adunkiem przekracza�a mas� w�asn� pojazdu holuj�cego, a by� to VW Transporter T-4 
lub je�li masa ca�kowita przyczepy z samochodem przekracza�a 3,5 tony. Tych parametrów 
nie uda�o si� ustali� podczas czynno�ci dochodzeniowo-�ledczych.  

Reasumuj�c ca�o�� przeprowadzonej analizy przyczyn zaistnia�ego zdarzenia widoczny 
jest czynnik ludzki jako nadrz�dny, za� bezpo�redni� przyczyn� zaistnia�ego wypadku by� 
jednak nadmiernie zu�yty zaczep z przyczepy holowanej. 
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ANALISYS OF THE INFLUENCE OF TRAILER 
COUPLING TECHNICAL CONDITION 

ON ROAD SAFETY 

Abstract 
This paper presents a road incidect, which was caused by an extensive wear of towing coupling 

anf influence of other maintenance factors. Conducted and illustrated results of vehicle-trail coupling 
interchangeably indicate on human errors and bad technical condition of the coupling, which resulted 
in a road accident. 
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