
 

AUTOBUSY 429 

Łukasz SIENKIEWICZ, Jarosław CHODÓR 

USZKODZENIE POJAZDU POPRZEZ NAJECHANIE  
NA STAŁĄ PRZESZKODĘ – REKONSTRUKCJA 

WYPADKU SAMOCHODOWEGO 

Streszczenie 
W pracy przeprowadzono symulację przebiegu zdarzenia, wg informacji podanych przez uczestni-

ka zdarzenia, w celu stwierdzenia czy w opisanych okolicznościach, przy deklarowanych prędkościach 
i podjętych manewrach jest możliwe gwałtowne wyjechanie pojazdu z tunelu w lewo pod dużym kątem, 
tak aby pojazd zdołał wjechać przed stojące tam znaki drogowe. Określono parametry początkowe 
jazdy (prędkość, początek hamowania, wykonane manewry), przy których Jeep Grand Cherokee mógł-
by otrzeć się o tunel i wyjechać z tunelu w sposób opisany przez kierującego. Przeprowadzono symu-
lację najbardziej prawdopodobnych przebiegów zdarzenia (przy naturalnym zachowaniu kierowcy) 
przy próbie ominięcia przeszkody. 
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WSTĘP 

Rekonstrukcja wypadków drogowych jest jednym z ważniejszych sposobów walki z prze-
stępczością ubezpieczeniową, dlatego coraz więcej wypadków podlega rekonstrukcji podczas 
likwidacji szkód komunikacyjnych. Z badań przeprowadzonych w Norwegii oraz w USA 
szacuje się, że odpowiednio 10% i 20% odszkodowań jest wyłudzonych. Do tej pory takich 
badań nie przeprowadzono w Polsce jednak szacuje się, że liczba wyłudzonych odszkodowań 
przekracza 20%. Stąd coraz więcej Towarzystw Ubezpieczeniowych korzysta z usług rzeczo-
znawców wykonujących te specjalistyczne symulacje. W zdarzeniach, w których nie doszło 
do kontaktu pojazdów biorących udział w wypadku, szczególnie w terenie niezabudowanym, 
rzadko uczęszczanym dodatkowo w godzinach wieczornych lub nocnych występuje bardzo 
duże ryzyko zaistnienia wyłudzenia odszkodowani. Dlatego większość tego typu wypadków 
podlega ich rekonstrukcji, co często pozwala wykluczyć możliwość powstania deklarowanych 
uszkodzeń pojazdu w przedstawionych okolicznościach. Jednym z popularniejszych progra-
mów komputerowych wspomagających rekonstrukcję jest program V-Sim, który również 
pomógł przeprowadzić poniższą rekonstrukcję. 

1. OKOLICZNOŚCI POWSTANIA SZKODY 

Do zdarzenia doszło w lutym około godziny 19:50 na trasie Stojanów – Bielawa Dolna 
(woj. dolnośląskie), na drodze nr 351 w okolicy tunelu. Pojazd marki BMW 330 jadąc w kie-
runku miejscowości Żagań zajechał drogę poruszającemu się z przeciwnej strony pojazdowi 
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marki Jeep Grand Cheronee, przez co kierujący samochodem JEEP odbił w lewo, otarł się 
lewym bokiem o betonową ścianę tunelu, a następnie bezpośrednio za tym tunelem zjechał na 
lewe pobocze gdzie uderzył w dwa znaki drogowe. Kierunki poruszania się pojazdów zazna-
czono na rysunku 1. 

Kierunek poruszania się pojazdu BMW 

Kierunek poruszania się pojazdu JEEP 

Miejsce zdarzenia/szkody 

 
Rys. 1. Widok miejsca zdarzenia na zdjęciu satelitarnym 

 
Rys. 2. Widok miejsca zdarzenia od strony nadjeżdżającego pojazdu BMW – (od strony Zgorzelca) 

 
Rys. 3. Widok miejsca zdarzenia od strony nadjeżdżającego samochodu marki JEEP – (od strony 

Żagania) 
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Rys. 4. Widok pobocza bezpośrednio za tunelem, na które wjechał pojazd marki JEEP 

Na podstawie przedstawionej dokumentacji sporządzono szkic sytuacyjny miejsca zdarzenia. 

 
Rys. 5. Szkic sytuacyjny miejsca zdarzenia 

2. ANALIZA 

Z przeprowadzonej symulacji komputerowej wynika, że zachodzi prawdopodobieństwo, 
że samochód marki JEEP jadąc z prędkością 60 km/h i rozpoczynając manewr obronny po-
przez hamowanie w odległości 14,7 m od wjazdu do tunelu może otrzeć się lewym bokiem 
o jego ścianę, a następnie zachowując odpowiednią technikę i taktykę jazdy bezpośrednio za 
tunelem wjechać na pobocze. Nie wykluczone, że do zatrzymania pojazdu mogło dojść 
15,3 m za tunelem. Ślady ocierania się pojazdu m-ki JEEP mogą być widoczne na całej dłu-
gości lewej ściany tunelu patrząc w kierunku miejscowości Zgorzelec. Wynik tej symulacji 
przedstawiono na rysunku 6. 
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Rys. 6. Wynik przeprowadzonej symulacji w programie V-SIM 3.0 

Dla porównania, na poniższym rysunku przedstawiono drogę hamowania dla samochodu 
JEEP rozpoczynającej się 14,7 m przed tunelem bez wykonania manewru obronnego poprzez 
ominięcie pojazdu. 

 
Rys. 7. Porównanie drogi hamowania bez manewrów obronnych – dolny szkic, z manewrem 

obronnym – górny szkic 

Droga zatrzymania się pojazdu marki JEEP, zakładając średnie opóźnienie hamowania 
4,3 m/s2 z prędkości początkowej 60 km/h wynosi około 51,9 m. 

Zakładając czas reakcji kierowcy samochodu marki JEEP wynosił 1 s oraz, że stan zagro-
żenia powstał 51,9 m przed samochodem marki JEEP (w momencie przekroczenia osi jezdni 
przez samochód marki BMW), wówczas kierowca sam. JEEP jadąc z prędkością około 
60 km/h wykonując manewry obronne poprzez hamowanie i odbicie kierownicą w lewo zjeż-
dżając na lewy pas ruchu, mógłby uniknąć uderzenia w jadący z przeciwka pojazd oraz ude-
rzenia w ścianę. 
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Rys. 8. Zaznaczone manewry obronne oraz usytuowanie pojazdów po zatrzymaniu 

Nie wykluczone, że gdyby kierujący samochodem marki JEEP wykonał manewr obronny 
poprzez hamowanie i zjechałby na lewy pas ruchu będąc w odległości 14,7 metrów od tunelu 
zaś pojazd BMW przekroczyłby oś jezdni 40 metrów przed JEEP-em, to również mogłoby nie 
dojść do kolizji pojazdów. Zilustrowano to na poniższym rysunku. 

 

Zatem biorąc powyższe pod uwagę kierowca JEEP-a nie dostosował odpowiedniej techni-
ki i taktyki jazdy do panujących warunków drogowych. 

WNIOSKI 

Nie można wykluczyć, że samochód marki JEEP, będąc 14,7 m od tunelu i rozpoczynając 
manewr hamowania, a następnie ocierając się lewym bokiem o ścianę tunelu mógł zjechać na 
lewe pobocze wykonując bezpośrednio za tunelem manewr skrętu w lewo na odcinku ok. 19 m. 

Założono, że stan zagrożenia powstał w momencie przekroczenia osi jezdni przez pojazd 
BMW w odległości około 20 m od tunelu. Odcinek dłuższy jak 20 m zmniejsza ryzyko po-
wstania szkody.  

Nie można również wykluczyć, że gdyby kierowca JEEP-a będąc na swoim pasie ruchu w 
odległości 14,7 m od tunelu i 40 m od punktu powstania stanu zagrożenia mógłby uniknąć 
zderzenia z jadącym z przeciwka pojazdem oraz ze ścianą tunelu.  

Droga potrzebna do zatrzymania się pojazdu marki JEEP z prędkości początkowej wynosi 
ok. 51,9 m w opisanych warunkach drogowych. Jeżeli więc punkt powstania zagrożenia po-
wstał w odległości ok. 51,9 m to kierujący JEEP-em zachowując odpowiednią taktykę i tech-
nikę jazdy uniknąłby powstania szkody. 

Zdarzenie miało miejsce na prostym odcinku drogi, około godziny 19:50. Zatem kierowcy 
obu pojazdów przy włączonych światłach mijania byli widoczni. Kierowca samochodu JEEP 
widząc, że na jego pas ruchu wjeżdża pojazd jadący z przeciwka mógł uniknąć zderzenia po-
przez zjechanie na lewy pas ruchu i wyhamowanie pojazdu. 
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VEHICLE DAMAGE THROUGH HOVERING  
ON SOLID OBSTACLE – CAR ACCIDENT  

RECONSTRUCTION 

Abstract 
The study was carried out simulation of the event, according to information provided by the 

participant event, in order to determine whether in these circumstances, the declared speeds and 
maneuvers made possible rapid leaving the vehicle from the tunnel to the left at a large angle, so that 
the vehicle managed to drive there, standing in front of signs road. The parameters start driving 
(speed, start braking maneuvers performed) in which the Jeep Grand Cherokee could rub against the 
tunnel and out of the tunnel as described by the driver. Simulation waveforms of the most probable 
event (the natural behavior of the driver) when you try to avoid an obstacle were conducted. 

Key words: case, accident reconstruction, analysis, compensation. 
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