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Wstęp
W ramach projektu rozwojowego WND-POIG.01.03.01-00-

164/09 [1] przystosowano podwozie samochodu IVECO DA-
ILY D35 (dopuszczalna masa całkowita 3500 kg) do sprzęga-
nia z naczepami typu gęsia szyja (NGS). Skrzynia ładunkowa 
samochodu badawczego Przemysłowego Instytutu Maszyn 
Rolniczych zaprojektowano w taki sposób, by umożliwić za-
równo sprzęganie naczepy typu gęsia szyja, jak i uzyskać 
możliwość równoczesnego przewożenia niezbędnego wypo-
sażenia badawczego, na wydzielonej części skrzyni ładunko-
wej samochodu.

1. Koncepcja zabudowy samochodu 
IVECO DAILY D35

Samochód zakupiono w wersji pojazdu niekompletnego, 
a więc z ramą do zabudowy nadwozia, jako kolejny samochód 
badawczy PIMR [2] m.in. z przeznaczeniem do holowania za-
równo średniej wielkości naczep kategorii O3 jak i mniejszych 
naczep kategorii O2.

Samochód DAILY D35 wyposażony jest w niewielką kabi-
nę, 4 rzędowy silnik z zapłonem samoczynnym o pojemności 
skokowej silnika 2998 cm3 i mocy 130 kW oraz napęd 4×4. 
Kabina samochodu przystosowana jest do przewozu trzech 
osób, jednak jej niewielkie wymiary powodują konieczność 
przewozu bagażu osób prowadzących badania, sprzętu kon-
trolno-pomiarowego, przenośnych generatorów prądu itp. na 
skrzyni ładunkowej samochodu. Sprzęgane z samochodem 
naczepy są zazwyczaj w pełni obciążone lub służą do przewo-
zu stosunkowo dużych objętościowo pojazdów badawczych 
m.in. poduszkowcowego nośnika narzędzi [3] lub w niedale-
kiej przyszłości – gąsienicowego zestawu pojazdów pływają-
cych – nośnika narzędzi i jego modułu transportowego [4].

1.1. Modele wirtualne nowej wersji wspornika 
zaczepu kulowego i nadwozia
Model wirtualny wspornika wysuwnego zaczepu kulowego

Opracowany w ramach projektu rozwojowego [5] model wir-
tualny wspornika zaczepu kulowego [6] zakładał jego moco-
wanie tylko do podłużnic ramy nadwozia samochodu IVECO. 

Zakup samochodu IVECO, w wersji pojazdu niekomplet-
nego, stał się impulsem do opracowania generalnej koncep-
cji nadwozia samochodu badawczego oraz zweryfi kowania 
pierwotnej wersji wspornika zaczepu kulowego. Stwierdzono 
celowość wprowadzenia ulepszeń mechanizmu blokującego 
oraz konieczność zmiany mocowania wsporników kotwiących 
dla belek wspornika zaczepu kulowego, to jest ich przytwier-
dzenia wyłącznie do podłużnic ramy podwozia. Śruby wspor-
ników kotwiących zamontowano w istniejących już otworach 
fabrycznych, które służą do mocowania wsporników odboj-
ników lewego i prawego resoru piórowego oraz w otworach, 
które przeznaczone są do mocowania uchwytów prętowego 
stabilizatora poprzecznego. 
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Rys. 1. Wirtualny model wspornika zaczepu kulowego dla sa-
mochodu IVECO DAILY D35
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Opracowany w PIMR nowy wirtualny model wspornika wy-
suwnego zaczepu kulowego, o średnicy kuli 60 mm, przed-
stawiono na rysunku 1.

Taki sposób mocowania belek nie wprowadza żadnych zmian, 
które wpłynęłyby na pogorszenie właściwości wytrzymałościo-
wych podwozia lub też zmian, które byłyby powodem powstania 
zmian korozyjnych w fabrycznie wykonanych i zabezpieczonych 
powłokami ochronnymi podłużnicach ramy podwozia.

Wielkość belek poprzecznych wspornika dobrano w ten 
sposób, że ich wysokość odpowiada odstępowi pomiędzy po-
dłużnicami ram podwozia i nadwozia (rys. 2). Dzięki takiemu 
rozwiązaniu obie belki wspornika są znacznie lepiej zakotwio-
ne do elementów konstrukcyjnych samochodu oraz dodat-
kowo zakleszczone pomiędzy podłużnicami ramy podwozia 
i ramy skrzyni ładunkowej.

Model wirtualny wspornika sprawdzono pod względem wy-
trzymałościowym przy użyciu oprogramowania SolidWorks 
2012. Analizy wytrzymałościowe potwierdziły prawidłowość 
konstrukcji, a zwłaszcza nowego sposobu mocowania 
wspornika zaczepu kulowego. Konstrukcja nowego wspor-
nika zapewnia niezawodną pracę i sprzęganie ze średniej 
wielkości naczepami NGS, kategorii O3, o masie całkowitej 
do 11-12 t (rys. 3).

1.2. Model wirtualny nadwozia samochodu
Ramę skrzyni ładunkowej zaprojektowano w ten sposób, 

że umożliwia mocowanie dodatkowego stelaża i plandeki, 
nową zabudowę wspornika wysuwnego zaczepu kulowego, 
przy czym sposób mocowania burt jak i zastosowanie dodat-
kowej tylnej burty pozwala na wydzielenie zamkniętej prze-
strzeni o powierzchni około 3 m2, która służy do przewożenia 
podręcznych kontenerów z aparaturą badawczą. Pozostała 
część skrzyni ładunkowej o powierzchni około 2,5 m2, po 

zdjęciu krótszych boków burt (długość około 1,25 m) oraz tyl-
nej burty umożliwia sprzęganie dyszla naczepy NGS i jego 
bezkolizyjną pracę. 

Na rysunku 4 przedstawiono wirtualny model ramy pod-
wozia, zamocowany na niej model wirtualnego wspornika 
wysuwnego zaczepu kulowego oraz model ramy i podło-
gi skrzyni ładunkowej w opcji przygotowanej do sprzęgania 
z naczepą NGS.

Takie rozwiązanie dzielonej konstrukcji skrzyni ładunkowej 
pojazdu stanowi niewielki kompromis w stosunku do typowe-
go sprzęgania samochodów typu pickup z  naczepami NGS. 
Powodem tego jest wysoko usytuowana górna powierzchnia 
podłogi skrzyni ładunkowej (ok. 1,2 m) samochodu IVECO 
DAILY z napędem 4×4. 

W samochodzie Mitsubishi L200 podłoga znajduje się dużo 
niższej wysokości ok. 0,9 m, w związku z czym dyszel nacze-
py swobodnie przesuwa się ponad burtami samochodu. 

Przyjęta przez PIMR generalna koncepcja zabudowy nad-
wozia samochodu IVECO DAILY D35 umożliwia współpracę 
z obu kategoriami naczep, które opracowano i zbudowano w 
ramach zakończonego już projektu rozwojowego [5] oraz daje 
możliwość kontynuowania prac badawczych nowych genera-
cji naczep i przyczep kategorii O2 i O3 dla potrzeb ich wdro-
żenia w Polsce i Europie.

1.3. Badania symulacyjne modeli wirtualnych 
Budowa obu modeli wirtualnych ramy nośnej nadwozia 

oraz nowej wersji wspornika zaczepu kulowego była o tyle ła-
twa, że na bieżąco można było kontrolować dane techniczne 
dostarczone przez producenta z rzeczywistą ramą podwozia 
zakupionego przez PIMR samochodu IVECO DAILY D35. 

Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić prawidło-
wość przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych, nie stwierdzono 
żadnych kolizji związanych z mocowaniem belek wspornika 
zaczepu kulowego pomiędzy podłużnicami obu ram. Usytu-
owanie kolumny wysuwnego zaczepu kulowego (ɸ 60 mm), 

Rys. 4.  Wirtualne modele podwozia, wspornika zaczepu kulowego 
i skrzyni ładunkowej w kompletacji przystosowanej do sprzęgania 
z naczepą NGS

 

Rys. 5.  Badania symulacyjne wirtualnych modeli podwozia i nad-
wozia samochodu IVECO DAILY D35 z wirtualnym modelem na-
czepy NGS kategorii O3

 
Rys. 2. Wirtualny model wspornika wysuwnego zaczepu ku-
lowego umieszczony pomiędzy podłużnicami ram podwozia 
i nadwozia samochodu IVECO DAILY D35

Rys. 3.  Przebieg naprężeń w ramie wspornika wysuwnego za-
czepu kulowego przeznaczonego do sprzęgania naczep NGS 
o masie do 11-12 t
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pozwala na pełne schowanie jego kuli pod metalową pokrywą, 
w otworze, który wykonano w podłodze skrzyni ładunkowej. 
Kolumna pozwala na odpowiednio wysokie wysunięcie kuli 
ponad powierzchnię podłogi skrzyni ładunkowej (ok. 60 mm 
do środka kuli). Do belek wspornika jest przymocowany do-
datkowy uchwyt dla gniazda zasilającego wtyczkę oświetlenie 
naczepy oraz gniazda elektrycznego dla sterowania układem 
hamulcowym naczepy NGS.

Badania symulacyjne wirtualnych modeli: ramy i podłogi 
skrzyni ładunkowej, wspornika zaczepu kulowego i dyszli obu 
kategorii naczep (rys. 5) nie wykazały żadnych kolizji w całym 
zakresie dopuszczalnych przemieszczeń dyszla [7].

2. Przystosowanie samochodu do 
sprzęgania z naczepami NGS

W oparciu o modele wirtualne wykonano w metalu ramę 
nadwozia i wspornik wysuwnego zaczepu kulowego, jak rów-
nież stelaż i plandekę dla całej skrzyni ładunkowej samocho-
du IVECO DAILY D35. Wspornik zaczepu kulowego zamonto-
wano na podłużnicach ramy samochodu (rys. 6), a następnie 
zamontowano ramę skrzyni ładunkowej, którą przytwierdzono 
do fabrycznych wsporników znajdujących się na podłużnicach 
ramy podwozia.

Pozostałe wyposażenie – burty boczne oraz burta tylna 
mocowane są na zawiasach, przy czym w miejscu łączenia 
burt bocznych – umieszczono, w niewielkim odstępie i połą-
czone blachą, dwa słupki - dzięki temu uzyskano zagłębienie, 
w które wsuwa się dodatkową burtę tylną. W tej opcji wyko-
nania, po zdjęciu krótszych burt bocznych i burty tylnej i wy-
sunięciu zaczepu kulowego samochód jest przygotowany do 
sprzęgania z naczepami NGS, kategorii O2 i O3, natomiast 
po założeniu na skrzynię ładunkową kompletu burt, stelaża i 
plandeki – samochód można w kilkanaście minut przekształ-
cić w typowy samochód dostawczo-terenowy (rys. 7).

W drugim półroczu 2012 r. w samochodzie DAILY D35 zo-
staną zamontowane elementy sterujące ulepszonej wersji 
układu hamulcowego PIMR-EBS [8]. W 2013 roku planowane 
są prace badawcze kolejnych wersji zestawów pojazdów, któ-
re zostaną zbudowane w oparciu o dokumentację techniczną 
systemu transportowego opracowanego w Przemysłowym In-
stytucie Maszyn Rolniczych w Poznaniu.

Badania te są potrzebne dla opracowania nowych procedur 
badawczych naczep i przyczep kategorii O3, uzyskania nie-
zbędnych świadectw homologacyjnych i wdrożenia nowych 
innowacyjnych rozwiązań w Polsce i Europie.

 
Rys. 6. Wspornik wysuwnego zaczepu kulowego na ramie samo-
chodu IVECO DAILY D35

 
Rys. 7. Samochód IVECO DAILY D35 w wersji dostawczej
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Wnioski
1. Opracowanie i zbudowanie wirtualnych modeli a także możli-
wość wykorzystania wcześniej zbudowanych modeli wirtualnych 
dyszli naczep kategorii O2 i O3 pozwoliło przyspieszyć prace 
związane z opracowaniem roboczej dokumentacji zabudowy 
wspornika i ramy nadwozia w samochodzie IVECO DAILY D35.
2. Funkcjonalne próby sprzęgania samochodu z naczepami 
kategorii O2 i O3 nie wykazały żadnych usterek i kolizji.
3. Zamontowanie układu hamulcowego PIMR-EBS w samo-
chodzie badawczym IVECO DAILY D35 pozwoli przeprowa-
dzić badania średniej wielkości zestawów pojazdów w celu 
opracowania nowych procedur badawczych oraz uzyskania 
świadectw homologacyjnych potrzebnych dla wdrożenia no-
wej generacji pojazdów.
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IVECO truck adaptation for coupling with gooseneck trailer 
of GVW 11 tonnes

In the framework of the R&D project No. WND-POIG. 01.03.01-00-164/09 adaptation of main frame chassis of IVECO DAILY 
D35 truck was done for coupling with gooseneck trailers (NGS) and its  gross weight up to 11000 kgs. Research truck’s frame 
of loading fl oor is designed in such way that allows for coupling with NGS and in addition on subdivision of loading fl oor has 
space for carring research equipment. Virtual models of main frame chassis, frame of loading fl oor  and support frame of hitch 
ball were veryfi ed in simulation tests. On IVECO DAILY D35 truck’s main frame chassis were mounted: hitch ball’s support 
frame, frame with loading fl oor and as an option steel frame with protected cover.  In next months truck will be equipped with 
new version of PIMR-EBS braking system.

Key words: truck, frame, chassis, loading fl oor, hitch ball, virtual model, simulation tests, ball coupling, goose-
neck trailer, brake system.
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