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W pracy przedstawiono możliwości dokumentowania opinii 
rzeczoznawców oraz biegłych sądowych wynikami badań 
eksperymentalnych, przeprowadzanymi w miarę potrzeby  
i konieczności, oprócz standardowych badań diagnostycznych stanu 
technicznego. Ograniczono się do badań bezpieczeństwa czynnego, 
czyli badan stateczności i kierowalności wybierając próby nie 
wymagające stosowania specjalistycznych przyrządów. Wykład 
zilustrowano przykładami z praktyki sądowej autorów. 
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Wstęp  
W praktyce procesowej sądów nierzadko występują przypadki 
przeprowadzenia badań właściwości ruchowych, w szerszym 
zakresie, samochodu, który np. uczestniczył w zdarzeniu 
drogowym, o charakterze katastrofy. Biegły, opiniujący takie 
zdarzenie powinien wykorzystać wszystkie możliwości, wykazać 
się odpowiednia wiedzą, sięgnąć  i zaproponować sądowi 
przeprowadzenie badań w odpowiednio uzasadnionym 
zakresie. Oczywiście, przeprowadzenie badań drogowych  jest  
możliwe na samochodzie sprawnym, a w większości 
przypadków samochód uczestniczący w zdarzeniu jest 
uszkodzony. Można wówczas przeprowadzić eksperyment na 
samochodzie sprawnym, tego samego typu (tej samej kategorii), 
tej samej marki, o zbliżonym przebiegu i identycznej konstrukcji  
(dotyczy to układu jezdnego, a więc zawieszeń, układu 
kierowniczego ogumienia). Podczas badań identyczne muszą 
być także: obciążenie i rozkład masy na osie, ciśnienia 
pompowania ogumienia. 

Są też przypadki sporów na linii producent (dealer) - klient 
dotyczące zastrzeżeń co właściwości konkretnego egzemplarza 
samochodu deklarowanych przez producenta. 
Sądy, na ogół nie podważają zakresu badań proponowanych 
przez biegłego, jeśli spodziewane wyniki pozwolą wyjaśnić  
i zakończyć sprawę. 
W praktyce autorów pracy występowały opisane przypadki,  
a przeprowadzone badania pozwoliły na wyjaśnienia wielu 
aspektów konkretnych spraw. 

1. Trochę koniecznej teorii 
Praca  dotyczy bezpieczeństwa czynnego, czyli kierowalności 
 i stateczności. Definicje tych pojęć znajdują się  
w literaturze dotyczącej mechaniki ruchu samochodów. 
 Z punktu widzenia teorii systemów kierowalność odnosi się  
układu kierowca-pojazd-otoczenie „działającego” w pętli 
zamkniętej (close loop), co już wynika z definicji tego pojęcia.  
W literaturze można znaleźć wiele definicji kierowalności W tym 
miejscu podajemy definicję,  P. Świdra, najkrótszą i najprostszą, 
a ponadto  najbardziej adekwatną [5]  
„Kierowalność samochodu jest to zespół cech konstrukcyjnych, 
decydujących o łatwości i pewności, z jaką kierowca może 
wprowadzić samochód na zamierzony tor ruchu i utrzymać go 
na tym torze”.   
      Za miarę kierowalności przyjęto gradient  kąta obrotu 
kierownicą, względem przyspieszenia poprzecznego, 
unormowany przełożeniem kinematycznym układu 
kierowniczego, nazwany gradientem podsterowności, co jest 
określone wzorem [4], [2]: 
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gdzie:  H –kąt obrotu kierownicy, is – przełożenie kinematyczne 

układu kierowniczego, D-porównawczy, dynamiczny kąt skrętu 
koła, ay -przyspieszenie porzeczne.  
Porównawczy, dynamiczny kąt skrętu koła, jest wyznaczany ze 
wzoru: 
 
 
w którym L- jest rozstawem osi pojazdu dwuosiowego,  
R -promieniem toru środka mas.  Dla pojazdów wieloosiowych 
wyznaczany jest ekwiwalentny rozstaw osi Le, dwuosiowego 
pojazdu zastępczego, patrz np. [4],[11].  
W  praktyce szeroko znane jest określenie właściwości 
ruchowych samochodów, jako: 
- podsterownych (z dodatnim gradientem podsterowności),  
-   neutralnych (z zerowym gradientem), oraz  
-   nadsterownych (z ujemną wartością tego gradientu) 
Powszechnie znana jest interpretacja praktyczna tych 
właściwości. Jeśli wjeżdżamy w łuk drogi (a więc pojawia się 
przyspieszenie dośrodkowe) to samochód podsterowny posiada 
tendencję samoczynnego powiększania promienia skrętu 
(“wyjeżdża” na zewnątrz łuku). Korekta toru kierownica jest 
naturalna – obracamy w kierunku wykonywanego skrętu. 
Samochód nadsterowny zacieśnia skręt, natomiast samochód 
neutralny pokonuje skręt  zadanym promień. 
Podsterowność jest podstawową właściwością zapewniającą 
bezpieczeństwo ruchu, nadsterowność jest niebezpieczna dla 
ruchu ponieważ samochód może przejechać na pas 
przeznaczony dla przeciwnego kierunku ruchu – konieczna 
korekta toru kierownica jest nienaturalna, ponieważ obracamy 
kierownicą  przeciwnie do kierunku skrętu 
Spośród wielu ogólnych definicji stateczności  podawanych  
w literaturze;  podajemy jedną, za [5].  
“Przez stateczność ruchu rozumie się zdolność samochodu do 
zachowania nadanego mu kierunku ruchu, pomimo działania sił 
zakłócających (lub przypadkowego wymuszenia zewnętrznego)  
i do samoczynnego kształtowania nowych warunków równowagi 
po ustąpieniu działania tych sił zakłócających (lub 
przypadkowego wymuszenia)”. 
 Zwróćmy uwagę na fragment „do samoczynnego 
kształtowania nowych warunków równowagi po ustąpieniu 
działania tych sił zakłócających (lub przypadkowego 
wymuszenia). Czyli, wg przytoczonej definicji, pojazd może 
zmienić tor nie zmieniając kierunku ruchu; ważne aby ten tor 
mieścił się w obszarze warunków ruchu, czyli w obrębie pasa 
ruchu, którym sie porusza.  

Podanie miary stateczności nie jest łatwe i tak proste 
jak w przypadku kierowalności. W definicjach topologicznych  
klasycznej, matematycznej teorii stateczności  (sformułowanej 
jak wiadomo przez Lapunowa) jest to otoczenie trajektorii ruchu. 
Jednak podane określenie wymiarów tego otoczenia nie jest 
przydatne dla techniki. Poza tym, stateczność musi trwać 
nieskończenie długo, po ustąpieniu wymuszenia. Dlatego też 
zdefiniowano stateczność techniczną, gdzie wspomniane 
otoczenie posiada konkretne wymiary, określane w zależności  
o rozpatrywanego problemu. Ponadto określa się również 
stateczność techniczną w skończonym czasie, szczególnie 
przydatną w teorii regulacji automatycznej.  

W tej pracy nie będziemy się zajmować bliżej tym 
problemem. Podamy praktyczne zastosowanie tej teorii.     
 

2. Próby drogowe  umożliwiające ocenę 
kierowalności i stateczności 
 

W niniejszym rozdziale zostaną opisane wybrane próby, 
umożliwiające ocenę kierowalności i stateczności, nie 
wymagające rejestracji danych i ich opracowania w celu 
podania wyników i oceny. Pewnym utrudnieniem jest 
zapewnienie odpowiedniego miejsca, dla bezpiecznego 
wykonania przejazdów. W kraju wykorzystujemy w tym celu 
miedzy innymi, wyznaczone miejsca niektórych lotnisk. Jest to 
możliwe, w zależności od wagi rozpatrywanego problemu przy 
rekomendacji i poparciu organów sądowych, zlecających 
sprawę. 
 
Ustalona jazda po okręgu [4], [2] 
Próba umożliwia ocenę charakterystyki sterowności a więc 
upewnienie się czy samochód jest podsterowny. 
Na poziomym placu z nawierzchnią  suchą, twardą,  

o współczynniku przyczepności 0,8, należy narysować okrąg  

o promieniu 20m. Konieczne jest zapewnienie obszaru 
bezpieczeństwa, co oznacza dodanie do promienia 5m. Czyli 
potrzebny jest plac o wymiarach 50 × 50m. 
Badanym samochodem należy zbliżyć się do narysowanego 
środka narysowanego okręgu i wykonać próbny przejazd  
z bardzo małą prędkości) około 5km/h, tak aby przednie 
wewnętrzne koło toczyło się po narysowanej linii. W ten sposób 
zostanie ustalony bazowy kąt obrotu kierownicy potrzebny do 
wykonania próby. Na kole kierownicy  zaznaczyć położenie (w 
najwyższym punkcie, np. wąskim paskiem taśmy 
samoprzylepnej) 
Następnie, zwiększać bardzo powoli i jednostajnie prędkość 
jazdy (około 0,5km/h/s) aż do momentu gdy samochód zacznie 
się zachowywać niestatecznie (będą odczuwalne regularne 
szarpnięcia oznaczające osiąganie granica poślizgu bocznego). 
Ruchami kierownicy korygować tor, z dokładnością ±0,3 m. 
Jeśli przy próbie w lewo ruchy kierownica będą także w lewo 
wówczas pojazd jest podsterowny, jeśli w prawo pojazd jest 
nadsterowny. Na kole kierownicy starać się zaznaczyć 
maksymalny ruch kierownicą (przy maksymalnej prędkości 
osiągniętej w próbie). Odcinek pomiędzy znakami na obwodzie 
koła kierownicy można łatwo przeliczyć na kąt obrotu 
kierownicy. Znając maksymalną prędkość próby można także 
obliczyć maksymalne przyspieszenie odśrodkowe.      
Próbę można również wykonać metodą kierowania ustalonego, 
tzn. z przytrzymaną kierownicą. Różnica, względem próby 
opisanej wyżej, polega na utrzymaniu przez kierowcę stałego 
kąta obrotu kierownicy w czasie wykonywania próby (ale 
kierownica nie może być żaden sposób blokowana !). 
Samochód będzie się poruszał. Obserwator zewnętrzny 
zauważy czy samochód „wyjeżdża” z toru (czyli jest 
podsterowny), czy zacieśnia skręt (tzn. jest nadsterowny). 
Konieczne jest też wykonanie odpowiedniej dokumentacji 
fotograficznej (filmowej) próby, jako  dowód dla sądu. 
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Na rys. 1 pokazano tor środka masy wyznaczony na podstawie 
danych próby wykonanej taką metodą.  
 

 
 
Rys.1  Tor środka masy samochodu podsterownego przy próbie 
w prawo na tle pasa startowego lotniska, gdzie wykonano 
próbę.  
 
Wykonując wyżej opisaną próbę należy zwrócić uwagę 
kierowcom badawczym na konieczność powolnego 
zmniejszania prędkości po osiągnięciu wartości maksymalnej na 
końcu próby. Nagłe zmniejszenie prędkości spowoduje 
oczywiste gwałtowne zmniejszenie przyśpieszenia 
dośrodkowego i  może być powodem wywrócenie samochodu 
(szczególnie samochodów z przednim napędem) .  
 
Badanie stateczności kierunkowej podczas jazdy na wprost  
 
Próba umożliwia ocenę zdolności samochodu do utrzymywania 
kierunku jazdy na wprost przy różnych prędkościach jazdy  
i wielkości ewentualnych ruchów korygujących kierownicą.  
Tor do próby będący prostym odcinkiem drogi powinien mieć 
długość co najmniej 400 m. Szerokość toru, wyznaczona 
plastikowymi słupkami używanymi przez drogowców, 
rozstawionymi po obu stronach co 25m, zależy od szerokości 
samochodu i jest podana w tablicy 1. 
    
Tablica 1 [12] 

Szerokość 
pojazdu, m 

<1,3 1,3-1,5 1,5-1,7 1,7-1,9 

Szerokość 
korytarza, m 

1,7 1,9 2,1 2,3 

 
Tablica 1, c.d. 

1,9-2,1 2,1-2,3 2,3-2,5 > 2,5 

2,5 2,7 2,9 B+0,5 

 

Podczas przejazdów z kolejnymi prędkościami samochód nie 

może przewrócić żadne go ze słupków. 

 Jeśli jest możliwość rejestracji kąta (lub prędkości kątowej) 

obrotu kierownicy podczas próby, wówczas można podać ocenę 

ilościową. Wartości graniczne prędkości kątowej obrotu 

kierownica są podane w tablicy 2. 

Tablica 2 [12] 

 

Kategoria badanego pojazdu   

Wartość graniczna prędkości 

kątowej obrotu kierownicy, 

rad/s (o/s) 

N1 0,12 (7) 

M3, N2, N3 0,24 (14) 

 

Podwójna zmiana pasa ruchu  

Próba odzwierciedla rzeczywista sytuacje drogowe wymagające 
zmiany pasa ruchu, szczególnie manewru wyprzedzania. 
Schematy torów stosowanych w próbie sa pokazane na rys. 2, 
dla samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony 
[3] i  rys. 3 dla pozostałych pojazdów [1], [6]. 

 
 
Rys. 2 [2]. Tor dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej  

3,5 tony 

 
Rys. 3 [1], [6] Tor dla pojazdów o dopuszczalnej masie 
całkowitej  >3,5 tony 
 
Tablica 3. 

Sekcja Wymiary sekcji 

Szerokość 

Uwagi 

Długość Szerokość 

I 15 m 1,1 x B + 0,25 m B – szerokość pojazdu, 
L – długość całkowita 
pojazdu (całkowita 
długość pojazdu 
mierzona na poziomie 
0,5 m nad jezdnią) 

II L+24 m  

III 25 1,2 x B +0,25 m 

IV L+24 m  

V 15 m 1,1 x B + 0,25 m 

 
W próbach jest wyznaczana prędkość maksymalna 
przejazdu, osiągnięta  bez potrącenia słupków plastikowych,  
wyznaczających tor. 
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3. Przykłady z praktyki autorów  
 
Sprawa  wypadku drogowego w której uczestniczył samochód 
ratowniczy spieszący do pożaru lasu. Samochód dwuosiowy o 
masie 113220 (4250/7070) kg, rozstaw osi 3,93 m był 
wyposażony w ogumienie typu MPT .na kołach pojedynczych. 
Samochód utracił stateczność podczas omijania przeszkody, 
zjechał na pas do ruchu w przeciwnym kierunku i uderzył w 
prawidłowo poruszający się ciągnik siodłowy z naczepą,  
powodując śmierć kierowcy tego pojazdu. 
Wykonano jazdy po okręgu oraz podwójną zmianę pasa 
ruchu. Pierwsza próba wykazała zmianę charakterystyki  
z podsterownej w neutralną i nadsterowną przy 
przyspieszeniu dośrodkowym około 3,5 m/s2.  
 

 
 

Rys. 4 Charakterystyka sterowności samochodu 
specjalnego o rozstawie osi 3,93 m i  masie 11320 kg 

 

 
 
Rys. 5. Prosty sposób wyznaczenia dynamicznego kąta 
przechyłu. Fotografia została wykonana lub kamerą 
VIDEO), której oś optyczna jest styczna do toru kołowego. 
Kat przechyłu jest zawarty pomiędzy pionową do horyzontu  
i brzegiem nadwozia pojazdu 

 

 W próbie podwójnej zmiany pasa ruchu dla tego 
samochodu osiągnięto 70 km/h, przy niewielkim poślizgu 
bocznym tylnej osi, bez nadmiernego przechyłu 
poprzecznego. Wniosek: nie stwierdzono nienormalnego 
zachowania się samochodu. 

 
Rys. 6  Podwójna zmiana pasa ruchu samochodu  
z charakterystyką sterowności, przedstawioną na  rys. 4. 
 

Za przyczynę zdarzenia uznano niedostosowanie 
prędkości do istniejących warunków ruchu . 

 
Samochód osobowy Volvo 860. Przy przebiegu około 400 
tys. km, użytkownik wnosił zastrzeżenia do stateczności 
przy jeździe na wprost, żądając wymiany samochodu. Po 
badaniach stanowiskowych geometrii nadwozia na płycie 
kontrolnej, oraz geometrii zawieszeń, z wynikiem 
pozytywnym, wykonano opisano wyżej opisana próbę 
„badanie stateczności kierunkowej podczas jazdy na 
wprost” dla kilku prędkości (w tym 60, 90 i 120 km/h). Tor 
pokonywano bez potraceń słupków ograniczających 
szerokość i nadmiernych ruchów korekcyjnych  Nie 
stwierdzono także przekroczenia granicznych wartości 
prędkości kątowej obrotu kierownicą. 
Próbę stateczności kierunkowej podczas jazdy na wprost  
wykonano dla ciężkiego pojazdu ratowniczego (o masie 
badawczej 26 ton). Jadąc do zdarzenia, samochód mógł się 
poruszać krótkotrwale z prędkością maksymalną 120km/h. 
Próba zakończyła się negatywnie już przy małych 
prędkościach (patrz rys. 9). 
Tor podwójnej zmiany pasa ruchu, (AVTL-patrz rozd. 2) 
pokonano tym samochodem,  z prędkością maksymalna  
60 km/h. 

 
Rys. 7. Badanie stateczności kierunkowej podczas jazdy na 

Samochód osobowy, o masie około 1800 kg. Prędkość    
60 km/h 
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Rys. 8. Badanie samochodu jak na rys. 6. Prędkość 100 km/h 

 

 
Rys. 9. Badanie stateczności kierunkowej podczas jazdy na 
Samochód specjalny, o masie około 26000 kg. Prędkość 60 km/h 

 

 
 

Rys.10 Tor wg. AVTP03 [1], [6] do próby podwójnej zmiany pasa 
ruchu samochodów ciężarowych, o masie badawczej powyżej 3,5 
tony. 

 
4. Podsumowanie 
Inne próby, wymagające specjalistycznego oprzyrządowania 
samochodu, są możliwe we współpracy z ośrodkami zajmującymi 
się problematyką eksperymentalnego badania stateczności i 
kierowalności. Są to Politechnika Krakowska we współpracy z firma 
CYBID, Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Akademia Techniczno-
Humanistyczna oraz  Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji 
BOSMAL w Bielsku Białej, a także Instytut Techniki Pancernej i 
Samochodowej w Sulejówku. W wielu przypadkach konieczne 
specjalistyczne  badanie ogumienia. Główne ośrodki zajmujące się 

tątą problematyką to: Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, 
WWydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej, Ośrodek 
BBadawczo Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „STOMIL” w 
PPoznaniu  
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Supporting of forensic expert’s opinion by automobile road 

experimental tests. Some examples. 
 
In this paper the some experimental test of stability and steerability of 
automobiles are presented. The authors have selected the most 
important tests  in which using of special equipment and measuring 
apparatus is not necessary. In spite of this the important data can be 
obtained and presented in opinion elaborated for court. 
The some examples from authors practice are presented and 
discussed 
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