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Streszczenie 

W niniejszym artykule zawarto zwięzły opis podstawowych zjawisk związanych ze statecznością ruchu samochodu, 

przedstawiono procedury badania stateczności samochodów poŜarniczych wykonywane w CNBOP, jak równieŜ 

podano uzyskane wyniki badań dla poszczególnych klas i kategorii pojazdów.  

 

Summary 

The article contains short description of basic phenomenons connected with movement stability of the car, CNBOP 

research procedures concerned to the fire engines and results of tests for different classes and categories of vehicles. 

 

 

 

1 WSTĘP 

 Ruchem statecznym samochodu określamy ruch, w którym pojazd zachowuje zadany 

przez kierowcę kierunek jazdy oraz, w razie wytrącenia go z tego kierunku przez chwilowy 

impuls zewnętrzny (np. silny boczny podmuch wiatru), powraca samoczynnie do ruchu 

ustabilizowanego.  

Natomiast z ruchem niestatecznym mamy do czynienia wtedy, gdy po zaniknięciu impulsu 

zewnętrznego samochód nie powróci do zadanego kierunku, lecz będzie nadal zwiększał 

samoczynnie odchylanie od pierwotnego kierunku. 
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Utrata stateczności moŜe wystąpić zarówno podczas jazdy po łuku, jak i wtedy, gdy pojazd jedzie 

na wprost. O wiele bardziej niebezpieczny jest drugi przypadek utraty stateczności, gdyŜ zjawisko 

następuje zazwyczaj bardzo szybko i przy duŜej prędkości, a reakcja kierowcy jest wtedy 

spóźniona lub niewłaściwa.  

Istnieje wiele przyczyn wystąpienia zjawisk związanych ze statecznością. Do głównych naleŜy 

zaliczyć zjawisko bocznego znoszenia opon (kąt znoszenia σ na rys 1). Polega ono na odchyleniu 

wektora prędkości koła (v) od kierunku wyznaczonego przez płaszczyznę symetrii koła, na 

skutek działania siły bocznej (F) powodującej odkształcenie spręŜyste opony (ryc. 1). NaleŜy 

podkreślić, Ŝe przypadek toczącego się koła bez działania sił poprzecznych praktycznie nie 

istnieje. Nawet w czasie jazdy na wprost występują reakcje poprzeczne spowodowane np. 

nierównością nawierzchni, poprzecznym nachyleniem drogi czy podmuchami wiatru.  

 

Ryc. 1.  Zjawisko bocznego znoszenia opony: 

 δ - kąt bocznego znoszenia opony, F - siła poprzeczna, 

 Y – reakcja styczna, v – chwilowy wektor prędkości koła. 

 

Ze względu na wzajemne korelacje kątów znoszenia opon kół przednich i tylnych moŜemy 

wyróŜnić trzy odmiennie zachowujące się pojazdy: samochód nadsterowny, samochód 

podsterowny i samochód o charakterystyce neutralnej.  
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JeŜeli kąty znoszenia opon kół osi tylnej są większe od kątów znoszenia opon kół osi przedniej, 

następuje wciąganie samochodu w zakręt (samochód nadsterowny), co jest bardzo niebezpieczne 

i moŜe prowadzić do groźnego wypadku. 

Z punktu widzenia bezpieczeństwa jazdy najbardziej korzystny jest samochód podsterowny (kąty 

znoszenia opon kół osi przedniej są większe od kątów znoszenia opon kół osi tylnej), który 

charakteryzuje się duŜą stabilnością ruchu i trudno jest go wyprowadzić z ruchu prostoliniowego. 

Stateczność ruchu pojazdu zaleŜy przede wszystkim od: 

• cech konstrukcyjnych: rozstawu osi, współrzędnych połoŜenia środka masy pojazdu, 

konstrukcji ogumienia, rzeźby bieŜnika, konstrukcji i sztywności zawieszenia, geometrii 

kół itp., 

• czynników związanych z uŜytkowaniem i obsługą pojazdu, m.in. stanu załadowania 

i rozmieszczenia ładunku, ciśnienia w ogumieniu, prędkości jazdy. 

 Poza utratą stateczności spowodowaną wyŜej wymienionym zjawiskiem bocznego 

znoszenia opon, pojazd moŜe się równieŜ wywrócić na bok podczas pokonywania zakrętów ze 

znaczną prędkością lub podczas pokonywania nierówności w terenie.  

Na ryc. 2 przedstawiono siły działające na samochód jadący ze stałą prędkością v na zakręcie 

o promieniu rz.  

 

  
Ryc. 2.  Rozkład sił działających na samochód jadący na zakręcie: 

 Fb – odśrodkowa siła bezwładności, Yz, Yw – reakcje poprzeczne, 
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 m – masa pojazdu, µ   – współczynnik przyczepności, 

 h   – wysokość połoŜenia środka masy samochodu 

 

Samochód moŜe wpaść w poślizg, jeŜeli odśrodkowa siła bezwładności osiągnie granicę 

przyczepności (Fb=Yz+Yw).  

Samochód przewróci się na bok, jeŜeli spełniona będzie nierównoiść: hFb ×   >  
2

b
mg . 

Po przekształceniach otrzymamy wzór na największą prędkość nie powodującą wywrócenia 

pojazdu 
h

bgr
V z

2max =   (m/s). 

Na ryc. 3 przedstawiono przykładowy przebieg zaleŜności prędkości granicznej, powyŜej której 

moŜe nastąpić wywrócenie pojazdu, od promienia zakrętu, dla samochodu Jelcz GCBA 5/32 typ 

010. 
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Ryc. 3. Graniczna prędkość jazdy na zakręcie nie powodująca wywrócenia samochodu 

Jelcz GCBA 5/32 typ 010 

 

 Przypadek wywrócenia się pojazdu podczas pokonywania wzniesień dotyczy przede 

wszystkim samochodów uterenowionych i terenowych, przystosowanych do jazdy poza drogami 

utwardzonymi. MoŜe tu wystąpić przewrócenie się na bok (utrata stateczności poprzecznej) lub 

„przekoziołkować” do przodu lub do tyłu (utrata stateczności wzdłuŜnej).  
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Decydujące znaczenie we wszystkich przypadkach utraty stateczności ma połoŜenie 

współrzędnych środka masy pojazdu, w szczególności jego wysokość od podłoŜa. Z innych 

parametrów moŜemy wymienić rozstaw kół, prędkość jazdy czy sama technika jazdy. 

 Producent samochodu ratowniczo-gaśniczego powinien przestrzegać ogólnych zasad 

potwierdzonych wieloma pracami doświadczalnymi i publikowanymi w literaturze fachowej oraz 

spełniać indywidualne wymagania określone przez producenta podwozia, przy wykonywaniu 

zabudów poŜarniczych oraz przy zmianach konstrukcyjnych w samym podwoziu.  

Do najwaŜniejszych obowiązków producentów samochodów gaśniczych naleŜy: przestrzeganie 

dopuszczalnych nacisków na osie (minimalnych i maksymalnych), poprawne rozłoŜenie mas 

w celu uzyskania optymalnego połoŜenia środka masy, poprawne wykonanie zamocowania 

nadwozia poŜarniczego i zbiorników na środki gaśnicze do ramy podwozia, poprawne 

skonstruowanie i wykonanie zbiorników na środki gaśnicze (woda, środek pianotwórczy) 

z falochronami tłumiącymi uderzenia cieczy o ściany zbiornika. 

Do obowiązków uŜytkowników naleŜy bezwzględne przestrzeganie zaleceń zawartych 

w instrukcji obsługi, przede wszystkim nie doprowadzać do przeciąŜania osi i nie zmieniać 

rozłoŜenia sprzętu w sposób drastyczny naruszający rozkład nacisków na osie. 

 W CNBOP wykonywane są badania stateczności samochodów w oparciu o normę PN-

EN 1846-2:2005/A1:2005 (U) - „Samochody poŜarnicze. Część 2: Wymagania ogólne. 

Bezpieczeństwo i parametry” oraz własne procedury badawcze i instrukcje.  

Zakres badań obejmuje: 

• pomiar granicznego kąta przechyłu bocznego (badanie stateczności statycznej), 

• ocena stateczności podczas hamowania oraz zdolność pokonywania wzniesień 

(stateczność dynamiczna), 

• badanie stateczności nośnika kontenerowego podczas załadunku kontenera. 

CNBOP dysponuje odpowiednim zapleczem badawczym. W ostatnich trzech latach zbudowano 

dwa nowe stanowiska badawcze stosowane przy ocenie samochodów poŜarniczych w zakresie 

stateczności statycznej: 

a. stanowisko do pomiaru granicznego kąta przechyłu bocznego samochodów, 

b. stanowisko do pomiaru mas i nacisków na osie i strony pojazdów poŜarniczych. 
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Stanowiska umoŜliwiają badanie wszystkich samochodów występujących w straŜach poŜarnych, 

niezaleŜnie od gabarytów i mas. PoniŜej przedstawiono ich charakterystyki. 

 

2 STANOWISKA BADAWCZE  

2.1 Stanowisko do pomiaru granicznego kąta przechyłu bocznego pojazdów poŜarniczych 

 

 Stanowisko, przedstawione na fot. 1 i 2, składa się ze stalowej platformy o wymiarach 

10x3 m, przechylanej za pośrednictwem trzech podnośników śrubowych o napędzie 

elektrycznym, wyposaŜonych w układ synchronizujący ich jednoczesną pracę. Zastosowany 

napęd zapewnia płynny rozruch płyty, co jest waŜne dla uniknięcia kołysania pojazdu, 

szczególnie w końcowej fazie wykonywanej próby. Dodatkowo, układ pozwala na ciągłą 

regulację prędkości obrotowej silników elektrycznych, co umoŜliwia szybkie pochylanie płyty 

w początkowej fazie badania i zwolnienie ruchów przy końcu próby.  

Platforma z podnośnikami posadowiona jest na betonowym fundamencie. Z jednej strony 

platformy znajdują się stałe zaczepy, słuŜące do stabilizacji pojazdu i zabezpieczenia go przed 

wywróceniem przy granicznym kącie przechyłu (za pośrednictwem pasów swobodnie łączących 

ramę lub osie pojazdu z platformą), z drugiej strony znajdują się przykręcane podpory 

zabezpieczające koła przed poślizgiem bocznym podczas próby.  

Z boku platformy znajduje się stanowisko obsługi ze skrzynką sterowniczą (dodatkowo 

zastosowano sterowanie przewodowe). 

Stanowisko umoŜliwia badanie samochodów o maksymalnej masie rzeczywistej do 32000 kg.  

Maksymalny przechył płyty pochylni wynosi 450 (płynny przechył płyty z moŜliwością 

zatrzymania w dowolnej pozycji).  

Szacowana niepewność pomiaru kąta przechyłu wynosi ±0,40. 
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Fot. 1. Stanowisko do pomiaru granicznego kąta przechyłu bocznego pojazdów poŜarniczych 
 

 

Fot. 2. Stanowisko do pomiaru granicznego kąta przechyłu bocznego pojazdów poŜarniczych 
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2.2 Stanowisko do pomiaru mas i nacisków na osie i strony pojazdów poŜarniczych  

 Stanowisko, przedstawione na fot. 3 i 4, umoŜliwia: 

• pomiar mas oraz obciąŜeń przypadających na poszczególne koła, osie i strony pojazdu,  

• określenie rezerwy masy, 

• określenie róŜnicy nacisków na strony pojazdu, 

• wyznaczenie połoŜenia środka masy pojazdu poŜarniczego, 

• pomiar uŜytkowej pojemności zbiorników na środki gaśnicze wykonywane metodą 

waŜenia, 

• badanie stateczności wzdłuŜnej nośnika podczas załadunku kontenera.  

 

   

Fot. 3. Stanowisko do pomiaru mas i nacisków na osie i strony pojazdów poŜarniczych 
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Fot. 4. Stanowisko do pomiaru mas i nacisków na osie i strony pojazdów poŜarniczych 
 

Stanowisko składa się z czterech niezaleŜnych betonowych pomostów o wymiarach 1,5x6 m. 

KaŜdy pomost jest posadowiony na czterech czujnikach tensometrycznych typu RC3 15 t firmy 

FLINTEC. Zakres pomiarowy kaŜdego pomostu wynosi 10000 kg, wartość działki odczytowej 

5 kg. Całkowity zakres waŜenia wagi 40 t.  

W pomieszczeniu wagowym znajduje się szafa pomiarowa wyposaŜona w cztery moduły wagowe 

LDU 68.1 firmy FLINTEC, obsługujące niezaleŜne pomosty wagowe. Moduły wagowe 

przetwarzają sygnał analogowy z czujników tensometrycznych na sygnał cyfrowy przesyłany do 

komputera.  

Oprogramowanie zainstalowane na komputerze umoŜliwia rejestrację wyników badań oraz 

przesyłanie do wydruku.  

Zastosowany, unikalny w skali kraju, podział platformy wagowej na cztery niezaleŜne części, 

umoŜliwia skrócenie łącznego czasu przeprowadzania badań oraz powoduje zwiększenie 

dokładności badań. 

Rozszerzona niepewność pomiaru przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2 

dla poszczególnych pomostów pomiarowych zawiera się w granicach 1,1÷5,7 kg. 
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3 BADANIA SAMOCHODÓW PO śARNICZYCH 

3.1 Pomiar granicznego kąta przechyłu bocznego (badanie stateczności statycznej) 

Podczas przeprowadzania pomiaru granicznego kąta przechyłu bocznego pojazd 

obciąŜony jest maksymalną masą rzeczywistą (MMR). Dla uzyskania MMR stosowane są 

obciąŜenia zastępcze, odzwierciedlające planowane rozmieszczenie ładunku i załogi. Masy 

zastępcze za kaŜdą osobę (90 kg) są umieszczane na siedzisku, a ich środki mas znajdują się na 

stałej wysokości wynoszącej 70±10 mm nad powierzchnią siedziska.  

Dodatkowo, dla samochodów uterenowionych i terenowych wyposaŜonych w zbiorniki na środki 

gaśnicze, wykonuje się próbę ze zbiornikami napełnionymi do połowy. Próba taka pozwala 

ocenić odporność pojazdu na wywrócenie podczas pokonywania pochyłości terenowych przy 

częściowo opróŜnionych zbiornikach.  

Graniczny kąt przechyłu bocznego (δgr) jest to kąt, przy którym następuje utrata kontaktu jednego 

z kół z płytą pochylni (rys. 4). W przypadku kół bliźniaczych (podwójnych) graniczny kąt 

przechyłu jest wyznaczany w momencie, kiedy oba koła tracą kontakt z podłoŜem. 

 

1 

 
Ryc. 4. Badanie granicznego kąta przechyłu bocznego (PN-EN 1846-2): 

 1 - utrata kontaktu, 

 2 - płaszczyzna podłoŜa, 

 3 - płaszczyzna pozioma. 

 

Podczas próby stosowane są środki ostroŜności zapobiegające całkowitej utracie stateczności.  

W tym celu osie lub rama pojazdu powiązane są swobodnie z ramą pochylni za pośrednictwem 

pasów wyposaŜonych w mechanizmy napinające. W trakcie przechylania kontrolowane jest 
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napięcie pasów.  

KaŜdorazowo stosowane są blokady zabezpieczające koła przed poślizgiem bocznym podczas 

próby. Blokady mają wysokość nie większą niŜ 50 % minimalnej odległości pomiędzy podłoŜem, 

na którym stoi pojazd, a obręczą koła. 

Próbę przeprowadza się przez pochylanie pojazdu w prawo i w lewo (za wynik końcowy 

przyjmuje się mniejszą wartość).  

Dodatkowo, podczas testu, sprawdza się skuteczność działania urządzenia przelewowego 

zbiornika wody. Poprzez zwaŜenie pojazdu przed- i po próbie wyznacza się ilość wylanej wody 

przez urządzenie przelewowe (dopuszczalna wartość wynosi 1% pojemności zbiornika wody).  

 

3.2 Badanie stateczności podczas hamowania  

 Badanie poprzedzone jest nagrzaniem silnika, układu napędowego i hamulców do 

normalnej temperatury pracy. 

Następnie pojazd rozpędza się do prędkości 40 km/h i wykonuje hamowanie awaryjne, aŜ do 

zatrzymania. W trakcie hamowania kierowca nie ingeruje w zmianę toru jazdy obranego przez 

pojazd, oczywiście o ile nie grozi to wypadkiem.  

Wynik próby jest uznawany za pozytywny, jeŜeli pojazd podczas hamowania nie zboczy z toru 

jazdy więcej niŜ 20% swojej szerokości w obie strony. 

Pomiary wykonuje się w obu kierunkach ruchu. Drugi test wykonuje się dla początkowej 

prędkości jazdy równej 60 km/h.  

Po zakończeniu testu sprawdza się dodatkowo wszystkie elementy wyposaŜenia zamontowanego 

na stałe i przewoŜonego w pojeździe, czy pozostały w swoich uchwytach i mocowaniach, 

w skrytkach i w kabinie, a skrytki i drzwi kabiny nie otworzyły się podczas próby. 

Hamowanie pojazdu odbywa się na poziomej i suchej nawierzchni asfaltowej lub betonowej, bez 

blokowania kół. 

 

3.3 Badanie zdolności pojazdu do pokonywania wzniesień  

 Zdolność samochodu poŜarniczego do pokonywania wzniesień szacowana jest metodą 

analityczną dla następujących przypadków: 

• ze względu na stateczność wzdłuŜną pojazdu,  
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• ze względu na wartość siły napędowej na kołach oraz przyczepność kół napędowych. 

Do analizy stosuje się uproszczenia w postaci przyjęcia sztywnej bryły samochodu (nie 

uwzględnia się pracy zawieszenia, przemieszczania cieczy w zbiornikach i odkształcenia opon) 

oraz pomija przesunięcie środka masy od podłuŜnej płaszczyzny symetrii pojazdu.  

W zaleŜności od rodzaju napędu (napęd przedni, tylny czy wszystkich osi) oraz ilości osi pojazdu 

stosuje się odrębne wzory do wyznaczania zdolności do pokonywania wzniesień.  

Przykładowo, poniŜej przedstawiono wzory do obliczania zdolności pokonywania wzniesień ze 

względu na stateczność wzdłuŜną pojazdu, dla pojazdu dwuosiowego (rys. 5). 

 

 
 

 
 

  Ryc. 5. Szacowanie stateczności wzdłuŜnej pojazdu: 

 h - wysokość połoŜenia środka masy,  

 c, d - współrzędne środka masy, 

 P1 - maksymalny kąt wzniesienia przy zjeździe 
h

c
arctgP == α1   (0), 

 P2 - maksymalny kąt wzniesienia przy podjeździe 
h

d
arctgP == β2   (0).  

 
Do w/w wzorów mają zastosowanie wyniki badań masowych, wykonywanych na stanowisku do 

pomiaru statycznych obciąŜeń i nacisków samochodów poŜarniczych.  

PołoŜenie środka masy wyznacza się metodą analityczną lub metodą badawczą przedstawioną 

w normie PN-ISO 10392:1997 – „Pojazdy drogowe dwuosiowe. Określenie połoŜenia środka 

masy”. W metodzie badawczej wykorzystuje się zmianę nacisku na podłoŜe kół jednej osi 

podczas podnoszeniu osi drugiej (rys. 6). Zmiana bezpośrednio jest zaleŜna od współrzędnych 
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połoŜenia środka masy: im środek masy jest wyŜej umiejscowiony, tym proporcjonalnie większe 

będą przyrosty nacisku kół osi przy podnoszeniu.  

 

 

Ryc. 6. Wyznaczenie wysokości środka masy 
α

αα

tg

l

G

RR
rh st ×

−
+= = )( 0  

 R – reakcja osi, G – masa pojazdu, rst – promień styczny koła,  
 l – rozstaw osi, α – kąt pomiędzy płaszczyzną ramy i platformą wagi, 
 1 – platforma wagi, 
 2 – urządzenie do podnoszenia osi. 

 

3.4 Badanie stateczności nośnika kontenerowego 

 Celem badania jest sprawdzenie stateczności nośnika wyraŜonej minimalnym naciskiem 

kół osi przedniej na podłoŜe przy załadunku/wyładunku kontenera. Nacisk osi mierzy się 

w dwóch granicznych (najbardziej niekorzystnych) ustawieniach kontenera:  

• kontener maksymalnie przesunięty do tyłu (rolki toczne nie opierają się o podłoŜe,  

ryc. 7a), 

• kontener spoczywający na podłoŜu, podejmowany przez ramię załadowcze (ryc. 7b). 

JeŜeli koła osi przedniej tracą kontakt z podłoŜem lub współczynnik bezpieczeństwa jest 

mniejszy od 1,25, wówczas stosuje się dodatkowe środki techniczne poprawiające stateczność, 

np. rozkładaną podporę montowaną za osią tylną lub blokadę zawieszenia. W niektórych 

przypadkach pomaga zastosowanie pneumatycznego zawieszenia osi tylnej, aktywnie 

reagującego na zmianę obciąŜenia osi. 
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Ryc. 7. Warianty ustawienie pojazdu na stanowisku podczas badania stateczności nośnika 

 

4 WYNIKI BADA Ń 

4.1 Graniczny kąt przechyłu bocznego 

 W tabeli 1 przedstawiono uzyskane wyniki badań stateczności bocznej, w rozbiciu na 

klasy i kategorie wg PN-EN 1846-1:2000 – „Samochody poŜarnicze. Część 1: Podział 

i oznaczenie”.  

Do analizy wybrano wyniki badań 35 samochodów ratowniczo-gaśniczych (2 - lekkich, 17 – 

średnich, 16 – cięŜkich), badanych w CNBOP w latach 2006-2008. 

 

Tabela 1.  

Wyniki badań granicznego kąta przechyłu bocznego samochodów ratowniczo-gaśniczych 

(δgr), w rozbiciu na klasy i kategorie wg PN-EN 1846-1:2000 

Klasa  L (lekka) 
2 t < MMR ≤ 7,5 t 

M (średnia) 
7,5 t < MMR ≤ 14 t 

S (cięŜka) 
MMR > 14 t 

Kategoria  1 
miejska 

2 
utereno- 
wiona 

3 
tereno-

wa 

1 
miejska 

2 
utereno- 
wiona 

3 
tereno- 

wa 

1 
miejska 

2 
utereno- 
wiona 

3 
tereno- 

wa 
δgr (

o) - 37,0 brak brak 34,0 32,4 31,5 32,6 29,4 brak 

a) 

b) 
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wartość 
średnia 
uzyskana 
dla grupy 
badanych 
pojazdów 

danych danych danych 

δgr (
o) – 

wartość 
minimalna 
określona 
przepisami 

32 27 27 32 27 25 32 27 25 

 

Na przestrzeni trzech ostatnich lat w kilku przypadkach stwierdzono niezgodności 

z wymaganiami w zakresie stateczności bocznej. Przypadki te dotyczyły głównie cięŜkich 

samochodów ratowniczo-gaśniczych, kategorii uterenowionej, ze zbiornikami o pojemności 

powyŜej 5000 dm3.  

Dodatkowe badania samochodów ratowniczo-gaśniczych uterenowionych i terenowych, 

wykonane ze zbiornikami napełnionymi do połowy (±50 dm3), dla samochodów klasy średniej, 

nie przyniosły wyników znacznie odbiegających od wyników uzyskanych przy pełnych 

zbiornikach (róŜnice nie większe niŜ 0,50). Natomiast w przypadku samochodów klasy cięŜkiej 

większe kąty (nawet o około 30) uzyskiwano przy zbiornikach napełnionych do połowy.  

Dowodzi to, Ŝe w pojazdach cięŜkich duŜe znaczenie ma kształt i sposób zamocowania 

zbiorników na środki gaśnicze do ramy, jak równieŜ wysokość ramy pomocniczej. 

4.2 Stateczność podczas hamowania  

Badania zachowania się samochodów ratowniczo-gaśniczych w trakcie hamowania, 

wykonane w CNBOP dla 35 pojazdów poddanych analizie, wykazały pełną stateczność ruchu 

i zakończyły się wynikiem pozytywnym. NaleŜy nadmienić, Ŝe samochody były badane 

z pełnymi zbiornikami środków gaśniczych, a róŜnica nacisków na strony nie przekroczyła 

w Ŝadnym przypadku 3%.  

4.3 Zdolność pojazdu do pokonywania wzniesień  

 W tabeli 2 przedstawiono uzyskane wyniki badań stateczności pojazdu w zakresie 

pokonywania wzniesień. Do analizy wybrano wyniki 22 samochodów ratowniczo-gaśniczych (2 - 

lekkich, 12 – średnich, 8 – cięŜkich), przebadanych w latach 2006-2008 (wartości P1 i P2). 
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Wyniki pomiarów wysokości środka masy (h) podano na podstawie badań stanowiskowych 

48 samochodów ratowniczo-gaśniczych (14 - lekkich, 21 – średnich, 13 – cięŜkich), 

przebadanych w latach 2000-2004.  

 

Tabela 2.  

Wyniki badań stateczności wzdłuŜnej samochodów ratowniczo-gaśniczych, w rozbiciu na 

klasy i kategorie wg PN-EN 1846-1:2000 

Klasa  L (lekka) 
2 t < MMR ≤ 7,5 t 

M (średnia) 
7,5 t < MMR ≤ 14 t 

S (cięŜka) 
MMR > 14 t 

Kategoria  1 
miejska 

2 
utereno- 
wiona 

3 
tereno-

wa 

1 
miejska 

2 
utereno- 
wiona 

3 
tereno- 

wa 

1 
miejska 

2 
utereno- 
wiona 

3 
tereno- 

wa 
P1 (

o) -
wartość 
średnia 
uzyskana 
dla grupy 
badanych 
pojazdów 

67,2 
brak 

danych 
brak 

danych 
60,7 58,2 58,1 62,4 58,5 

brak 
danych 

P2 (
o) -

wartość 
średnia 
uzyskana 
dla grupy 
badanych 
pojazdów 

51,3 
brak 

danych 
brak 

danych 
47,4 46,9 52,7 46,1 47,1 

brak 
danych 

h (mm) – 
wartość 
średnia 
uzyskana 
dla grupy 
badanych 
pojazdów 

1066 
brak 

danych 
brak 

danych 
1243 1390 1443 1447 1520 

brak 
danych 

P1 - maksymalny kąt wzniesienia przy zjeździe. 
P2 - maksymalny kąt wzniesienia przy podjeździe. 
h - wysokość połoŜenia środka masy (na podstawie badań stanowiskowych). 
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4.4 Badanie wpływu rozmieszczenia zbiorników i sprzętu na stateczność 
W latach 2007-2008, w ramach realizacji tematu badawczego, przeprowadzono badania 

samochodów ratowniczo-gaśniczych róŜnych klas i kategorii pod kątem oceny wpływu połoŜenia 

zbiornika wody oraz rozmieszczenia sprzętu na stateczność statyczną (graniczny kąt przechyłu 

bocznego δgr) i stateczność dynamiczną (stateczność podczas hamowania i maksymalny kąt 

pokonywania wzniesień P1 i P2).  

PoniŜej przedstawiono charakterystykę i wyniki badań dwóch wybranych samochodów 

poŜarniczych o podobnych rozwiązaniach konstrukcyjnych zastosowanych podwozi.  

1. CięŜki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu MAN, układ jezdny 4x2: 

- wymiary gabarytowe (dł./szer./wys.) 8235/2550/3300 mm, 

- pojemność zbiornika wody/środka pianotwórczego  5000/500 dm3. 

W w/w samochodzie pomiędzy dwoma seriami badań zamontowano koło zapasowe na 

tylnym zwisie oraz wprowadzono zmiany konstrukcyjne zbiornika środka pianotwórczego, 

mające na celu obniŜenie środka masy pojazdu. 

2. CięŜki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu MERCEDES-BENZ, układ jezdny 6x6: 

- wymiary gabarytowe (dł./szer./wys.) 9570/2550/3455, 

- pojemność zbiornika wody/środka pianotwórczego  8400/840 dm3.   

W w/w samochodzie pomiędzy dwoma seriami badań wprowadzono zmiany 

konstrukcyjne zbiornika wody i jego zamocowania, mające na celu obniŜenie środka masy 

pojazdu. Podstawowe wyniki badań przedstawiono w tabelach: 3 i 4.  

Dane identyfikacyjne badanych pojazdów oraz szczegółowe wyniki badań przechowywane są 

w Zakładzie-Laboratorium BS. 

 

Tabela 3. 

Wyniki badań cięŜkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu MAN 

Wynik badania 
Lp. Nazwa parametru 

Jedn. 
miary Pomiar I 

(przed zmianami) 
Pomiar II 

(po zmianach) 
MASY I NACISKI 
1 G – maksymalna masa rzeczywista (MMR) kg 15780 16120 
2 RA  - nacisk osi przedniej  kg 5480 5510 
3 RB  - nacisk osi tylnej  kg 10300 10610 

WSPÓŁRZĘDNE ŚRODKA MASY 
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4 
c - odległość środka masy od płaszczyzny  
     pionowej osi przedniej 

mm 2906 2930 

5 
d - odległość środka masy od płaszczyzny  
     pionowej osi tylnej 

mm 1546 1522 

6 
e - odległość środka masy od podłuŜnej  
     płaszczyzny symetrii  

mm 1 1 

STATECZNOŚĆ STATYCZNA 
7 δgr - graniczny kąt przechyłu bocznego  

       (na stronę lewą/na stronę prawą) 
0 30,9 / 30,5 32,5 / 32,1 

STATECZNOŚĆ DYNAMICZNA 

8 
α - maksymalny kąt wzniesienia przy  
     zjeździe 

0 60,3 63,2 

9 
β - maksymalny kąt wzniesienia przy  
     podjeździe 

0 43,0 45,7 

10 Stateczność podczas hamowania - pozytywny pozytywny 
 

Tabela 4. 

Wyniki badań cięŜkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Mercedes - Benz 

Wynik badania 
Lp. Nazwa parametru 

Jedn. 
miary Pomiar I 

(przed zmianami) 
Pomiar II 

(po zmianach) 
MASY I NACISKI 
1 G – maksymalna masa rzeczywista (MMR) kg 24890 25350 
2 RA  - nacisk osi przedniej  kg 6580 6750 
3 RB  - nacisk osi tylnych  kg 18310 18600 

WSPÓŁRZĘDNE ŚRODKA MASY 

4 
c - odległość środka masy od płaszczyzny  
     pionowej osi przedniej 

mm 3595 3586 

5 
d - odległość środka masy od płaszczyzny  
     pionowej osi tylnej 

mm 1967 1976 

6 
e - odległość środka masy od podłuŜnej  
     płaszczyzny symetrii  

mm 10 5 

STATECZNOŚĆ STATYCZNA 

7 
δgr - graniczny kąt przechyłu bocznego  
       (na stronę lewą/na stronę prawą) 

0 25,8 / 25,3 27,7 / 26,6 

STATECZNOŚĆ DYNAMICZNA 

8 
α - maksymalny kąt wzniesienia przy  
     zjeździe 

0 60,7 62,0 

9 
β - maksymalny kąt wzniesienia przy  
     podjeździe 

0 44,2 46,0 

10 Stateczność podczas hamowania - pozytywny pozytywny 
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Porównanie uzyskanych wyników badań przed- i po zmianach uwidacznia znaczenie poprawnego 

rozmieszczenia i zamocowania stałego wyposaŜenia poŜarniczego w samochodzie. Mniejszego 

znaczenia nabiera mocowanie poszczególnych pozycji sprzętowych wewnątrz samych skrytek. 

  

5 PODSUMOWANIE 

CNBOP w trzech ostatnich latach wzbogaciło się o dwa nowe i waŜne stanowiska 

badawcze. Pozwoliło to na rozszerzenie zakresu badań samochodów poŜarniczych oraz 

zwiększenie jakości i dokładności badań. Stosowane procedury badawcze posiadają akredytację, 

co potwierdza spełnienie odpowiednich wymagań pozwalających zachować powtarzalność 

i odtwarzalność badań. Przeprowadzona walidacja metod w sposób kompleksowy wyszczególnia 

czynniki wpływające na wynik badania oraz szacuje ich wielkość.  

Samochody poŜarnicze poddawane są kompleksowym badaniom stanowiskowym w zakresie 

bezpieczeństwa i parametrów technicznych wpływających na ich funkcjonalność. 

W ten sposób CNBOP realizuje swoją misję ukierunkowaną na eliminowanie złych konstrukcji, 

zagraŜających bezpieczeństwu straŜaków i bezpieczeństwu na drodze.  

Wymiernym efektem prowadzonych badań jest równieŜ zwiększenie trwałości pojazdów 

poŜarniczych, w szczególności ich elementów jezdnych.  

 
 

6 WNIOSKI  

1. Istnieje konieczność prowadzenia badań w zakresie stateczności dla wszystkich typów 

pojazdów poŜarniczych, w celu wyeliminowania konstrukcji nie spełniających podstawowych 

wymagań, zawartych w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów słuŜących zapewnieniu 

bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i Ŝycia oraz mienia, a takŜe zasad 

wydawania dopuszczenia tych wyrobów do uŜytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 

1002). 

2. CNBOP dysponuje stanowiskami badawczymi do oceny stateczności bocznej pojazdów 

poŜarniczych w warunkach statycznych. 

3. W celu uzyskania pełnego obrazu stateczności samochodów poŜarniczych konieczne jest 

rozszerzenie badań w warunkach ruchu.  
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4. Badania wykonywane na stanowiskach mają na celu podniesienie bezpieczeństwa ruchu na 

drogach publicznych oraz ograniczenie przedwczesnego zuŜycia układów nośnych, jezdnych 

i hamulcowych, powodowanego przeciąŜeniem pojazdu lub niepoprawnym obciąŜeniem osi.  

5. Środki gaśnicze i sprzęt w samochodach ratowniczo-gaśniczych stanowią 25-30% masy 

pojazdu, dlatego ich rozmieszczenie ma znaczący wpływ na stateczność statyczną pojazdu, 

wyraŜoną granicznym kątem przechyłu bocznego. W miarę moŜliwości naleŜy projektować 

skrytki w taki sposób, aby środki mas najcięŜszego sprzętu nie znajdowały się wyŜej niŜ 

górna krawędź ramy pomocniczej pojazdu. Takie ułoŜenie sprzętu pozwala na zwiększenie 

wartości granicznego kąta przechyłu bocznego w samochodach ratowniczo-gaśniczych 

o około 1,00; w przypadku cięŜkich samochodów sprzętowych będą to wartości większe.  

6. Zachowanie róŜnicy nacisków na strony pojazdu nie przekraczającej 3% gwarantuje 

stateczność pojazdu podczas gwałtownego hamowania na suchej nawierzchni. W sytuacjach 

krytycznych (np. róŜna przyczepność kół, mokre podłoŜe, wymuszenie boczne) moŜe 

wystąpić poślizg i zmiana toru jazdy, dlatego zaleca się, aby pojazdy poŜarnicze były 

wyposaŜone w układ stabilizacji toru jazdy (ESP). 

7. NiezaleŜnie od konstrukcji i wyposaŜenia pojazdu, dla zachowania bezpieczeństwa, naleŜy 

zawsze stosować podstawowe zasady jazdy: dostosować prędkość do warunków panujących 

na drodze, unikać gwałtownego hamowania, zakręty pokonywać bez szybkich i gwałtownych 

ruchów kierownicy, dostosować prędkość do promienia krzywizny drogi, nie uŜywać 

hamulców oraz gwałtownie nie przyspieszać i nie przełączać biegów przy pokonywaniu 

zakrętów.  
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