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BADANIA DROGOWE I SYMULACYJNE PRZEDŁUŻONEGO ZESTAWU  

POJAZDÓW CIĄGNIK SIODŁOWY – NACZEPA 

 

W artykule przedstawiono przebieg badań naczepy wydłużonej o 1,3 m w Polskich warunkach eksploatacyjnych i uzyska-

nie wiarygodnego materiału porównawczo-badawczego, mogącego stanowić podstawę do decyzji o ewentualnym wprowadze-

niu tego typu przedłużonych naczep do normalnej eksploatacji. Badania te zostały przeprowadzone symulacyjnie i eksploata-

cyjnie w celu porównania wyników. 

 

WSTĘP 

Prognoza ruchu drogowego na przyszłość wskazuje na zna-
czący problem wydajności transportu, który obecnie znajduje się 
powyżej największej przewidywanej wartości (scenariusz integra-
cyjny). Udział towarowego ruchu drogowego w najlepiej rozwiniętej 
gospodarce niemieckiej w wydajności transportowej w roku 2005 
wynosił już 66 %, udział kolei 20 %, a udział towarów transportu 
morskiego 14 %.  

Obowiązujące w państwach należących do Unii Europejskiej 
przepisy homologacyjne w zakresie dopuszczalnych wymiarów 
pojazdów oraz regulujące zasady przewozów były formułowane w 
oparciu o krotność wymiarów gabarytowych jednostek transporto-
wych tzw, Europalet. 

W drugiej połowie lat 90-tych ubiegłego wieku powiększono 
dopuszczalną szerokość pojazdów ciężarowych o 5 cm z 2,5 m do 
2,55 m w celu ułatwienia załadunku trzech Europalet w jednym 
rzędzie.  

Celem wyprodukowania naczepy o wydłużonej o 1,3 m długo-
ści było zoptymalizowanie przewozu ładunków o stosunkowo małej 
gęstości, a jednocześnie zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi 
na drodze. Ładowność masowa przedłużonej naczepy pozostała 
bez zmian, wzrosła jedynie możliwość transportu objętościowego o 
10% [1]. 

W Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie w ra-
mach realizacji projektu zostały przeprowadzone badania symula-
cyjne i eksploatacyjne zestawu ciągnik siodłowy z naczepą, której to 
długość została powiększona o 1,3 m, tak aby nie została przekro-
czona długość zestawu wynosząca maksymalnie 18,75 m zgodnie z 
obowiązującymi wymaganiami zawartymi w Obwieszczeniu Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogło-
szenia jednolitego tekstu [2] oraz Rozporządzeniu Ministra Infra-
struktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu 
ich niezbędnego wyposażenia Rozporządzeniu Ministra Infrastruktu-
ry i Budownictwa z dnia 6 maja 2016 r., poz. 858 [4]. 

Pierwszym producentem wydłużonej naczepy była firma Kögel 
Trailer GmbH&Co. Po przeprowadzeniu badań homologacyjnych 
naczepy marki KOEGEL do projektu dołączył krajowy producent 
naczep, firma WIELTON S.A. z naczepą skrzyniową oraz w drugim 
etapie niemiecka firma SCHMITZ z przedstawicielem na teren RP 
firmą EWT Truck & Trailer Polska Sp. z o.o. z naczepą furgon izo-
termiczny. Pojazdy pozostałych marek poddano badaniom homolo-

gacyjnym i one również dostały zezwolenie na dopuszczenie do 
ruchu w ramach projektu badawczego [1].  

We wstępnym założeniu oszacowano, iż liczba 150 wydłużo-
nych naczep dopuszczonych do eksploatacji na rynku polskim 
powinna dać właściwy materiał porównawczy. W celu łatwego pozy-
skania materiałów badawczych liczba podmiotów gospodarczych 
biorących udział w projekcie została ograniczona. 

1. PRZEBIEG BADAŃ 

W ramach przeprowadzenia badań symulacyjnych i eksploata-
cyjnych zebrano ogólne informacje na podstawie analizy literatury 
dotyczącej obecnej i przewidywanej sytuacji w transporcie realizo-
wanym samochodami ciężarowymi mające na celu rozpatrzenie 
produkcji i eksploatacji przedłużonej naczepy pod możliwie wieloma 
aspektami i określenia związanych z tym skutków. Pozwoliło to 
również na ocenę opisywanej koncepcji pojazdu oraz ewentualne 
interakcje z innymi uczestnikami ruchu drogowego oraz ich opłacal-
nością. Zbadano właściwości jezdne badanego zestawu, jak rów-
nież ewentualne zagrożenia w ruchu drogowym oraz kompatybil-
ność z infrastrukturą drogową. W związku z tym przeprowadzono 
symulacje węzłów drogowych, szczególnie jazdę po rondzie. Ten 
sposób postępowania umożliwia szybkie i powtarzalne przeprowa-
dzenie manewrów jezdnych oraz dostarcza bezpośrednio porówny-
walnych parametrów fizycznych, które pozwalają na ocenę właści-
wości jezdnych. W wyniku symulacji, zachowanie się zestawu z 
naczepą przedłużoną można porównać bezpośrednio z zachowa-
niem pojazdów uczestniczących obecnie w ruchu drogowym. Po-
szczególne manewry zostały przeprowadzone na specjalnie do tego 
celu przygotowanym odcinku pomiarowym. 

W początkowym okresie planowana była większa liczba 
uczestników projektu. Jednak kryzys w gospodarce światowej spo-
wodował zmniejszenie liczby uczestników prowadzonego przez ITS 
projektu.  

Ostatecznie w realizowanym projekcie brały udział 44 zestawy 
ciągnik-naczepa z następujących firm wykonujących tego typu 
zabudowy: 
– KOEGEL, 
– SCHMITZ, 
– Wielton. 

Pojazdy były eksploatowane na terenie Polski, w typowych 
elementach infrastruktury drogowej oraz tranzytowo na terenie 
Niemiec, Czech, Słowacji, Holandii i Danii [1]. 
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1.1. Badania eksploatacyjne 

W ramach realizacji badań eksploatacyjnych zostały wyselek-
cjonowane firmy do eksploatacji wydłużonych naczep spełniające 
następujące wymagania: 
– doświadczenie w wykonywaniu usług transportowych; 
– posiadanie stałych kontraktów gwarantujących wykorzystanie 

parametrów wydłużonych naczep jak też poruszanie się po sta-
łych trasach;  

– poziom organizacji umożliwiający prowadzenie rejestrów i pozy-
skiwanie danych z eksploatowanych naczep; 

– wiarygodność i stabilność finansową umożliwiającą zakup wy-
dłużonych naczep. 
Firmy wyselekcjonowane do eksploatacji wydłużonych naczep 

dały również gwarancję respektowania wzajemnych ustaleń wynika-
jących z przynależnych do projektu ograniczeń eksploatacyjnych 
pod rygorem utraty zezwolenia na eksploatację naczep objętych 
projektem. 

Każdy użytkownik naczepy o wydłużonej długości był uczestni-
kiem badań. Uczestników wskazały firmy biorące udział w projekcie. 
Użytkujący w ramach realizacji programu badań udzielali informacji 
o przebiegu eksploatacji zestawu o przedłużonej długości. Kierowcy 
tych zestawów zostali poinstruowani o ograniczeniach i sposobie 
eksploatowania pojazdów biorących udział w badaniach. W progra-
mie badawczym wzięły udział naczepy wyprodukowane i dopusz-
czone przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej do ruchu na drogach publicznych. Użytkownicy nie mieli 
prawa zgłoszenia roszczenia w przypadku występowania ograni-
czeń w infrastrukturze transportowej wynikającej z powiększenia 
długości. Założenia programowe zostały zrealizowane w nieco 
ograniczonym wymiarze, ze względu na trudną sytuację na rynku 
transportowym i ograniczoną sprzedaż takich naczep przez po-
szczególne firmy. Każdy z uczestników badań został przeszkolony 
przez producentów pojazdów i przesyłał do ITS ankiety o przebiegu 
eksploatacji zestawu o przedłużonej długości.  

Pojazdy biorące udział w realizacji projektu miały na przedniej i 
tylnej ścianie oznakowanie według wzoru zamieszczonego poniżej. 
Naczepy o powiększonej długości biorące udział w badaniach były 
oznakowane według wzoru poniżej (tablica (naklejka) o wymiarach 
700 mm x 400 mm, rys. 1) [1]. 

 

PROJEKT BADAWCZY  

ZWIĘKSZENIE DŁUGOŚCI NACZEPY 

O 1,3 m 

INSTYTUT TRANSPORTU                                                

SAMOCHODOWEGO (logo ITS) 

(logo) Kögel  (logo) WIELTON                       

(logo) SCHMITZ 

Rys. 1. Wygląd tablicy informującej o prowadzonym projekcie ba-
dawczym [1] 

 
Uczestnicy projektu wypełniali opracowane dla celów tego pro-

jektu ankiety związane z eksploatacją naczepy o powiększonej o 
1,3 m długości, które to przewoźnicy przesyłali do producentów 
naczep, a producenci przesyłali dalej ankiety do Instytutu Transpor-
tu Samochodowego w Warszawie. 

1.2. Badania symulacyjne 

Badania symulacyjne prowadzono na modelu zespołu pojaz-
dów i dokonywano weryfikacji występowania ograniczeń przy poko-
nywaniu elementów infrastruktury drogowej przy skręcie w lewo jak i 

w prawo. Schematy analizowanych sytuacji na drodze pokazano na 
rysunkach nr 2 - 8: 

 

 
Rys. 2. Tor ruchu pojazdu z naczepą w trakcie skręcania na zakrę-
cie – łuku drogi, widok z prawej strony [1] 

 

 
Rys. 3. Tor ruchu pojazdu z naczepą w trakcie skręcania na zakrę-
cie – łuku drogi; widok z lewej strony [1] 

 

 
Rys. 4. Tor ruchu pojazdu z naczepą w trakcie skręcania na zakrę-
cie – łuku drogi; widok kół z góry [1] 

 

 
Rys. 5. Tor ruchu pojazdu z naczepą w trakcie skręcania na zakrę-
cie – łuku drogi; widok kół z prawej strony [1] 
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Rys. 6. Tor ruchu pojazdu z naczepą w trakcie skręcania na zakrę-
cie – łuku drogi; widok z góry [1] 

 

 
Rys. 7. Tor ruchu pojazdu z naczepą w trakcie skręcania na skrzy-
żowaniu w prawo [1] 

 

 
Rys. 8. Widok na skrzyżowaniu modelu naczepy z ciągnikiem sio-
dłowym [3] 

 
Na podstawie rysunków 2 – 6 można stwierdzić, że podczas 

jazdy na zakrętach koła naczepy przemieszczają się po zupełnie 
innym torze niż koła ciągnika. Można wyodrębnić co najmniej trzy 
typowe przypadki takiej sytuacji: 
– jazda zespołu pojazdów np. na skrzyżowaniu przy skręcie w 

prawo lub lewo, 
– omijanie pieszych lub rowerzystów, którzy poruszają się w nocy 

po jezdni i są nieoświetleni – dodatkowo kierujący w nocy w 
ciemnościach nie widzi boku naczepy, 

– jazda zespołu pojazdów po łuku drogi na zakręcie.  
W pierwszym i trzecim przypadku kierujący ”na wyczucie” pro-

wadził ciągnik siodłowy po takim łuku, by koła ominęły krawężnik lub 
inne przeszkody. W drugim przypadku było podobnie, jednak na 
wąskiej drodze nadjeżdżający pojazd z przeciwka zmuszał kierowcę 
zestawu do wcześniejszego powrotu na swój pas ruchu. Może to 
spowodować kolizję jego naczepy z pieszym lub rowerzystą który 

znajduje się w nieoświetlonej strefie. Kierowca nie jest w stanie 
obserwować wzajemnego położenia jego pojazdu względem pie-
szego lub rowerzysty (rys. 8). 

1.3. Badania symulacyjne i eksploatacyjne wydłużonej 
naczepy podczas przejazdu przez rondo. 

W badaniach symulacyjnych i rzeczywistych sprawdzeniu pod-
dano również z jednej strony wjazd i wyjazd z ronda usytuowanego 
w miejscach zabudowanych (rys. 9), a z drugiej strony wjazd w 
zatokę postojową (rys. 10 i 11). Wyniki badań właściwości jezdnych 
zostały przetestowane również w tych warunkach i porównane z 
wynikami jazd próbnych. Przedstawione rondo jest porównywalne z 
małymi rondami, które są wybudowane w wielu miejscowościach. 

 

 
Rys. 9. Wymiary przykładowego ronda w terenie zabudowanym  
z pomniejszoną wysepką centralną [1] 

 

 
Rys. 10. Symulacja przekroczenia ogranicznika pasa ruchu przy 
skręcie w prawo na rondzie [1] 
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Rys. 11. Symulacja skrętu w prawo na rondzie przy jeździe po 
pięciu czwartych ronda [1] 
 

Jazdy próbne oraz symulacje pozwoliły stwierdzić, że jazda po 
jednej czwartej ronda, czyli przy realizacji skrętu w prawo nie była 
możliwa bez kontaktu z poszerzonym pasem ruchu ograniczającym 
wymiar wysepki. Pełna jazda po rondzie z wyjazdem nie stanowi już 
problemu. Do korzystania z rond można więc zalecić jazdę po pięciu 
czwartych ronda, wówczas kierowcy mogliby ominąć wąskie miej-
sca (rys. 10 i 11). 

2. ANALIZA WYNIKÓW Z PRZEPROWADZONYCH 
BADAŃ 

Wyniki comiesięcznej analizy ankiet nadesłanych przez prze-
woźników w trakcie programu badawczego dla kilku ankietowanych 
cech, najczęściej powtarzających się uwag przedstawiono w tabeli 
nr 1. 
 

Tab. 1. Zestawienie wyników ankietowania kierowców [1] 

 Zgłoszona uwaga Tak 
Nie mam 
zdania 

1 
Zwiększone w stosunku do pojazdu         
standardowego zachodzenie tyłu pojazdu 
przy skręcie w prawo. 

15 3 

2 Zwiększone zużycie paliwa. 12 6 

3 Zwiększone zużycie opon. 11 7 

4 Podatny na boczny wiatr. 6 12 

5 
Problemy z manewrowaniem na małych 
placach. 

5 13 

6 
Problemy z brakiem długości na rampach 
przy bocznym załadunku. 

3 15 

 
Na podstawie przeprowadzonych badań eksploatacyjnych oraz 

wykonanych badań symulacyjnych stwierdzono, że wydłużona o 1,3 
m, długość naczepy wymaga zwiększonej ostrożności podczas 
jazdy po wąskich drogach w terenie zabudowanym. Zdania kierują-
cych były podzielone, połowa respondentów oceniła właściwości 
jezdne na drogach bocznych jako takie same, a druga połowa jako 
gorsze.  

Ze względu na większy rozstaw osi manewry skręcania na te-
renach zabudowanych wypadają również gorzej niż w przypadku 
normalnego zestawu, ponieważ naczepa wgłębia się trochę bardziej 
w zakręt niż normatywna naczepa. Niektórzy kierowcy stwierdzili, że 
niebezpieczeństwo zmniejsza się, ponieważ przy częstym przewo-
żeniu długich elementów (drewno, żelazo) drzwi tylne naczepy 
pozostają zamknięte – ładunek nie wystaje poza obrys naczepy. 

Największe zagrożenie stwarza zwiększone w stosunku do po-
jazdu standardowego zachodzenie tyłu pojazdu przy skręcie. 

Poniżej zamieszczono przykładowe fotografie (fot. 1, 2) zacho-
wania się zestawu na skrzyżowaniu w trakcie skręcania zespołu 
pojazdów, w których występuje sytuacja niepożądana - większe w 
stosunku do pojazdu standardowego zachodzenie tyłu pojazdu 
podczas skrętu mimo, że pojazdy spełniają ustawowe wymaganie 
zachowania na zakrętach. 

 
Fot. 1. Zestaw skręcający na skrzyżowaniu w prawo [1] 

 

 
Fot. 2. Zestaw skręcający na skrzyżowaniu w lewo [1] 

 
Trudności tego rodzaju mogą wystąpić przede wszystkim przy 

ciasno ustawionych pojazdach, gdyż manewr skrętu wymaga przez 
pojazd tego typu zajęcia dwóch pasów ruchu. Ankieta wśród kie-
rowców nie pokazała jednak nadmiernie istotnych przeszkód. 

Poniżej na zdjęciach 3 i 4 pokazano rzeczywistą sytuację po-
konywania ronda przez zespół pojazdów o zwiększonym wymiarze 
długości naczepy. Niebezpieczeństwa zagrażające w ruchu drogo-
wym jego uczestnikom - wypadki i kolizje są permanentnie związa-
ne z uczestnictwem w ruchu drogowym, tym bardziej starannie 
należy analizować wszystkie aspekty wydłużenia naczepy [3]. 
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Fot. 3. Zestaw pokonujący rondo (widok z przodu i z tyłu) [1] 

 

 
Fot. 4. Naczepa o normatywnej długości i naczepa badana, wydłu-
żona o 1,3 m [1] 

PODSUMOWANIE 

Uzyskane w programie badawczym wyniki zostały szczegółowo 
przeanalizowane pod kątem możliwych negatywnych skutków 
wprowadzenia wydłużonego zestawu do ruchu na drogach w Pol-
sce. Przeanalizowane zostały również pozytywne aspekty takiego 
rozwiązania. Synteza wyników badań ułatwiła i pozwoliła na podję-
cie decyzji o ewentualnej propozycji zmiany wymagań w przepisach 
w zakresie maksymalnej długości zestawu pojazdów.  

Analizy względów bezpieczeństwa uczestników ruchu drogo-
wego przemawiają za stosowaniem zespołów zawierających nacze-
py o zwiększonej długości. Wprawdzie w porównaniu z tradycyjnymi 
zespołami pojazdów przewożącymi ładunki o podobnej masie lub 
objętości, długość całkowita zespołu ciągnik z naczepą wydłużoną 
(17,8 m) przekracza długość dopuszczalną określoną w aktualnie 
obowiązujących przepisach (16,5 m), lecz nie przekracza długości 
dopuszczalnej dla zespołu samochód ciężarowy z przyczepą              
(18,75 m). Ma to szczególne znaczenie podczas wyprzedzania 
takiego zespołu na drogach o jednym pasie ruchu w każdym z 
kierunków, ze względu na dłuższy czas wykonywania tego manew-
ru. 

Długość zestawu: ciągnik + wydłużona naczepa nie jest więk-
sza od zespołu pojazdów: samochód ciężarowy + przyczepa, dlate-
go też można uznać, że dla innych użytkowników drogi manewr 
wyprzedzania nie będzie stanowił większego problemu. Również 
miejsca parkingowe przystosowane do dłuższych zespołów pojaz-
dów będą wystarczające dla omawianego zestawu. 

Eksploatacja omawianych zestawów nie spowoduje zwiększe-
nia nacisków kół na drogę, gdyż zwiększenie długości nie zwiększa 
maksymalnej masy pojazdu, a nawet może odciążyć drogi bez 
żadnych inwestycji w infrastrukturę drogową, ponieważ wzrasta 

wydajność pojazdów o ok. 10% i o tyle samo można spodziewać się 
redukcji wielkość floty transportowej. 

Aspekty środowiskowe - zwiększenie objętości ładunkowej o 
10% rekompensuje w zupełności zwiększone zużycie paliwa (we-
dług użytkowników średnie zużycie paliwa wzrosło o ok. 5% w 
stosunku do zużycia paliwa przez zestawy standardowe), umożliwia 
to w adekwatny sposób redukcję emisji dwutlenku węgla. Również 
spedytorzy, którzy mogli skorzystać z eksploatacji przedłużonej 
naczepy na podstawie zezwolenia specjalnego, wykazali wyraźne 
zainteresowanie ekonomiczne tą koncepcją. 

Koncepcja wydłużonych naczep samochodowych zainicjowana 
przez firmę KOEGEL jest rozwiązaniem przyszłościowym, poparto 
wniosek firm o dopuszczeniu tego typu pojazdów do ruchu w szer-
szym zakresie [1].  

Efektem pozytywnym w zrealizowaniu tego projektu jest 
zmniejszenie emisji składników toksycznych i innych poprzez 
zmniejszenie liczby pojazdów. Ponadto obserwowane zwiększenie 
efektywności transportu drogowego wpływa na zmniejszenie zatło-
czenie dróg i zmniejsza niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu 
drogowego.  

Również wyniki z badań eksploatowanych wydłużonych naczep 
w szczególnych warunkach polskich, pozwalają wstępnie w sposób 
miarodajny zabrać naszym przedstawicielom głos na forum Komisji 
Europejskiej w celu zaopiniowania i przeprowadzenia nieuniknio-
nych zmian czekających infrastrukturę transportu drogowego 
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Road and virtual tests  
of elongated vehicle combination tractor and semi-trailer 

This paper presents the testing process of the extended 

semi-trailer by 1.3 m in the Polish operating conditions and 

obtaining a reliable material for comparison and research, 

which could provide a basis for decisions on the possible 

introduction of this type of extended semi-trailers into normal 

operation. These tests have been carried out by simulation 

and operationally in order to compare the results. 
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