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TRANSPORT DROGOWY MINI MASZYN INŻYNIERYJNYCH (MASZYNY DO 2T)

CEL PRACY: Celem pracy jest próba określenia wpływu warunków jazdy podczas drogowego transportu mini maszyn 
inżynieryjnych na bezpieczną prędkość jazdy w czasie manewru omijania przeszkody lub pokonywania 
nierówności na drodze. Rozważono w tym celu ruch zestawu samochód plus przyczepa na drodze asfaltowej 
i gruntowej.

1. Opracowanie komputerowego modelu zestawu samochód ciągnący plus przyczepa z ładunkiem

Rzeczywisty obiekt

Obiekt opracowany w programie V-SIM. Mini koparka została 
zamodelowana jako ładunek na przyczepie.

Pojazd: Ford S-MAX, kategoria M1, napęd na przednią oś.Przyczepa: centralno-osiowa, dwuosiowa, Niewiadów B7520HD. Maszyna: mini koparka Caterpillar 300.9 D, podwozie 
gąsienicowe.

2. Walidacja zachowania się modelu w ruchu krzywoliniowym

Bardzo ważnym elementem pracy były badania walidacyjne, w których wykorzystano wyniki badań eksperymentalnych, 
przeprowadzonych w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie. Badania walidacyjne zachowania się modelu zestawu w 
ruchu krzywoliniowym potwierdziły poprawność modelu.

Przejazd modelu przez odcinek badawczy opracowany zgodnie z normą ISO – 38888 – 1.

3. Badania modelowe Badania modelowe na drodze gruntowej przeprowadzono 
dla 6 wariantów poprzecznej nierówności na drodze.

L: 2 m; 3 m; 4 m;
H: 0,20 m; 0,30 m. 

Badania modelowe na drodze asfaltowej 
przeprowadzono dla 4 wariantów położenia maszyny 

na przyczepie.Obejmowały one manewr omijania 
nagle pojawiającej się przeszkody.

5. WNIOSKI4. Wyniki badań modelowych
Liczne badania modelowe umożliwiły określenie bezpiecznych prędkości ruchu zestawu 
podczas manewru omijania przeszkody oraz przejazdu przez poprzeczną nierówność na 
drodze. Dla prędkości przedstawionych w tabeli (oprócz prędkości oznaczonych gwiazdką) 
nastąpiło wywrócenie przyczepy.

Symulacje na drodze asfaltowej - przejazd bezpieczny (50 km/h)

Symulacje na drodze gruntowej - przejazd bezpieczny (20 km/h)

Biorąc pod uwagę zagrożenia podczas transportu mini maszyn opracowano model dynamiki ruchu zestawu 
samochód plus przyczepa z ładunkiem, modele opisujące środowisko ruchu (warunki drogowe) oraz 
przeszkody na pasie jezdni, a także model działania kierowcy. 

ź Omijanie nagle pojawiającej się przeszkody z prędkością jazdy powyżej 70 km/h 
skutkuje zarzuceniem przyczepy. Unikniecie tego niekorzystnego zjawiska jest 
możliwe, jeżeli kierowca zachowa odpowiednią prędkość jazdy.

ź Drogi gruntowe również powodują zagrożenia dla drogowego transportu maszyn. 
Przejazd zestawu pojazd plus przyczepa z ładunkiem przez poprzeczną, nachyloną 
jednostronnie nierówność na drodze spowodować może wywrócenie przyczepy. 

ź  W celu osiągnięcia możliwie największych prędkości jazdy podczas manewru omijania 
przeszkody kierowca zestawu powinien zadbać, aby maszyna podczas transportu, 
położona była na przyczepie tak, aby jej środek masy znajdował się pomiędzy osiami 
przyczepy lub nad przednią osią przyczepy.

ź Maksymalna prędkość przejazdu zestawu przez poprzeczną nierówność na drodze 
istotnie zależy od wymiarów tej nierówności. 

Otrzymane wyniki badań modelowych umożliwiły pełne osiągnięcie celu 
postawionego na początku pracy. 

Przykładowy wynik walidacji. 

symulacyjnych na drodze asfaltowej.
Model zestawu i przeszkody wykorzystany do badań

Symulacje na drodze asfaltowej - wywrócenie przyczepy (93 km/h)

Symulacje na drodze gruntowej - wywrócenie przyczepy (54 km/h)

Wymiary nierówności:

Maksymalna prędkość jazdy zestawu podczas manewru omijania nagle pojawiającej się przeszkody na drodze asfaltowej
Położenia maszyny na przyczepie Prędkość jazdy [km/h]

Środek masy oddalony 0 m od przedniej osi przyczepy 92
Środek masy oddalony - 0,5 m od przedniej osi przyczepy  (w kierunku tyłu przyczepy) 92

Środek masy oddalony + 0,5 m od przedniej osi przyczepy (w kierunku przodu przyczepy) 78
Środek masy oddalony + 1,0 m od przedniej osi przyczepy (w kierunku przodu przyczepy) 73

Maksymalna prędkość jazdy zestawu podczas przejazdu przez poprzeczną nierówność na drodze gruntowej
Wymiary poprzecznej nierówności Prędkość jazdy [km/h]

L = 2 m; H = 0,3 m 27
L = 3 m; H = 0,3 m 29
L = 4 m; H = 0,3 m 53
L = 2 m; H = 0,2 m 100*

L = 3 m; H = 0,2 m 100*

L = 4 m; H = 0,2 m 100*


	Strona 1

